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«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 65079, ì.Îäåñà, ïë. Êóëèêîâå ïîëå, 1, ê³ì. 312-314
Òåë./ôàêñ: (048) 725-93-32 Åëåêòðîííà ïîøòà: obkom_odessa@te.net.ua
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Í.Î. Äóáîâèê (ãîëîâíèé ðåäàêòîð), Ë.Ò. Êîðí³é÷óê, ².Ì. Ùåäðîâ, Â.Ñ. Øóïàðñüêèé, Ò.Â. Ñòðàõîâà, Ã.Î. Â³íêîâñüêà,
Ò.². Ïàíàñþê, Î.². Âàâ³ëîâà, Ò.Ñ. Ïðèòóëÿê, Ò.Ì. Ãóöóëþê, Â.Ì. Áîíäàðåíêî.
Òèðàæ 1500 åêç.
Íîìåð çàìîâëåííÿ  332
Â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «Àñòðîïðèíò», âóë. Ðîçóìîâñüêà, 21
Âèõîäèòü ðàç íà äâà ì³ñÿö³

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Â³òàºìî
ç þâ³ëåºì!

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

31 травня святкує свій ювілей
ТАТАРЧЕНКО Тетяна Олександрів$
на, завідувач відділом навчально$
методичного забезпечення та педагогіч$

них видань, голова профспілкової організації Одесько$
го обласного інституту удосконалення вчителів.

Тетяна Олександрівна відда�
но служить освіті вже протягом
40 років, 23 з яких працює в
Одеському обласному інституті
удосконалення вчителів, та 8 років
є головою його профспілкової
організації.

Активна, працелюбна, комун�
ікабельна, доброзичлива, чуйна,
відповідальна – це лише мала ча�
стка тих рис, які притаманні Тетяні
Олександрівні �  мудрому знавцю
своєї справи!

Татарченко Т.О. неодноразово
народжувалась Почесними грамо�
тами управління освіти і науки, є
відмінником освіти України.  До юв�
ілею Тетяни Олександрівни Татар�
ченко президія обкому Профспілки нагородила її Почесною гра�
мотою обкому Профспілки та премією.

Шановна Тетяно Олександрівно, щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Бажаємо  міцного здоров’я, наснаги, енергії та добробуту!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

2.06, субота. 17.00 � Ка�
мерний концерт «Музика окри�
лення». В програмі � твори Ха�
чатуряна, Светланова, Гарделі.

4.06, понеділок.

15.00 – Вечір романсу. Виконавці: Ірина Кудрянь, Лідія
Клінова, концертмейстер – Євгенія Воюцька.

16.00 – Відкриття художньої виставки Ірини Кудрянь.

8.06, п’ятниця. 17.00 � Камерний концерт «Камерні му�
зичні шедеври». В програмі � твори Брамса, Франка, Рахмані�
нова, Равеля.

9.06, субота. 14.00 – концерт студентів консерваторії.

10.06, неділя. 15.00 �  Клуб «Ліра». «Знову туди, де море
вогнів...» (музика з оперети). Виконавець – Йосип Жеребкер.

12.06, вівторок.

17.00 – Секція книги. Теми: «Всеволоду Багрицькому – 90
років (за матеріалами Одеського літературного музею)»,
«Одеські «корені» Георгія Адамовича», «Сестри Бекетови».

18.00 – секція «Екосфера людини». «Життя – ми відпові�
дальні за того, кого приручили». Лектор – Г.І. Мельник.

17.06, неділя. 15.00 – Літературна вітальня. «Про час та
про себе». Програма, присвячена 24�річчю Літературної
вітальні Одеського будинку вчених. Ведуча – кандидат медич�
них наук, член Спілки письменників Росії Л.Владимирова.

22.06, п’ятниця. 17.00 – Програма журналістки Ірини
Кірпічникової «Чекай мене...», присвячена долі журналіста і
поета Костянтина Симонова та акторки Віри Серової.

27.06, середа. 17.00 – Наукова історико�краєзнавча сек�
ція «Одесика». Теми: «Курорт «Аркадія», «Одеські переписи».

÷åðâåíü

Чи має право вчитель на виплату
допомоги  при виході на пенсію? З та$
ким запитанням звертається чимало
вчителів в обком Профспілки.

   Дійсно,  такий привілей     для  педагогіч�
них, медичних працівників, а також спортсменів
з’явився у  зв’язку з  ухваленням  Закону Ук�
раїни  «Про заходи  щодо законодавчого за�
безпечення реформування пенсійної системи»
від  8   червня 2011 року  № 3668.

   Норма щодо виплати грошової допомоги
при виході на пенсію за віком  відповідно до
зазначеного вище  Закону  діє  з 1 жовтня 2011
року.  Розмір допомоги – 10 місячних пенсій,
яку  розраховано  на день її призначення.

   Правовою підставою для  виплати гро�
шової  допомоги  є:

�    призначення    пенсії   за віком  відповідно
до ст. 26 Закону України   «Про загальнообо�
в’язкове  державне пенсійне страхування»;

� якщо до цього  не отримувалась  будь�
яка  пенсія;

� на день досягнення пенсійного віку осо�
ба  повинна працювати  в закладах держав�
ної або комунальної форми  власності на тих
посадах,  робота  на яких дає право на при�
значення пенсії  за вислугу років відповідно
до  пунктів «е» � «ж» ст. 55  Закону України
«Про пенсійне забезпечення»;

 � страховий стаж   на таких посадах  по�
винен складати:   для чоловіків – 35, для жінок
– 30 років.

Отже,  найголовнішим для виплати  10
місячних пенсій  є призначення пенсії за віком.

      В пенсійному законодавстві  відбули�
ся  зміни  щодо встановлення пенсійного віку.
Він зараз єдиний як для чоловіків, так і для
жінок – після досягнення 60 років.   Так як

ЩОДО ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ
ПРИ ВИХОДІ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ

жінки   раніше, за попереднім законодавством,
виходили  на пенсію за віком в 55 років, чин�
ним законодавством їм  передбачено поступо�
ве підвищення  пенсійного віку  до 60 років  (ст.
26 Закону України «Про  загальнообов’язко�
ве  пенсійне забезпечення»).

  Порядок  обчислення страхового стажу,
що дає право  на призначення грошової до�
помоги та її виплати, затверджений постано�
вою Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 року № 1191.

 Згідно з цим  Порядком до страхового ста�
жу, який дає право на одержання допомоги,
зараховуються   тільки періоди роботи  в зак�
ладах освіти,  охорони здоров’я, соціального
захисту, спорту  на посадах,  робота на яких
дає право   на призначення  пенсії за вислугу
років відповідно до пунктів «е» � «ж» ст. 55 За�
кону України «Про пенсійне забезпечення».

 Страховий  стаж  враховується в календар�
ному обчисленні. При цьому допускається
підсумовування страхового стажу.

   Місячний розмір пенсії обчислюється відпов�
ідно до ст.ст.27  і 28 Закону України  «Про загаль�
нообов’язкове  державне пенсійне страхування».

  Виплата грошової допомоги  провадиться
органами  Пенсійного фонду України однора�
зово  в розмірі  10�місячних пенсій, за раху�
нок коштів Державного бюджету України од�
ночасно з  першою виплатою пенсії.

    Деякі  працівники, які звертаються в об�
ком Профспілки  з запитаннями,  висловлюва�
ли  побоювання, що  в разі  призначення пенсії
за віком і  виплати 10 місячних пенсій, їх зму�
сять звільнитись.  Хвилюватися не треба.
Звільнення  з посади при призначенні пенсії за
віком  і виплати  допомоги в розмірі 10 місяч�
них пенсій  законодавством не передбачено.

«ÇÍÀÌß» ÊËÈ×Å ÍÀ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ Á²Ëß ÌÎÐß!

Дитячий оздоровчий зак�
лад «Знамя» працюватиме до
18 серпня і планує для дітей не�
забутній відпочинок: щоденні
походи до моря,  веселі змаган�
ня, творчі конкурси, дискотеки,
і, звичайно ж, відвідування те�
атрів, цирку. Дітям надовго за�
пам’ятовуються яскраві костю�
мовані свята � День Нептуна,
День індіанця, «Козацькі розва�
ги» та багато інших. Надзвичай�
но цікаво в таборі організову�
ються Дні знайомства з культу�
рою народів світу. Планується
також і робота Школи Вічливих
наук.

«Ми стараємося, щоб кожна
дитина під час відпочинку змог�
ла розвити свої творчі здібності
та пізнати щось нове. Це дуже подобається
дітям та їх батькам», � говорить директор зак�
ладу Галина Мізіна.

На початку цього року обком Профспілки
виділив 300 тисяч гривень для здійснення  ре�
монту в таборі, покращення житлово�побуто�
вих умов. Під час підготовки закладу до
відкриття активно допомагали Одеська дер�
жавна академія холоду,  Одеська національ�
на академія харчових технологій, Одеський
національний політехнічний університет,
Одеська державна академія будівництва та
архітектури. Студенти всіх ВНЗ допомагали в
благоустрої та прикрашанні території.

Окрему подяку обком Профспілки вислов�

лює Південноукраїнському національному
педагогічному університету ім. К.Д. Ушинсько�
го, його  ректору Чебикіну Олексію Яковичу та
голові профспілкової організації Моїсєєву Льву
Михайловичу.  Талановиті студенти художньо�
графічного факультету ПНПУ буквально зро�
били диво з літнім кінотеатром, проявивши
творчий хист у його декоративному оформ�
ленні.  Щиро дякуємо:  Анастасії Кущ, Ганні
Циктор, Надії Шидер, Олені Шульгіній, Костян�
тину Мілєву, Михайлу Хомичу, Катерині Алі�
фановій, Руфіні Ромашевій, Богдану Троценку,
Ганні Гриньковій за роботу, та всім, хто доклав
зусиль, щоб освітянські діти могли відпочити в
належних умовах.

З 10 червня свої двері для дітей членів обласної організації Профспілки гос$
тинно відкриє дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Знамя».

Літо$2012 обіцяє бути теплим. Тож бажаємо всім освітянам макси$
мально використати цей час для оздоровлення, відпочинку, цікавих
екскурсій!
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«Ñòóäåíòñüêà ìà¿âêà – 2012»:
ó òðàâåíü – ç íîâèìè ïåðåìîãàìè!

З а х і д ,  о р г а н і з о в а н и й  з а
підтримки обкому Профспілки,
зібрав близько 600 студентів з
8 вищих навчальних закладів –
Одеського національного політехн�
ічного університету, Одеського на�
ціонального університету ім. І.І. Меч�
никова, Національного університе�
ту «Одеська юридична академія»,
Одеського національного економіч�
ного університету, Одеської держав�
ної академії будівництва та архітек�
тури, Одеської національної ака�
демії харчових технологій, Міжна�
родного гуманітарного університе�
ту, Одеського державного екологіч�
ного університету.

Мультифестиваль організовуєть�
ся вже втретє і надає студентам мож�
ливість суміщати    спортивні та інте�
лектуальні змагання з веселим відпо�
чинком біля моря. Участь у ньому �
це цінний досвід, розвиток організа�
торських талантів, якостей справж�
нього лідера, знайомство з  новими
друзями.

З побажаннями успіхів учасни�
кам на урочистому відкритті фестивалю виступили ректор Одеського національ�
ного політехнічного університету Г.О. Оборський та заступник голови обкому
Профспілки по роботі зі студентською молоддю І.М. Щедров.

Учасники брали участь у конкурсі «Візитка первинної профспілкової
організації вищого навчального закладу», змаганнях з волейболу, баскет�
болу, футболу, настільного тенісу,  перетягування каната, інтелектуальних
іграх «Квест», «Що?Де?Коли?», «Мафія», cпортивному орієнтуванні, битві
dj�їв та хіп�хоперів. Отже, нудьгувати не було коли!

Удень на змагальних майданчиках панувала  весела і дружня атмосфера, а
увечері на студентів чекала  дискотека.

За підсумками мультифестивалю І місце посіла команда Одеського націо�
нального політехнічного університету, ІІ місце – команда Міжнародного гума�
нітарного університету,  ІІІ місце – команда Національного університету «Одесь�
ка юридична академія». Переможці конкурсів нагороджені медалями, коман�
ди переможців – кубками обкому  Профспілки.

Вітаємо переможців  мультифестивалю «Студентська маївка�2012» і бажає�
мо їм у майбутньому успіхів у навчанні та громадській діяльності, нових дружніх
зустрічей та особистих перемог!

1$2  травня на базі студентського спортивно$оздоровчого
табору «Чайка» Одеського національного політехнічного універ$

ситету відбувся міжвузівський студентський мультифестиваль
«Студентська маївка – 2012».

Цей захід був організований зав�
дяки співпраці ректора ОНУ ім. І.І.
Мечникова І.М. Коваля та керівника
польського освітнього фонду «Перс�
пективи» Вальдемара Сівінськи. Цей
фонд активно реалізує в Україні про�
граму студентського обміну «Study in
Poland».

На зустріч до Одеси приїхали
представники університетів, академій
Варшави, Лодзя, Щецина, Гданська,
Ченстохова, Кракова, Катовіце, По�
знані, Бидгоща, дослідницького Цен�
тру східного партнерства та освітнь�
ого фонду «Перспективи».  З украї�
нського боку в зустрічі  взяли участь
представники майже всіх вищих на�
вчальних закладів м.Одеси.

Учасників заходу привітала на�
чальник управління освіти і науки
Одеської облдержадміністрації Т.О.
Лазарєва.

День проведення круглого столу
символічно співпав з двома визнач�

Україна – Польща: обмін науковим досвідомУкраїна – Польща: обмін науковим досвідомУкраїна – Польща: обмін науковим досвідомУкраїна – Польща: обмін науковим досвідомУкраїна – Польща: обмін науковим досвідом
19 травня на базі Одеського національного універ$

ситету ім. І.І. Мечникова був проведений круглий стіл,
в якому взяли участь  представники вищих навчальних
закладів м. Одеси та їх колеги з  Польщі. Учасники об$
говорювали європейські стандарти вищої освіти і перс$
пективи співпраці між українськими та польськими ви$
щими навчальними закладами.

ними датами – Днем на�
уки та Днем Європи.
Польські гості  відвідали
святкові заходи, що
організовувалися в
Одесі з нагоди Дня
Європи, ознайомилися з
діяльністю  ОНУ ім. І.І.
Мечникова,  організац�
іями, де вивчається
мова, культура та тра�
диції Польщі.

У програму украї�
нсько�польської зустрічі
було включене  відвідан�
ня Будинку вчених
Одеської обласної
організації Профспілки. Гостей врази�
ла краса інтер’єрів старовинного особ�
няка графів Толстих, хтось із них навіть
кинув фразу, що побував в одеському
Версалі. Присутні із захопленням слу�
хали музичні твори Шопена, які вико�
нував на унікальному концертному
роялі Ференца Ліста лауреат міжна�

родних конкурсів Сергій Школьник.
Своїми враженнями від Одеси та

Будинку вчених науковці ділились у не�
формальній обстановці за святковим
фуршетом, організованим обкомом
Профспілки.

Сподіваємося, що ця зустріч у май�
бутньому зміцнить міжнародні стосунки

між Україною та Польщею та сприя�
тиме розвитку вітчизняної науки.

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²

Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

³ íàóêè Óêðà¿íè
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У цьому центрі отримують вихован�
ня діти з девіантною, стійкою протип�
равною поведінкою, інакше кажучи –
діти, які мали проблеми з законом, які
виховувалися в неповних, малозабез�
печених сім’ях і змалку відчули брак
батьківської любові та турботи. Наш
досвід роботи довів, що навчання про�
блемних дітей в реабілітаційній уста�
нові має відбуватися не в ізоляції, а з
метою перспективного розвитку для їх
подальшого пристосування до суспіль�
ного життя.

Сьогодні кожний вихованець нашої
школи може реалізувати себе в тому
виді діяльності, яка йому до душі, при
цьому до всіх установлюється індивіду�
альний підхід з урахуванням віку, упо�
добань, схильностей та здібностей.

В 1997 році в с.Фонтанка Комінтернівського району на базі загаль$
ноосвітньої школи соціальної реабілітації відкрилася перша в Україні
експериментальна установа  $ Центр психолого$педагогічної корекції.

Наш головний принцип виховання –
терпіння та увага кожному учню. Адже
більшість проблемних дітей мають
труднощі з навчанням, а бувають ви�
падки, коли діти у віці 12�14 років досі
не навчилися читати і писати. Такі
підлітки навчаються у спеціальних кла�
сах навчальної корекції та педагогічної
підтримки, де з ними працюють за інди�
відуальними програмами. До речі,
більшість таких програм створена саме
педагогами нашої школи.

Отримання освіти учнями школи –
це не тільки освоєння навчальних дис�
циплін, а й проходження так званих
«ступенів вихованості», які засновані на
комплексі морально�правових норм.
Підйом на кожний ступінь вихованості
дає дитині певні пільги та права. Досяг�

нення вищого ступеня дає право учням
самостійно відвідувати центри позаш�
кільної роботи, спортивні секції.

Наші діти працюють бригадами на
пасіці, в теплиці, на городах, що роз�
ташовані на території школи. Разом з
педагогами школи діти привели до
ладу шкільний пустир і розбили на його
місці сад.

Вагомими успіхами відзначена ху�
дожня самодіяльність наших вихо�
ванців. Шкільний інструментально�ду�
ховий оркестр – неодноразовий пере�
можець у всеукраїнських та міжнарод�
них конкурсах, у тому числі «Фанфа�
ри Ялти» ім. В. Соколика. Учасники
шкільної музично�драматичної студії є
дипломантами та лауреатами різнома�
нітних конкурсів та фестивалів. Не менш
успішно діє й студія декоративного та
образотворчого мистецтва.

Розвиваючи в дітях спортивний дух,
ми досягли позитивних результатів. В
минулому році шкільна футбольна ко�
манда посіла 1 місце в Комінтернівсь�
кому районі на приз клубу «Шкіряний
м’яч». Завдяки спонсорській допомозі
ми відкрили секцію ручного  м’яча, і в
лютому цього року наші учні брали
участь у товариських змаганнях у
м.Южному, а наразі готуються до рай�
онних змагань з гандболу.

Ще одна особливість Фонтанської
школи соцреабілітації полягає в тому,
що в закладі є своя флотилія – структур�
ний підрозділ Одеської обласної Чор�
номорської флотилії юних моряків, де
вихованці отримують військово�морсь�
ку та спортивну підготовку, вивчають ос�
нови судноводіння та морської справи.

Велику вдячність у здійсненні
спільної справи – допомоги дітям – хо�
тілося б висловити нашим спонсорам,
які закуповують меблі, роблять ремонт.
Зовсім недавно завдяки благодійній до�
помозі нашого мецената був зведений
храм Благовіщення, активну участь у
будівництві якого брали й наші вихо�
ванці.

Всупереч труднощам і проблемам,
ми впевнено дивимося у майбутнє.
Піклуємося про спеціальну підготовку
педагогічних кадрів для школи, адже
робота в навчальному закладі соціаль�
ної реабілітації має свою специфіку. Це
робота для небайдужих, щирих серцем
людей, і, на щастя, у нашому суспільстві
такі люди існують. Разом ми робимо
спільну справу – повертаємо дітей до
повноцінного життя.

Â’ÿ÷åñëàâ ÁÀÐÀÍÎÂ,
äèðåêòîð Ôîíòàíñüêî¿

øêîëè ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿

ÍÀØÈ   ÄÅÒÈ
В Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова   в

середине мая прошел 11$й традиционный фестиваль «Наши дети».
Существовала некогда пословица, что «дети не живут, а жить гото$
вятся, но вряд ли в жизни пригодится тот, кто, жить готовясь, в дет$
стве не живет». Так всегда приветствуют участников фестиваля.

Фестиваль состоит из двух частей,
на которых дети демонстрируют свои
сценические и художественные талан�
ты. Номинация «Сценическое искусст�
во» включает в себя декламирование
стихов, исполнение песен, танцев, игру

на музыкальных инструментах. Каждый
ребенок, который участвует в номина�
ции «Художественное творчество», по�
лучает на память буклет с рисунками
всех участников фестиваля. Темы в но�
минации самые разнообразные: так в
2010 году это была «Одесса – мой го�
род родной», в 2011 году – «Весенний
вернисаж», в этом году – «Охрана тру�
да глазами детей».

На фестивале не определяют побе�
дителей и не присуждают призовых
мест и соответствующего конкурсам
«выборочного» награждения. Фести�
валь должен быть праздником, а кон�
курс – это соревнование. Отказ от оце�
нивания – это скромная компенсация
нашим детям за суету нашего мира,
привыкшему всему назначать цену, за
недостаток в этом мире простого при�
ятия и любви.

Наш фестиваль воспитывает насто�
ящих артистов. Так профессионально
заниматься вокалом стала Марианна
Дружинец, дочь доцента филологичес�
кого факультета М.В. Мыкытын�Дружи�

нец. Со временем дети сотрудников,
участвовавшие в фестивале, вырастают
и становятся студентами нашего уни�
верситета, как, например, Аня Кушни�
ренко, дочь научного сотрудника Бота�
нического сада.

В преддверии Международного дня
защиты детей в конференц�зале ОНУ
им. И.И. Мечникова профком сотруд�
ников собирает участников фестиваля

и детей из многодетных семей для того,
чтобы поздравить с детским праздни�
ком. Для них профком закупил 50 би�
летов в дельфинарий.

С праздником вас, ребята!

Îëüãà ÂÀÂÈËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü

ïðîôêîìà  ñîòðóäíèêîâ
ÎÍÓ èì. È.È. Ìå÷íèêîâà
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1 червня у світі відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Це не просто веселе та радісне свято, а й нагадування дорослим про обов’язок
захищати права дитини на щасливе і здорове життя.  Кожна дитина повинна от$
римати освіту, мати своє житло, повноцінну сім’ю, і ми маємо зробити все, щоб у
майбутньому вона згадувала своє дитинство з посмішкою, як найщасливіші роки
життя.

Захист дитини – це не просто запобігання фізичному та психологічному насиллю,
це турбота про здоров’я і морально$етичне виховання, захист від експлуатації дитя$
чої праці, від негативного впливу довкілля. Особливої уваги, ніжності, турботи по$
требують сироти, інваліди, діти, що виросли без батьків: наше завдання – допомог$
ти їм стати повноцінними громадянами нашої країни, не дати відчути себе самотні$
ми та непотрібними суспільству.

Діти сподіваються на нашу підтримку, вони довіряють та цілком залежать від нас,
дорослих. Отже, в цей святковий день (і не тільки) давайте разом творити  для них
добро, щоб виправдати їхні сподівання та  допомогти стати щасливими!

Çàðàäè äèòèíè - çíà÷èòü
 çàðàäè ìàéáóòíüîãî

Ïðîôåñ³éíå ñâÿòî
íàóêîâö³â

В урочистостях взяли участь ви�
датні вчені Одеської області, ректори
вищих навчальних закладів ІІІ�IV
рівнів акредитації, представники ака�
демічних та галузевих науково�досл�
ідних установ і організацій, голови
профспілкових організацій вищих на�
вчальних закладів.

З нагоди свята  за значний внесок
у розвиток науки, плідну роботу, гро�
мадську діяльність нагороджено понад
40 науковців Одещини грамотами та
відзнакою голови Одеської обласної
державної адміністрації, грамотами та
відзнакою голови Одеської обласної
ради, грамотами та почесною відзна�

З нагоди святкування Дня науки 25 травня у Будинку
вчених відбулося урочисте засідання, в якому взяли
участь голова Одеської обласної державної адмініст$
рації Едуард Матвійчук, голова Одеської обласної ради
Микола Пундик.

кою Одеського міського
голови, відзнаками Ради
ректорів вищих навчаль�
них закладів Одеського
регіону.

Визнання з боку об�
ласного керівництва от�
римали науковці від го�
лови облдержадмініст�
рації Едуарда Матвій�
чука, який наголосив,
що  на праці науковців будується су�
часна, цивілізована система ціннос�
тей, тому завдання влади – створю�
вати сприятливі умови для вдоскона�
лення наукових пізнань. Завдяки та�

лановитим вченим, ми прославляємо
свою область, свою Батьківщину.

У вітальній промові голова Одесь�
кої обласної ради Микола Пундик заз�

начив, що Одеський регіон во�
лодіє значним науковим потен�
ціалом. Тут сформувались і про�
довжують розвиватись відомі в
Україні і далеко за її межами
наукові школи, і дуже важливо,
щоб влада забезпечила викори�
стання наукових досягнень,
інновацій в економіці й
суспільстві. Співпраця наукової
громадськості й місцевої влади
є  продуктивною силою.

 Учасників урочистого зібран�
ня тепло вітали голова Ради рек�
торів вищих навчальних закладів
Одеського регіону Сергій Степа�
ненко, голова Південного науко�
вого центру НАН та Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України академік Сергій Андро�
наті, голова Одеської обласної
організації Профспілки праців�
ників освіти  і науки України Ніна
Дубовик.

Велику увагу молодому по�
колінню науковців, студентству
приділила начальник  управлін�

ня освіти і науки   облдержадміністрації
Тетяна Лазарєва, відзначивши їх  ви�
сокі досягнення на обласному і дер�
жавному рівнях.

Слова щирої подяки від науковців
регіону отримало керівництво облас�
ної організації Профспілки працівників
освіти й науки України, керівництво Бу�
динку вчених за той великий обсяг ре�
ставраційних, ремонтних робіт, який
дозволяє вченим у якнайкращих умо�
вах пропагувати наукові знання, попу�
ляризувати власні досягнення.

По закінченні урочистих зборів
гості були запрошені на святковий
фуршет, де їх зустрічав оркестр
Одеського училища мистецтв і культу�
ри ім. К.Ф. Данькевича, й взяли участь
у культурно�розважальній програмі.
      Альберт Ейнштейн стверджував,
що наука ніколи не буде закінченою
книгою. Кожний новий успіх принесе
нові питання,  і саме у цьому полягає
суть розвитку. Хочеться побажати на�
уковцям Одещини вписати в цю книгу
нові  яскраві сторінки відкриттів і
пізнань.

Ñâ³òëàíà ÆÅÊÎÂÀ,
äèðåêòîð Îäåñüêîãî

áóäèíêó â÷åíèõ


