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Øàíîâí³ êîëåãè!

У непрості часи, які переживає зараз наша країна, слід пам’ятати, що всі великі успіхи держави складаються з
успіхів кожного небайдужого її громадянина, непорушними цінностями для якого є суверенітет і територіальна цілісніть
держави. Отже, з нагоди  Дня Незалежності України бажаємо всім поєднатися у спільних діях заради відбудови і
зміцнення нашої єдиної країни ) України.

Нехай запанує на українській землі мир, щастя, радість та  добробут!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Перше вересня для всіх нас
є хвилюючим святом відкриття
дверей до Країни Знань, в якій
вірними провідниками молоді
стануть педагоги. Ми переко)
нані, що кожний учень, студент
упевнено опанує свій шлях, до)
сягне успіхів у навчанні, знай)
де своє життєве покликання.

Із вдячністю та повагою ша)
нуємо наших вчителів та викла)
дачів, праця яких є такою не)
простою, відповідальною. Ба)
жаємо вам, шановні колеги,
щоб у новому навчальному
році вашому професійному
вдосконаленню та досягненням
сприяли успіхи ваших вихованців, а зерна науки дали вам багатий урожай мудрості та
талантів.

Нехай День знань стане для всіх початком нового успішного періоду, багатого на
цікаві відкриття і пізнання світу, професійне зростання, успіхи, позитивні враження.

Бажаємо всім міцного здоров’я, миру вам і вашим родинам, наполегливої праці, оп)
тимізму і віри у власні сили.

Øàíîâí³ êîëåãè, ñòóäåíòè!

Â³òàºìî âàñ ç Äíåì çíàíü!

Ç ïîâàãîþ,
ãîëîâà Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Øàíîâí³ îñâ³òÿíè!
Äîðîã³ êîëåãè!

Ñåðäå÷íî â³òàþ âñ³õ âàñ ³ç
Äíåì çíàíü òà ïî÷àòêîì
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó!
День знань – це свято всіх, хто вчиться і навчає, хто виряджає до шко)

ли і зустрічає з неї, хто спонукає до творчості та перемог, хто допомагає
зрозуміти прості та вічні істини.

Освітня галузь завжди визнавалась пріоритетною в нашій державі. І це
зрозуміло! В наших руках її майбутнє. Тож виконуючи велику «місію твор)
ця», ми несемо відповідальність за розквіт України, сильної і незламної.

Впевнена, що новий навчальний рік стане ще одним кроком на шляху
розвитку освіти. Попереду на нас чекає велика робота. В освіті немає
місця байдужим і випадковим людям. Яскрава, творча, ініціативна осо)
бистість – портрет освітянина нової доби.

Дорогі освітяни! Ви маєте не лише дати учням знання та допомогти їм
визначити майбутнє. Ваше завдання – виховати повноцінних, шанова)
них членів нашого суспільства, рідної і єдиної України.

Бажаю всім успішного навчального року, міцного здоров’я, наснаги і
щастя, удачі і терпіння, невичерпної енергії та творчих здобутків, добро)
буту і родинного затишку.

Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця і наповнюють їх свят)
ковим настроєм!

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè

Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
 Ò.Î. ËÀÇÀÐªÂÀ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÎÑÂ²ÒÀ ÎÄÅÙÈÍÈ ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²
ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ

Інтерв’ю з Тетяною Олександрівною ЛАЗАРЄВОЮ,
директором Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

(Продовження на 2 стор.)

Â³òàºìî  ç 23-þ ð³÷íèöåþ  Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!

Шановна Тетяно Олександ'
рівно, на порозі новий на'
вчальний рік. Що чекати осві'
тянам у 2014'2015 навчально'
му році? Нові реформи? Нові
віяння законодавчої та вико'
навчої влади?

На сьогодні, розуміючи розвиток
подій у державі, ми, освітяни, розгля)
даємо всі зміни, як виправдану потре)
бу часу. Виважені рішення керівницт)
ва Міністерства освіти і науки, як про)
граму до дій на місцях.  Проголошена
децентралізація управління відкриває
можливості самостійно будувати,
здійснювати освітній процес у кожно)
му місті, районі, закладі.

Стратегічне бачення розвитку ос)
віти на Одещині виходить із реаль)
них потреб та запитів регіону на
підставі ґрунтовного аналізу діяль)
ності галузі в попередні роки.

У 2014 році закінчується дія ком)
плексної програми «Освіта Одещи)
ни». Проводиться серйозний аналіз

стану її виконання, який буде опри)
люднений найближчим часом та об)
говорений у кожному педагогічному
та батьківському колективах, у
кожній місцевій громаді.

Вже сьогодні працює робоча гру)
па щодо розробки нової програми
на наступні чотири роки. Концепція
документа проходить громадське об)
говорення, і будь)який пересічний
громадянин має можливість внести
свої пропозиції у стратегічно важли)
вий документ освіти області.

Незабаром новий навчальний рік.
Підготовка для нього складна і відпов)
ідальна в сучасних умовах. Тому по)
трібно ще раз перевірити готовність,
переконатись, що ми все зробили, щоб
цей старт виявився успішним, органі)
зованим і впевненим.

Перед початком нового на'
вчального року прийнято ана'
лізувати досягнення, визнача'
ти пріоритети, ставити завдан'
ня. Освітня галузь Одещини,

яка вона сьогодні?
Почнемо, звичайно, з основи, а

саме з дошкілля.
2014 рік – в області функціонує

834 дошкільних навчальних заклади.
За три роки мережа збільшилась на 51
заклад. Всіляко підтримується приват)
на ініціатива. Загальна кількість місць
у дошкільних навчальних закладах
різних типів і форм власності за ці роки
збільшилась на 5,5 тис. Але позитивна
динаміка розвитку мережі не встигає за
потребою сьогодення.

Понад 17 тис. дітей!!! Така черга в
Одеській області зумовлена в першу
чергу демографічним станом та соц)
іальною активністю матерів, які стають
до роботи майже відразу після народ)
ження дитини. Не слід забувати, що
раніше існуюча мережа дошкільних
закладів області протягом 1990)х –
2000)х років була значно зменшена:
дошкільні заклади були закриті, віддані
в оренду, продані. Тому і маємо сьогодні такі
проблеми.



2Освітянський профспілковий вісник

ÎÑÂ²ÒÀ ÎÄÅÙÈÍÈ ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²
ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ

Інтерв’ю з Тетяною Олександрівною ЛАЗАРЄВОЮ,
директором Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

(Продовження. Початок на 1 стор.)
Найбільша проблема з влаштуван)

ням дітей до дошкільних навчальних
закладів виникла в містах Одесі, Ізмаїлі,
Іллічівську та Кілійському, Біляївському,
Роздільнянському, Комінтернівському
районах.

Крім того, існує значне переванта)
ження функціонуючих груп. Але ми на)
магаємось робити все можливе для по)
кращення ситуації. За останні 3 роки в
області повернуто до мережі 4 дошкільні
навчальні заклади, які використовува)
лись не за призначенням, відкрито 39 у
пристосованих приміщеннях, капіталь)
но)відремонтовано та відновлено
діяльність 14 ДНЗ, відкрито близько 80
груп у вже функціонуючих закладах.

Останнім часом з’явилась тенденція
передачі закладів з державної до кому)
нальної власності територіальних гро)
мад, але їх треба капітально ремонту)
вати.

 Деякі райони пішли шляхом
організації підвезення дітей шкільним
автобусом. Крім того, існують в об)
ласті й інші форми надання освітніх
послуг: групи короткотривалого пере)
бування, соціально)педагогічний патро)
нат тощо. Всі ці заходи дозволили ви)
конувати основний Закон дошкілля –
стовідсоткове охоплення дітей 5)тиріч)
ного віку дошкільною освітою.

У сфері дошкільної освіти є ще дос)
татньо  проблем, які необхідно вирішу)
вати. Саме в дошкільному віці заклада)
ються основи психічного та фізичного
розвитку дітей. Тому від нашої уваги та
турботи за дошколятами залежить їх
майбутнє, а майбутнє в дітей має бути
щасливим!

А який стан справ у школі?
Чим сьогодні живе загальна се'
редня освіта?

В Одеській області функціонує роз)
галужена освітня мережа, яка включає
всі можливі типи навчальних закладів,
їх 896. Мета одна ) рівний доступ до
якісної освіти. Не треба забувати й про
раціональне використання матеріаль)
но)технічної бази.

Протягом трьох років з’явились
освітні округи. Вони є дієвим інструмен)
том підвищення ефективності надання
освітніх послуг у сільській місцевості.
Перераховувати переваги не варто,
вони на поверхні.

Потреба у створенні освітніх округів
обумовлена перш за все значним змен)
шенням контингенту учнів у сільській
місцевості. При цьому збільшується со)
бівартість утримання одного учня в
сільській школі з малою наповнювані)
стю  і складає 25)32 тис. грн. на рік  на
відміну від міської школи, де собівартість
) 8,4 тис. грн. на рік. Крім того, немає
можливості забезпечити в кожній мало)
комплектній сільській школі високу якість
викладання навчальних предметів. За)
безпечити стабільну роботу освітніх
округів ми змогли завдяки виконанню
Державної цільової спеціальної програ)
ми «Шкільний автобус».

Протягом останніх трьох років обла)
стю закуплено за кошти державного
бюджету 46 автобусів, а за рахунок
обласного придбано 96. Звичайно, є
певні проблеми в їх використанні й об)
слуговуванні, оновленні автобусного
парку для розширення мережі освітніх
округів, можливість використання
транспорту для позакласної роботи.

 Розкажіть, будь ласка, про
зміст сучасної школи? Вийшов
новий державний стандарт, як
його запроваджують в освітньо'
му процесі?

Сучасний зміст вимагає новітніх тех)
нологій. Передусім – інформаційно)ко)
мунікаційних. Малеча)другокласники
починають вивчати інформатику, хоча,

напевно, багато хто з них вільно во)
лодіє комп’ютером. Вчителі початкових
класів пройшли підготовку до викладан)
ня цього предмету в Одеському облас)
ному інституті удосконалення вчителів.

У вивченні інформатики з початко)
вих класів можна вбачати і величезний
виховний аспект такого запроваджен)
ня. Безпека в Інтернеті є питанням, яке
потребує особливої уваги, адже 95%
батьків переконані, що навчити безпеці
в Інтернеті мають саме вчителі.

Ще одна особливість сучасного
стандарту освіти – вивчення двох іно)
земних мов з п’ятого класу. Нові Типові
навчальні плани передбачають мож)
ливість вибору навчальним закладом
того навчального плану, реалізація яко)
го передбачає відповідну матеріально)
технічну базу, кадрове забезпечення,
всі можливості навчального закладу та
бажання батьків. Знання другої інозем)
ної мови – це значно ширші можливості
в житті, у світі та на ринку праці.

Відкриваються двері для дослідно)
експериментальної роботи. Можливе
створення експериментальних програм
для шкіл, які знаходяться в експерименті
на Всеукраїнському та обласному
рівнях.

Наше прагнення ) особистісно)зорі)
єнтована освіта. Поспілкуйтесь з дітьми.
Не можна сьогодні жити в одній сім’ї
двома світами: педагоги своїм, а діти –
віртуальним. Тільки вони мають бути
справжніми замовниками на освітні по)
слуги.

 Моя мрія – ліцей для обдарованих
дітей області. Сьогодні розглядається
питання щодо його створення.

Тетяно Олександрівно, посту'
пово входить в обіг слово інклю'
зія. Що це таке і як воно пов’яза'
не з доступністю освітніх послуг?

Інклюзія в перекладі з англійської
мови означає включення.

В основі інклюзивної освіти – забез)
печення однакового ставлення до всіх
людей, створення умов для дітей з особ)
ливими потребами.

В  області  80 дітей  навчається  в
44 класах за інклюзивною формою.
Сьогодні першість у цьому питанні по)
сідають Ізмаїльський, Саратський, Бере)
зівський та Болградський райони.

Необхідно і доречно згадати і про
інтегровану форму навчання. Вона зап)
роваджена на сьогодні в містах Одесі
та Білгороді)Дністровському.

2307 дітей з особливими потреба)
ми навчаються в умовах загальноосвіт)
нього навчального закладу, але в окре)
мих випадках у спеціальних класах.

Крім того, в Одеській області існує
мережа закладів для дітей з особливими
потребами. Це і спеціальні дошкільні та
спеціальні навчальні заклади інтернатно)
го типу для дітей, які потребують корекції
фізичного чи розумового розвитку, в яких
сьогодні понад 5 тис. дітей і кількість та)
ких дітей постійно збільшується.

Але є і проблеми: не розроблені досі
нормативи фінансування витрат, пов’я)
заних з навчанням таких дітей; відсутні
типові штатні розписи для навчально)
реабілітаційних центрів та інше.

Ви заговорили про інтернатні
заклади. Чи можна продовжити
цю тему? Адже існують й інші ка'
тегорії дітей, які потребують допо'
моги в плані соціального захисту?

Тут доречно згадати розповсюдже)
ний вислів «Чужих дітей не буває». За)
ходиш до наших інтернатних закладів
для дітей)сиріт і бачиш, що їм затишно,
комфортно, по)рідному, смачно готу)
ють, але це не сім’я.

У порівнянні з 2010 роком кількість
дітей)сиріт та позбавлених батьківсь)
кого піклування зменшилась на 708
осіб. Але 911 дітей)сиріт потребують

уваги. Для них функціонують 2 дитячі
будинки та 2 загальноосвітні школи)
інтернати.

Є  ще діти, родини яких опинились у
складних життєвих умовах. П’ять таких
закладів охоплюють 1564 дитини в об)
ласті.  Не забуваємо і про 513 дітей,
яким потрібне тривале лікування. Для
них працюють 3 санаторні школи)інтер)
нати. Ще 3 заклади передбачають на)
вчання та виховання обдарованих
дітей. Отже, 39 навчальних закладів
інтернатного типу – така мережа фун)
кціонує для 5811 дітей.

Обласна державна адміністрація і
керівники інтернатних закладів актив)
но сприяють влаштуванню дітей)сиріт
до сімейних форм виховання, при цьо)
му створюють комфортні умови для пе)
ребування дітей в інтернатних закла)
дах.

У минулому році відчувся пев'
ний прорив у позашкільній освіті.
На Вашу думку, яким шляхом
вона розвивається на Одещині?

Позашкільна освіта спрямована на
інтереси і нахили дитини, непримусова
за змістом, дає гарантований резуль)
тат особистісного розвитку.

Деякий час потому мала розмову із
старшокласниками. На запитання від
чого треба відмовитись у сучасній освіті
почула багато цікавого, над чим треба
було б замислитись. Але жодного вис)
ловлювання, жодної репліки, які б доз)
волили припустити, що треба закрива)
ти гуртки і секції. Саме там дітям ство)
рюються умови для змістовного дозвіл)
ля, саме в будинках творчості є мож)
ливість розвинути свій талант дитині.

Україна особливо виділяє позашкіль)
ну освіту. Є Закон, є Державна цільова
програма, є розгалужена мережа зак)
ладів. В Одеській області за останні роки
вона збільшилась до 122 закладів, у
яких позашкільну освіту здобувають по)
над 118 тис. дітей, що складає 51 % від
загальної кількості дітей шкільного віку.
В області функціонує Одеський облас)
ний гуманітарний центр позашкільної
освіти та виховання. Крім освітньої га)
лузі, позашкільні заклади функціонують
у системах управління культури, фізич)
ної культури і спорту. Найбільше дітей
навчається у позашкільних навчальних
закладах м. Теплодара, Ширяївському,
Саратському, Фрунзівському, Кодимсь)
кому, Миколаївському районах.

Така активна робота позашкілля дає
зменшення підліткової злочинності,
кількості дітей, які не продовжують на)
вчання, і, звичайно, результати не тільки
на місцевому, а й на всеукраїнському і
навіть міжнародному рівнях.

Вам цікаві факти? Будь ласка! Аня
Ткач – переможниця конкурсу «Голос
Країни»,  Володя Кулик – фіналіст нау)
ково)інженерного конкурсу, Настя Пет)
рик – переможниця Дитячого Євроба)
чення, Влада Ткаченко – переможниця
конкурсу наукових і мистецьких робіт
в США, Саша Мала – бронзовий при)
зер Міжнародного комп’ютерного кон)
курсу в Румунії, вихованець Рішельєвсь)
кого ліцею Михайло Рашковецький
привіз срібло з Астани (Казахстан).

А ще в грудні 2013 року відбувся в
Російському театрі грандіозний гала)
концерт дитячої творчості. Найкращі
колективи області зібрались одночасно
в одному залі. Близько 600 дітей демон)
стрували свої таланти.

Звичайно, не можна зупинятись.
Треба розвивати мережу, готувати кад)
ри, не забувати про належне фінансу)
вання позашкілля.

Чи можна докладніше про пе'
дагогів області?

Щасливих дітей можуть виховувати
лише щасливі вчителі. 45088 педагогі)
чних та науково)педагогічних праців)

ників працюють в області. З них 55% )
це працівники шкіл, 14% ) вихователі в
дитячих садках, 5% ) педагоги позашк)
ільної освіти, 26% ) представляють про)
фесійно)технічну та вищу освіту.

Аналіз кадрового потенціалу гово)
рить про позитивну тенденцію, до підви)
щення кваліфікаційного рівня. Протягом
2011)2013 років на 12% збільшилась
кількість працівників, які мають вищу
кваліфікаційну категорію.

Відстежується зменшення середньо)
го показника плинності педагогічних
кадрів. На сьогодні він складає 4,5%
проти 6% у 2011році.

У нас є чудові педагогічні колекти)
ви, де місцева влада допомагає з жит)
лом, де встановлює надбавки, забезпе)
чує оздоровлення, дбає про відпочинок.
Заслуговує на увагу досвід місцевої
влади, щодо покращення соціального
захисту педагогів Іллічівської, Одеської
міських рад.

Намагаємось підтримати педагога, а
педагог представляє гідно Одещину на
Всеукраїнському рівні. У  2014 році
наші вчителі здобули перемогу у Все)
українському конкурсі «Учитель року»
в 2)х номінаціях: світова література та
трудове навчання. Віват, Бухтій Ользі
Володимирівні, вчителю трудового на)
вчання Нерубайського НВК Біляївсько)
го району, Швачці Юрію Михайлови)
чу, вчителю російської мови та світової
літератур Старокозацького НВК Білго)
род)Дністровського району.

Зрозуміло, що в одному інтер'
в’ю неможливо розглянути всі
питання. Але якщо можна дек'
ілька слів про професійно'техні'
чну освіту?

В області 43 державні навчальні зак)
лади системи професійно)технічної ос)
віти мають загальний спеціальний обсяг
одночасного прийому понад 19 тис.
осіб. Традиційно високим є показник
прийому на навчання за професіями
автомобільного та водного транспорту.
У 2014 році планується на основі вже
наявних та опрацьованих Департамен)
том двосторонніх договорів прийняти
на навчання 8481 особу.

В  Україні розроблено Державні
стандарти професійно)технічної осві)
ти за 224 професіями. В Одеській об)
ласті запроваджено таких стандартів
за 110 професіями.

Нещодавно підписано Закон
«Про вищу освіту». Ваше став'
лення до оновленого законодав'
чого акту?

Це суттєвий крок у правильному
напрямку. В основі нормативного акта
університетська автономія, розширен)
ня повноважень в академічній, органі)
заційній та фінансових сферах, а також
повноважень вченої ради. Встановлю)
ються нові освітньо)кваліфікаційні рівні
та ступені.

До речі, в області функціонує 57 ви)
щих навчальних закладів І)ІV рівнів ак)
редитації, в яких навчається 127,5 тис.
студентів. Статус національного мають
11 вишів, 9 – приватних навчальних зак)
ладів. Аналізувати сьогодні результати
вступної компанії зарано. Для цього, я
думаю, має бути окреме інтерв’ю.

І на останок. В освіті будь)які зміни
потребують точного розрахунку, трива)
лого часу та виважених дій. І головне
пам’ятати, що освіта ) для дитини, зара)
ди дитини, на користь дитини. Проблем
у нас вистачає. Їх не буває лише в тих,
хто не працює. Звертаюсь до всієї осві)
тянської родини, давайте разом знахо)
дити шляхи їх вирішення та брати на свої
плечі відповідальність за цю справу.

Ãàííà Â²ÍÊÎÂÑÜÊÀ,
ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü

³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
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  Це був ІІІ  заключний етап фестива)
лю, а до того, починаючи з жовтня 2013
року,  різноманітні заходи для молодих
педагогів проводилися безпосередньо  в
навчальних закладах та на районному,
міському рівнях.

    Під час урочистого відкриття фес)
тивалю перед молодими  педагогами з
вітальними словами виступили Дубовик
Н.О., голова Одеської обласної органі)
зації Профспілки, Шупарський В.С., зав)
ідувач кафедри    менеджменту і розвит)
ку освіти  Одеського обласного інститу)
ту удосконалення вчителів, депутат
Одеської обласної ради Зубрицька С. П.,
переможці Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року )2014»: Бухтій О.В., учи)
тель Нерубайського НВК «ЗОШ)гімна)

зія» Біляївського району, та Швачка
Ю.М., учитель Старокозацького НВК
«ЗОШ)гімназія» Білгород)Дністровсько)
го району.

   Учасникам і гостям заходу  була
представлена мультимедійна презента)
ція про діяльність Одеської обласної
організації Профспілки працівників осві)
ти і науки.

    Програма фестивалю була надзви)
чайно насиченою і цікавою. Після
відкриття на учасників чекали тренінги,
тестування, майстер)класи. Але найнап)
руженішим був другий день фестивалю
– конкурсний. Більше половини молодих
педагогів приїхали на фестиваль не лише
в якості учасників, але  й із серйозними
намірами перемогти в конкурсній про)
грамі, яка була складовою частиною за)
гальної  програми фестивалю.

  У конкурсі «Урок майбутнього» мо)
лодь вражала своєю нестандартністю,
креативністю; баченням школи,  як єди)

 Біля 50 представників молодого покоління педагогів  із
28 регіонів Одещини взяли участь у ІІ обласному фестивалі
молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини»,  який
проходив  у червні  2014 року    за організаційно'фінансо'
вої підтримки Одеського обкому Профспілки та Одесько'
го обласного інституту удосконалення учителів.

ного цілого – учитель)учень)
батьки, забезпеченою сучас)
ною технікою, необмеженим
доступом до мережі Інтернет.

   Дев’ятеро з конкурсантів,
яких компетентне  журі  визна)
чило найкращими серед кра)
щих, продовжили змагання за
перемогу у фінальному турі, де
представляли  «Гімн професії»
та  «Світ  моїх захоплень». І
організатори, і члени журі та й
самі учасники  були приємно
здивовані  різнобічністю та)
лантів  молодих учителів, які і співають, і
танцюють, і вишивають,  роблять сучасні
зачіски і творять чудові  шедеври, викори)
стовуючи техніку квілінгу.

        Важко довелося
журі вибирати серед
дуже талановитих  най)
талановитіших, але
конкурсу без пере)
можців не буває.

     Переможцями
ІІ обласного фестивалю
молодих спеціалістів
«Педагогічна надія
Одещини» стали:

  І місце ) Ботна'
рюк Світлана Дмит'
рівна, учитель трудо)
вого навчання НВК
«Балтська ЗОШ І)ІІІ
ст.№2 )гімназія» Бал)
тського району;

  ІІ місце ' Вовчок
Оксана Володими'
рівна, учитель украї)

нської мови та літератури Татарбунарсь)
кого НВК І)ІІІ ст. «Школа)гімназія»   Та)
тарбунарського району;

  ІІІ місце  ' Москалець Анастасія
Дмитрівна, учитель української мови
Великомихайлівського НВК «ЗОШ)гімна)
зія»  Великомихайлівського  району.

      Переможці нагороджені диплома)
ми  Департаменту освіти і науки облдер)
жадміністрації та обкому Профспілки  і
грошовими преміями від обкому Проф)
спілки.

  Крім того, грошові премії  за кращі
творчі роботи, присвячені 200)річчю з
дня народження Тараса Шевченка,  от)
римали:

   Васильєва Наталія Володимирівна,
учитель початкових класів НВК «ЗОШ –
гімназія №1» м. Арциза;

    Мовчан Крістіна Вікторівна,  вихо)
ватель Козачанського  дошкільного на)
вчального закладу ясла)садок «Малят)
ко» Балтського району;

     Пуйческу  Надія Валентинівна, учи)
тель фізики і математики  Комишівської
ЗОШ Ізмаїльського району;

     Іванчина Світлана Сергіївна, вихо)
ватель ДНЗ «Веселка» смт Саврані.

    Оскільки фінальний тур фестивалю
та нагородження проходили в Будинку
вчених, то для   всіх присутніх була орган)
ізована екскурсія по  його залах    та  свят)
ковий фуршет.

 Обком Профспілки вітає  переможців
з нагородами, а всім учасникам бажає
творчої наснаги й нових звершень.   Хай
мрії про школу майбутнього   збуваються!

  Висловлюємо щиру подяку праців)
никам Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів за організацій)
но)методичне забезпечення проведення
ІІ обласного фестивалю молодих учи)
телів «Педагогічна надія».

Ë.Ò. ÊÎÐÍ²É×ÓÊ,
çàñòóïíèê ãîëîâè

îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

       ВІДГУКИ ПЕРЕМОЖЦІВ
ФЕСТИВАЛЮ

  Ботнарюк Світлана:
        � Фестиваль�конкурс  був періо�

дом випробування моїх сил – зможу  чи
не зможу  бути гідним, талановитим вчи�
телем. Саме тут я мала  можливість про�
явити свої таланти, здивувати нестандар�
тним мисленням та вмінням гідно вийти з
будь�якої ситуації.

   Свою місію конкурс виконав, бо
створив атмосферу педагогічного на�
вчання, творчості, сприяв підвищенню по�
зитивної мотивації вчительської праці,
створенню педагогічного успіху. Саме
тут я мала змогу поспілкуватися з досвід�
ченими педагогами, своїми колегами, од�
нодумцями.

        Сподіваюся, що фестиваль  «Пе�
дагогічна надія Одещини» буде прово�
дитися постійно і на його  небосхилах і
з’являтимуться молоді педагоги – компе�
тентні, сучасні, творчі.

      Я також вірю, що Одещина ще не
раз почує про молодих спеціалістів саме
з м. Балти та Балтського району.

       Особливу вдячність хочу вислови�
ти організаторам конкурсу – обкому
Профспілки працівників освіти і науки
України та  інституту вдосконалення вчи�
телів, які сприяють всебічному розвитку
молодих педагогів.

Москалець Анастасія:
   )  Отримавши звістку про участь у

фестивалі, я дуже зраділа. Водночас сер�
це не покидало переживання: «А що як
не виправдаю очікувань? Адже мені до�
ведеться захищати честь району!». Так,
із острахом і непереборною цікавістю я
опинилася на порозі Одеського інститу�
ту удосконалення вчителів.

   Знайомство з учасниками фестива�
лю розпочалося з тренінгу «У колі
друзів». Там ми дізналися імена один
одного, захоплення, сферу діяльності. Під
керівництвом психолога ми одразу ж
знайшли спільну мову. Тому на іншому
тренінгу ми працювали як одна дружна і
завзята команда.

 Справжньою перевіркою на мужність
став наступний день, коли проходив
відбірковий тур.  Для себе я дізналася
багато нового та спробую впровадити
отримані знання на уроках.

 Коли почула своє ім’я у трійці пере�
можців, емоції важко було стримувати.
Хотілося подякувати кожному, хто мене
підтримав.

 Я дуже вдячна організаторам фести�
валю за цікаву програму та гарну орган�
ізацію свята. Так, саме свята, бо залиши�
лося море позитивних емоцій і теплих
спогадів, які будуть у пам’яті  довгі роки.

   Сподіваюся, що це не останній фе�
стиваль, адже молодим спеціалістам по�
трібен новий досвід, спілкування із дос�
відченими людьми для того, щоб вдос�
коналювати свою майстерність. Знахо�
дячись два дні у теплій атмосфері, я
підтвердила свою думку про те, що про�
фесія вчителя – найкраща. Адже ніщо не
може замінити тих емоцій, які виникають,
коли бачиш перед собою сотні допитли�
вих оченяток, сотні щедрих посмішок та
відкритих сердець.

Я вдячна фестивалю, що додав мені
впевненості у правильності обраного
шляху.

Фото на згадку: суперфіналісти фестивалю разом з членами журі

Хвилюючий момент оцінювання конкурсантів

Зліва направо: Анастасія Москалець,
Оксана Вовчок, Світлана Ботнарюк

Виставка творчих робіт, присвячена 200'річчю Т.Г. Шевченка
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Під хвилюючі звуки гімну профспілок
профспілкова родина Татарбунарщини
радо вітала почесних гостей свята: го)
лову Одеського обкому Профспілки
працівників освіти і науки України Ду)
бовик Ніну Олександрівну і начальни)
ка відділу освіти Коваль Ірину Анатолі)
ївну. На презентації проекту також були
присутні голови первинок закладів осві)
ти, директори шкіл, їх заступники.

Розпочала святкову програму

ÒÀÒÀÐÁÓÍÀÐÙÈÍÀ Â²ÒÀËÀ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÕ ÒÐ²ÓÌÔÀÒÎÐ²Â
В цьому році вперше на сцені районного Будинку дитячої творчості міста Татарбунари відбулось вша'

нування й нагородження лідерів, активістів, ветеранів Профспілки великої і дружної районної освітянської
родини. Це яскраве дійство мало історичну місію, бо започаткувало нову традицію – проект «Профспілко'
вий тріумфатор», головна мета якого полягала як у написанні сторінок літопису Татарбунарської район'
ної організації Профспілки працівників освіти і науки України ' яскравих справ, подій, різноманітних
заходів, які відбулись протягом 2010 '2014 р.р. за ініціативи профспілкових органів, так і сприяла родин'
ному єднанню спілчан, мотивації членства в Профспілці, взаємообміну досвідом.

«Профспілкового тріумфатора» агітбри)
гада Татарбунарської ЗОШ І)ІІІ ст. №1
ім. В. З. Тура, яка своїми запальними
танцями, піснями й віршами задала тон і
темп усім наступним виступам.

Для кожного спілчанина останні чо)
тири роки життя Профспілки – це ціла віха
й один миттєвий спалах одночасно, в які
повернула кореспондент і номінант
«Профтріумфатора» Мірошник Анна
Володимирівна (Тузлівський НВК), пере)

горнувши сторінки життя районної
організації Профспілки цього періоду
у вигляді презентації. Фотоматеріали,
відеофрагменти нагадали всім при)
сутнім у залі про районний та облас)
ний профспілковий конкурс худож)
ньої самодіяльності (2010 рік); твор)
чий конкурс та районний вогник на
базі Татарбунарської ЗОШ №1 для
ветеранів педагогічної праці «Педа)
гогічному роду нема переводу»; фе)
стиваль «Освітянські діти мають та)
лант», на якому 195 дітей освітян рай)
ону отримали від райкому Проф)
спілки нагороди і подарунки (бере)
зень 2011 року); про V районну
профспілкову спартакіаду, районні
фестивалі молодих спеціалістів «Пе)
дагогічна надія Татарбунарщини»
(2012 і 2014 роки), а також район)

не профспілкове свято «Педагогічний
Олімп Татарбунарщини» до Дня праці)
вників освіти. Найяскравіші моменти цих
заходів теж схвилювали гостей і номі)
нантів свята з екрану, і, слід зауважити,
що це – далеко не вичерпний перелік
усіх моментів профспілкового життя ос)
вітян району за останнє чотирьохріччя.

Протягом майже трьох годин трива)
ло нагородження профспілкових
лідерів, активістів, ветеранів проф)
спілкового руху, колективів профспілко)
вих організацій, які здійснили особли)
вий внесок у скарбничку спільних пере)
мог і досягнень у різних напрямках жит)
тя і розвитку Татарбунарської районної
організації Профспілки. У номінаціях
«Правовий захист», «Охорона праці»,
«Оздоровлення і відпочинок членів
профспілки та їх дітей», «Профспілкові
лідери», «Соціальний партнер»,
«Профспілкові активісти», «Спорт»,
«Самодіяльна художня творчість» було
відзначено грамотами та подарунками
близько 50 спілчан.

Так співпало, що голова Одеської
обласної організації Профспілки Н. О.
Дубовик оголосила у фіналі свята над)
звичайно приємну новину ) Тетяна Ми)
колаївна Гуцулюк, голова Татарбу)
нарської районної організації Проф)

  Значну увагу профспілкові лідери приділяють надан)
ню членам Профспілки правової, матеріальної допомоги,
вирішенню соціально)трудових питань, проведенню куль)
турно)масових, спортивних заходів, оздоровленню пра)
цівників та їхніх дітей.

Керівники профспілкових організацій спільно з адмі)
ністраціями закладів організовують роботу з питань охо)
рони праці, домагаються покращення умов праці і на)
вчання.

Представляємо вашій увазі переможців обласного кон)
курсу.

ІМЕНА КРАЩИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ ВИЗНАЧЕНІ
В цьому році на засіданні президії обкому

Профспілки  підбиті підсумки  обласного конкур'
су на кращого профспілкового лідера первинної,
територіальної організації Профспілки праців'
ників освіти і науки України. Цей конкурс був зап'
роваджений вперше.

  Як голова райкому Профспілки, посідає  активну позицію у відстоюванні інте)
ресів своїх спілчан, веде активний діалог із соціальними партнерами. Позитивно
відзначена робота Тетяни Миколаївни у питаннях охорони праці, оздоровлення та
відпочинку дітей освітян, про що свідчать численні нагороди, у тому числі проф)
спілкові.

Під  контролем профспілкового лідера постійно зростає кількість членів Проф)
спілки району, а охопленість профспілковим членством складає 100 відсотків.  Тетя)
на Миколаївна приділяє особливу увагу головам своїх підвідомчих первинок, надає
їм цінну методичну допомогу та підтримку, вчасно інформує про найважливіші події
в освіті. Лауреат численних конкурсів, Заслужений працівник профспілок України
Тетяна Гуцулюк не вміє працювати у півсили. Віддається роботі повністю, горить своєю
справою та запалює ідеями інших.

Молодий та активний профспілковий лідер зміг ско)
ординувати діяльність своєї первинної профспілкової
організації  на значне покращення умов навчання, про)
живання та дозвілля студентів. Спільними зусиллями
були проведені громадські роботи з підготовки спортив)
но)оздоровчої бази «Чорноморка» до відкриття, ремонт
і придбання меблів у гуртожитках.

За участю профкому запрацювало студентське ра)
діо «Голос ОНУ», студентська соціальна служба. У полі
діяльності профорганізації – духовний розвиток та мо)
рально)етичне виховання студентської молоді: для сту)
дентів проводяться безкоштовні покази соціальних

Профспілковий лідер вміло
керує питаннями колдоговірного
регулювання трудових відносин,
матеріального стимулювання
працівників, піклується про те,
щоб і кошти на поліпшення умов
праці виділялися, і культурно)ма)
сова робота велася. Традиційні  у
колективі  щорічні квітневі субот)
ники по благоустрою території
школи)інтернату, святкові захо)
ди, вшанування ветеранів, юві)
лярів та інвалідів, туристичні по)

їздки об’єднують трудовий колектив закладу в одне
ціле.

        Мета голови профкому )  щоб усі працівники: і
обслуговуючий  персонал школи)інтернату, і адмініст)
рація, і вчителі ) були об’єднані не тільки професійною
діяльністю, а й дозвіллям,  щоб колектив брав участь у
житті кожного   співробітника, допомагав вирішувати про)
блеми, радів і засмучувався разом з ним.

Полуденко О.В. неодноразово нагороджувалася гра)
мотами районного комітету Профспілки,  в 2013 році
нагороджена грамотою обласного  комітету Профспілки
працівників освіти  і науки України.

Кращий лідер первинної профспілкової
організації закладу освіти

' Олеся Володимирівна ПОЛУДЕНКО,
голова первинної профспілкової організації

 Одеської спеціальної загальноосвітньої
школи – інтернату І'ІІ ст. №7

Кращий лідер  первинної профспілкової організації
працівників вищого навчального закладу '

КОРОЛЬОВА Тетяна Сергіївна, голова первинної профспілкової органі'
зації працівників Одеського національного економічного університету

Для вирішення актуальних
соціальних проблем працівників
голова профспілкової організації
Тетяна Корольова, перш за все,
проводить роботу щодо соціаль)
ного партнерства між адміністра)
цією та профкомом університету.

Завдяки важкій, повсякденній
роботі соціальними партнерами

були досягнуті домовленості, які дали можливість ухва)
лити колективний договір на 2012)2016 роки, в якому
передбачені додаткові, набагато вищі, ніж це передба)
чено законодавством, соціальні пільги, як то: надання
додаткових відпусток, доплат, оплата ліків, виплата п’я)
ти посадових окладів членам сім’ї померлого співробіт)
ника, допомога непрацюючим ветеранам праці.

Щоб не допустити звуження соціально)економічних
та трудових прав науково)педагогічних, педагогічних та

Вітаємо переможців та лауреатів обласно'
го конкурсу на кращого профспілкового ліде'
ра та бажаємо всім й надалі натхненно та
плідно працювати на профспілковій ниві.

інших працівників університету, профком  направ)
ляє листи)протести, Президенту України, Прем’єр)
міністру та Голові Верховної ради з вимогою прий)
мати рішення,  щоб запобігти  зубожінню  праців)
ників  галузі.

Тетяна Сергіївна організовує і координує робо)
ту з навчання профспілкових кадрів, з її ініціативи
проводяться семінари, засідання круглих столів, на
які запрошуються працівники обкому Профспілки
працівників освіти і науки України, а також адмініст)
рація університету.

Результатом спільних зусиль  адміністрації та
профкому в університеті є конкретні досягнення за
різними напрямами роботи в поліпшенні умов праці
та відпочинку співробітників, які протягом багатьох
років  відзначалися Почесними грамотами та Дип)
ломами Центрального комітету та обкому Проф)
спілки працівників освіти і науки України.

фільмів, навчальні семіна)
ри та громадські акції, при
чому останні широко вис)
вітлюються у ЗМІ. Вадиму
Пєнову вдається ефектив)
но поєднувати щоденну
складну роботу із впро)
вадженням нових про)
ектів – конференцій, се)
мінарів, тренінгів, працю)
ючи наполегливо та з
натхненням.

Кращий лідер первинної профспілкової організації студентів вищого навчального
закладу ' ПЄНОВ Вадим Васильович, голова первинної профспілкової організації

студентів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Кращий лідер територіальної організації Профспілки '
ГУЦУЛЮК Тетяна Миколаївна, голова Татарбунарської районної організації Профспілки

Îêñàíà ÁÎÐÎÄÀÒÅÍÊÎ,
â÷èòåëü Òàòàðáóíàðñüêîãî ÍÂÊ

«Øêîëà-ã³ìíàç³ÿ» Îäåñüêî¿ îáëàñò³,
ïåðåìîæåöü ðàéîííîãî êîíêóðñó

«Êðàùèé ïðîôñï³ëêîâèé
êîðåñïîíäåíò» 2011 ðîêó

спілки, стала переможцем обласного
конкурсу на кращого профспілкового
лідера територіальної організації, за
що була нагороджена дипломом та гро)
шовою премією.

Свято «Профспілковий тріумфатор»
було справжнім усвідомленням просто)
го людського щастя, яке полягає в
спільній праці і спільному відпочинку.
Воно поклало початок новій чудовій
традиції, а це означає, що корабель ос)
вітянської профспілкової організації
упевнено продовжує свій шлях за об)
раним курсом. Побажаємо йому і його
капітану попутного вітру й удачі!
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ЗВІТ
про роботу Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки

України за період з травня 2010 року  по серпень 2014 року
 Відповідно до постанови президії ЦК

Профспілки працівників освіти і науки
України від 25.03.2014р.№ П)27)2 в
організаційних ланках галузевої Проф)
спілки  з ІІ кварталу 2014 року розпоча)
лась звітно)виборча кампанія.

  До уваги виборних органів первин)
них, територіальних організацій та
членів Профспілки  пропонуємо   звіт про
роботу Одеського обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки Ук)
раїни за період з травня 2010 року  по
серпень 2014 року.

Соціально'економічний
захист

 Представляючи та захищаючи  соціаль)
но)економічні права членів Профспілки,
Центральний  та обласний комітети   домо)
глися вирішення багатьох питань у сфері
оплати праці, вживали превентивних за)
ходів щодо попередження прийняття нор)
мативних документів, які погіршували б ма)
теріальне становище освітян.

   Так у результаті  наполегливих і по)
слідовних дій галузевої Профспілки за
звітний період  базовий посадовий оклад
ЄТС підвищувався шістнадцять разів. Унас)
лідок цього середній розмір посадових
окладів  науково)педагогічних працівників
порівняно з 1 липня 2010 року збільшив)
ся з 1949 гривень до 2914 гривень,   пе)
дагогічних працівників з 1123 гривні до
1678 гривень, тобто на  49,5% .

  Завдяки активній участі організацій)
них ланок Профспілки та підтримці пе)
реважної більшості спілчан шляхом
участі в масових  акціях протесту 21 та
22 березня 2011 року, вдалося домог)
тися прийняття Урядом рішення про зап)
ровадження з 1 вересня 2011 року над)
бавки за престижність педагогічної праці
в розмірі 20% посадового окладу всім
педагогічним працівникам, у тому числі,
дошкільних, позашкільних та  вищих на)
вчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації,
інших установ і закладів  незалежно від
їх підпорядкування. У результаті її вве)
дення кожен із педагогічних працівників
отримував  додатково  щомісячно від 280
до 475 гривень.

     На жаль, на  сьогоднішній день пра)
во на дану надбавку нашій Профспілці
доводиться відстоювати в суді, оскільки
постановою Кабінету Міністрів України
№88 від 25.03 2014 року її встановле)
но у граничному розмірі 20%, що в умо)
вах недостатнього фінансового забезпе)
чення освіти фактично  означає  її скасу)
вання. Аналогічна ситуація склалась і з
надбавкою за особливі умови праці
бібліотекарям (постанова КМУ №89).
На підтримку позовних вимог ЦК Проф)
спілки до Уряду України  від первинних
профспілкових організацій нашої області
було направлено біля 200 звернень.

    ЦК,  обком Профспілки та всі органі)
заційні ланки активно протистояли  спро)
бам Уряду запровадити зміни до деяких
законодавчих актів, які суттєво погіршува)
ли б  умови та оплату праці педагогічних
та науково)педагогічних працівників.

    Зокрема, за наполяганням  проф)
спілкових органів  у квітні 2014 року   був
відхилений і не включений до порядку
денного сесії Верховної Ради України
проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів Украї)
ни», яким передбачалось внести зміни до
законів «Про загальну середню освіту»
та «Про позашкільну освіту», встановив)
ши гнучкий розмір доплат за класне ке)
рівництво, перевірку зошитів, завідуван)
ня кабінетами, майстернями тощо.

    Обласний комітет  Профспілки опе)
ративно відреагував на наміри Міністер)
ства фінансів України зекономити у 2014
році кошти державного бюджету за ра)
хунок працівників освіти, спрямувавши
відповідні листи)застереження на адре)
су Уряду з вимогами не допустити:

)  зменшення розмірів заробітної пла)
ти працівників освіти, за рахунок обме)
ження чи призупинення  нарахувань
підвищень до  посадових окладів, надба)

вок, доплат, допомоги на оздоровлення;
) збільшення педагогічного наванта)

ження для вчителів та керівників гуртків
до 24 годин на тиждень;

)  підвищення нормативів кількості сту)
дентів денної форми на одного виклада)
ча у вищих навчальних закладах ІІІ)ІV
рівнів акредитації до 18 осіб;

 )  обмеження виплати пенсій працю)
ючим пенсіонерам у розмірі 50 % при)
значеної.

З  03 серпня набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до Закону Ук)
раїни «Про Державний бюджет України
на 2014 рік».  Положеннями даного за)
кону запроваджено низку норм, які зву)
жують зміст та обсяг існуючих прав і сво)
бод громадян, зменшено фінансування
окремих соціально значущих програм
тощо.

Проте ситуація для працівників бюд)
жетних галузей, у тому числі для освітян,
могла б бути набагато гіршою, і лише
завдяки активній позиції Центрального
комітету Профспілки працівників освіти і
науки України, спільним діям ФПУ та
членських організацій щодо неприпусти)
мості нових зазіхань на сферу оплати
праці  вдалося домогтися виключити такі
антисоціальні та антитрудові норми (що
закладалися до проекту закону), як:

) зупинення дії Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення»;

) здійснення керівниками бюджетних
установ та підприємств, установ і органі)
зацій, які отримують підтримку з бюдже)
ту, заходів щодо оптимізації штатної чи)
сельності працівників, надання працівни)
кам відпусток без збереження заробітної
плати, встановлення для працівників ре)
жиму роботи на умовах неповного робо)
чого часу, зменшення  або скасування сти)
мулюючих виплат, підвищень посадових
окладів, зменшення надбавок і доплат, які
встановлені в граничних розмірах;

) надання права керівникам бюджет)
них установ у межах бюджетних призна)
чень без згоди та попередження праців)
ників встановлювати для них режим ро)
боти на умовах неповного робочого часу
та надавати відпустки без збереження
заробітної плати на визначений цими ке)
рівниками термін.

     Не допущено обмеження прав сту)
дентів та учнів на проїзд у транспорті, що га)
рантовані законом «Про сприяння соціаль)
ному становленню та розвитку молоді в Ук)
раїні», запровадженням кількості пільгових
поїздок. Разом з тим, не вирішеним зали)
шається питання пільгового проїзду студентів
в автотранспорті.

  Не допущено запровадження законо)
давчих норм про відшкодування вартості
навчання в разі дострокового звільнення з
роботи, працевлаштування в недержавні
підприємства, установи, організації.

 Обком  Профспілки брав активну
участь в обговоренні та погодженні нор)
мативно)правових актів, які зачіпають
права та інтереси працівників галузі, а
також осіб, які навчаються;  вносив про)
позиції  до проектів багатьох норматив)
них документів, зокрема проекту  Зако)
ну України «Про вищу освіту»,   Кваліфі)
каційних характеристик професій (посад)
педагогічних та науково)педагогічних
працівників навчальних закладів; Типово)
го положення про атестацію педагогічних
працівників тощо.

У процесі запровадження пенсійної ре)
форми вдалося зберегти  пенсії за вислугу
років педагогічним працівникам та наукові
пенсії науково)педагогічним, а також домог)
тися виплати педагогам 10 пенсій при досяг)
ненні пенсійного віку та при наявності необ)
хідного стажу роботи.

    Обком Профспілки здійснював по)
стійний контроль за  своєчасністю випла)
ти поточної заробітної плати, за період
відпусток  та допомоги на оздоровлення.

  У  2010 році мали місце затримки
заробітної плати у 2 містах,   6 районах
та 2 вищих навчальних закладах заро)
бітна плата виплачувалась з порушенням
термінів (1 раз на місяць), відпускні вип)
лачували помісячно.

  У 2011році  з метою попередження

невчасної виплати заробітної плати за
період відпусток обкомом Профспілки
були направлені звернення голові
Одеської обласної державної адмініст)
рації з вимогою забезпечити своєчасність
та одноразову виплату  відпускних до по)
чатку відпустки.

 Протягом 2011)2013 років зарпла)
та виплачувалась вчасно.   Але в  жовтні)
листопаді 2013 року з’явились  затримки
виплати  заробітної плати із спеціального
фонду працівникам вищих навчальних
закладів у зв’язку із несвоєчасним пере)
рахуванням коштів Державною казна)
чейською службою України. Заборго)
ваність складала 9879,0 тис.грн.  У ре)
зультаті численних звернень  обкому
Профспілки, профспілкових організацій
ВНЗ до Кабінету Міністрів України, Пре)
зидента України, органів державного
казначейства в грудні заробітна плата
працівникам вищих навчальних закладів
за рахунок коштів спеціального фонду
була виплачена.

   З метою вирішення соціально)еконо)
мічних питань  обком Профспілки, районні,
міські комітети, профкоми ВНЗ взаємодія)
ли  з вищими органами державної влади
та органами місцевого самоврядування.
Проводили  зустрічі з керівниками райдер)
жадміністрацій, райрад, відділів освіти, на
яких порушували проблемні питання.  В
органи  влади різних рівнів, прокуратуру,
керівникам навчальних закладів  обкомом
направлено  84 письмових  звернення.

    Обком Профспілки щороку прово)
дить моніторинги ступеня виконання
прийнятих законів, рішень виконавчої
влади, положень колективних договорів
і угод та досягнутих результатів у частині
захисту  трудових, соціально)економіч)
них прав працівників освіти. Узагальнені
дані моніторингів направляються керівни)
кам профспілкових організацій для вико)
ристання в процесі відстоювання трудо)
вих прав працівників освіти і науки.

Дані моніторингів свідчать, що педа)
гогічним працівникам здійснювали обо)
в’язкові доплати за окремі  види педаго)
гічної діяльності, виплачували надбавки
за вислугу років, за престижність праці;
науково)педагогічним ) доплати за нау)
кові  ступені доктора та кандидата наук,
вчені звання професора та доцента,
старшого наукового співробітника.

  У 18 регіонах області та в усіх ви)
щих навчальних закладах запровадже)
но   матеріальне стимулювання праців)
ників за творчі досягнення.

  Разом з тим,  через недостатнє
фінансування у  2013)2014 роках  знач)
но зменшені або зовсім скасовані вип)
лати, які носять необов’язковий харак)
тер і обмежені фондом заробітної пла)
ти. Це  встановлення працівникам над)
бавок за складність і напруженість, за
виконання особливо важливої роботи.

  Погіршилась ситуація з виплатою пе)
дагогічним працівникам винагороди за
сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків     Середній розмір
винагороди по області зменшився з 74 %
посадового окладу у 2010 році до 35%
у 2013 році.

  Відповідно до ст.24  Закону України
«Про наукову і науково)технічну діяльність»
грошову допомогу при виході на пенсію в
розмірі шести посадових окладів отримали
у 2010)2013 роках 166  науково)педаго)
гічних та наукових працівників.

      Обласний та територіальні  комі)
тети Профспілки беруть активну участь в
організації і проведенні заходів, спрямо)
ваних на підвищення професійної май)
стерності педагогічних працівників.

   Щороку президія  обкому Проф)
спілки виділяє кошти на  організацію су)
перфіналу обласного етапу  Всеукраїнсь)
кого конкурсу «Учитель року»
та  нагородження   переможців.

  За фінансової підтримки  обкому
Профспілки у 2012)2013 роках прохо)
дила обласна школа «Лідери освітніх
змін», метою якої є навчання керівників
навчальних закладів, умотивованих до
професійного розвитку і готових до реа)
лізації змін в освіті.

  У 2012 році з метою підтримки моло)
дих спеціалістів обкомом Профспілки
спільно з Департаментом освіти і науки та
Інститутом удосконалення вчителів  запо)
чатковано  фестиваль молодих спеціалістів
«Педагогічна надія Одещини», який про)
водиться один раз на 2 роки.

  На організацію цих заходів обкомом
Профспілки витрачено 117,7 тис. грн.

   Обком Профспілки, профкоми ви)
щих навчальних закладів забезпечують
постійний   контроль за своєчасною та
повною виплатою стипендії студентам.
Станом на 01.08.2014  р. заборго)
ваність по виплаті стипендії відсутня.

   Наслідком звернень ЦК Профспілки
до органів державної влади, а  також
безпосередньої участі представників
Профспілки в переговорному процесі
стало прийняття Урядом рішення про
підвищення з 1 вересня 2012 року
розмірів стипендії. Було врегульовано
також питання збереження до 1 вересня
2012 року суми індексації при виплаті
стипендії студентам 1)5 курсів. На даний
час академічна стипендія студентів ви)
щих навчальних закладів І ) II рівнів ак)
редитації становить 550 грн., а III ) IV )
730 грн., або близько 45% та 60% про)
житкового мінімуму відповідно.

   У травні 2013 року прийнято поста)
нову, згідно з якою з 1 січня 2014 року
підвищилася соціальна стипендія для
відмінників із числа дітей)сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського піклування,
а також тих, які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишилися без
батьків, а також для студентів, яким при)
значені іменні та персональні академічні
стипендії навчальних закладів.

   Центральний комітет, обком Проф)
спілки докладають чимало зусиль щодо
підвищення розміру студентської сти)
пендії до рівня мінімального прожитко)
вого рівня. Однак це питання  залишаєть)
ся не врегульованим.

 Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Питання стипендіаль)
ного забезпечення» від 12.07.2004 р.
№ 882 не менше 10% від   стипендіаль)
ного  фонду повинні спрямовуватись на
матеріальну допомогу студентам  та ма)
теріальне заохочення за успіхи в на)
вчанні, громадській роботі  та спорті.
Однак Міністерством освіти і науки  ви)
щезазначені виплати забезпечуються в
обсягах, зменшених майже вдвічі.

  Профкоми вищих навчальних зак)
ладів сприяють забезпеченню дотриман)
ня прав студентів )  дітей)сиріт, а також осіб
із числа дітей, позбавлених батьківського
піклування. Здійснюється контроль за пра)
вильністю виплати матеріальної допомоги
на придбання одягу та взуття, літератури,
видачею коштів на пільгове харчування,
забезпеченням безкоштовними місцями в
студентських гуртожитках. Голови проф)
бюро факультетів та інститутів беруть
участь у призначенні соціальних стипендій
для визначених пільгових  категорій осіб.

   У звітному періоді спостерігалось
покращення  стану забезпечення   регу)
лярним підвозом педагогічних праців)
ників до місця роботи: у 2010 році за)
безпечено 79 % тих, що потребують, ста)
ном на 1 січня  2014 року )   87,7  відсот)
ка. Але наразі  в окремих регіонах про)
блема з підвозом ще є.

  Не вдалося  вирішити на державно)
му рівні питання  щодо забезпечення
безкоштовним житлом з опаленням та
освітленням педагогічних працівників
сільської місцевості.

Гостро стоїть проблема житлового за)
безпечення освітян. Кількість працівників,
які потребують житла, станом на 1 січня
2014 року склала   1007  осіб.  Отрима)
ли його за 4 роки  всього 142  працівни)
ки, із них 65 осіб з  Одеського національ)
ного університету ім. І.І. Мечникова. У
2013 році виділено службове житло 12
молодим спеціалістам у  Саратському
районі та 159 науково)педагогічним пра)
цівникам у гуртожитках вищих навчаль)
них закладів.

(Продовження на 6 стор.)
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 (Продовження. Початок на 5 стор.)
Через низьку заробітну плату праці)

вники освіти не можуть скористатися
державними програмами доступного
житла. Комплексна програма «Освіта
Одещини», якою передбачено забезпе)
чення щорічно житлом 78 педагогічних
працівників,  не виконується.

 Обком Профспілки, профспілкові ко)
мітети вищих навчальних закладів
здійснюють контроль за станом умов
проживання та організації дозвілля в сту)
дентських гуртожитках вищих навчаль)
них закладів. У більшості з них з проф)
комами погоджуються розподіл місць та
списки на поселення, розрахунки
розмірів оплати за проживання.

   Завдяки цілеспрямованій роботі ЦК
Профспілки встановлено граничний
розмір плати за проживання в студентсь)
ких гуртожитках, який не може перевищу)
вати 40% розміру мінімальної стипендії.

    Відсутність коштів на проведення ре)
монтів гуртожитків останнім часом стала
злободенною проблемою вищих навчаль)
них закладів. Але навіть у такій скрутній
ситуації ректорам все ж таки вдається зна)
ходити кошти на їх утримання. Однак така
ситуація з відсутністю коштів у держбюд)
жеті на капітальні  ремонти  гуртожитків
може призвести до їх закриття.

Правовий захист

  Традиційно  обком Профспілки
значну увагу приділяв  розвитку систе)
ми колективно)договірних відносин, як
основи регулювання відносин між  най)
маними працівниками та роботодавця)
ми. Укладено  1206 колективних дого)
ворів, якими охоплено 61637 працюю)
чих, що складає 99,9 % (в  2010 році –
98,6 %).  Не укладені колдоговори в
малочисельних закладах освіти.

Діє  Угода між обкомом Профспілки
та Департаментом освіти і науки облдер)
жадміністрації, укладено 33 угоди між
районними (міськими) комітетами та
відповідними відділами освіти.

    У звітному періоді проведена юри)
дична експертиза  22  проектів   угод,
238 колективних договорів.

  Надавались рекомендації щодо
відповідності положень  угод та колектив)
них договорів чинному законодавству,
відображенню  в них обов’язкових по)
ложень Галузевої угоди, посилань на
джерела фінансування для забезпечен)
ня їх виконання.

   За звітний період проведено  642
перевірки додержання  законодавства
про працю в закладах освіти, в резуль)
таті яких зафіксовано 2491 порушення
прав  працівників. Керівникам закладів
було направлено  156 подань (вис)
новків) щодо їх усунення.

   Найбільш характерними  порушен)
нями законодавства про працю були
розірвання строкових трудових дого)
ворів, погіршення    умов праці: зниження
з 40% до 20% додаткової оплати за ро)
боту в нічний час, закінчення терміну ате)
стації робочих місць  та припинення  вип)
лати доплат, надання  додаткових відпу)
сток,   незабезпечення гарантій  при
відрядженнях, недоплати за  переповнені
групи в дошкільних навчальних закладах.

   Виконуючи   висновки  перевірок, які
проводились працівниками обкому Проф)
спілки,  відділи  освіти Болградського, Лю)
башівського,  Роздільнянського районів
передали  керівникам позашкільних зак)
ладів  право на призначення та звільнен)
ня  з посад педагогічних працівників відпо)
відно до ст.23 Закону  України «Про по)
зашкільну освіту».  Поновлені на посадах
ряд працівників, зняті неправомірно вине)
сені догани, виплачені суми, недоплачені
у зв’язку з незаконним зниженням тариф)
них розрядів, унормовувались розміри
площ прибирання, надані відгули за ро)
боту у вихідні дні тощо.

   Обком Профспілки приділяє увагу
такому важливому важелю  захисту
членів Профспілки,  як  правова освіта.

   Працівники обкому організовують
та беруть активну  участь  у навчанні голів

профспілкових органів  з питань контро)
лю за дотриманням трудового законодав)
ства  в закладах та установах освіти.
Поширена практика проведення спільних
навчань профспілкового активу з керівни)
ками  установ і закладів освіти. За звітний
період проведено 94 таких  семінари, на
яких були присутні 3290 осіб.

  Працівниками обкому надані  кон)
сультації з правових питань 4005 пра)
цівникам. Із них )  1180  під час прове)
дення Днів обкому.

Охорона праці і здоров’я

 Здійснюючи контроль за дотриман)
ням законодавства про охорону праці і
безпечні умови праці та здоров’я праців)
ників  галузі освіти, обласний комітет
спільно з членськими організаціями про)
водив роботу, спрямовану на підвищен)
ня рівня профілактики щодо запобігання
виробничому травматизму,  створення
належного виробничого побуту, забезпе)
чення соціальних гарантій працівників, які
працюють у важких та шкідливих умовах.

   В основу роботи було покладено кон)
троль за виконанням Угоди між управлін)
ням освіти і науки  Одеської ОДА та об)
ласним комітетом Профспілки на 2011)
2015 роки, рішень і постанов ЦК Проф)
спілки та обласного комітету з питань дот)
римання нормативно)правової бази та
вимог законодавства у сфері безпеки і охо)
рони праці  працівників освіти і науки.

  З метою надання практичної допо)
моги профспілковим органам, керівни)
кам установ, закладів і організацій осві)
ти тільки за І півріччя 2014 року на про)
ведених семінарах пройшли навчання
252 особи, загалом з ІІ півріччя  2010
року  з питань безпеки і охорони праці
було проведено 69 семінарів, у яких взя)
ли участь 2975 осіб. Проведені також
навчання 809  керівників, їх заступників
і спеціалістів з питань охорони праці  в
усіх районах і містах Одеської області.

  За звітний період на покращення
умов праці та виробничого побуту з усіх
джерел фінансування було витрачено
517772 тис.грн.

         Але не зважаючи на це, кошти в
розмірі 0,2 % від фонду оплати праці на
виконання профілактичних заходів
згідно зі ст. 19 Закону України «Про охо)
рону праці» ні Міністерством освіти і на)
уки, ні органами місцевого самовряду)
вання не виділяються.   Це не дає змоги
надавати пільги  працюючим  у важких і
шкідливих умовах, оскільки не прово)
диться атестація робочих місць.

  Обмежені обсяги фінансування уне)
можливлюють повне і своєчасне забезпе)
чення працівників спецодягом і спецвзут)
тям, покращення умов праці. Середній
показник забезпечення у вищих навчаль)
них закладах складає 80)100%, у райо)
нах і містах області )  від 10 до 100%.

  Загальний показник випадків вироб)
ничого травматизму за звітний період
склав 18 випадків, кількість днів непра)
цездатності – 740.

  З метою покращення стану умов і
охорони праці обком Профспілки
спільно з Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації організовує
участь трудових колективів навчальних
закладів Одеської області у Всеукраїнсь)
кому громадському огляді)конкурсі ста)
ну умов і охорони праці.

Щороку переможців із нашої області
відзначають Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки та ЦК Проф)
спілки працівників освіти і науки України.

Оздоровлення

 Особливу увагу обком Профспілки
приділяє організації  оздоровлення праці)
вників та  членів їхніх  сімей.   Для покра)
щення здоров’я працівників, профілакти)
ки захворювань використовуються бази
відпочинку, спортивно)оздоровчі   табори,
санаторії)профілакторії, санаторії України.

Всіма видами оздоровлення протягом
чотирьох (2010)2013) років  оздоровле)
но 59975 працівників, 32440  студентів.

На організацію оздоровлення праці)
вників та студентів із профспілкових бюд)
жетів щороку виділялось від 15 до18%
профспілкових внесків. Загалом  витра)
чено 7001,93 тис.грн.

За активною участю обкому
Профспілки та територіальних проф)
спілкових організацій  забезпечено
організацію оздоровлення педагогічних
працівників  на базі санаторію)профілак)
торію «Учитель»  під час проходження
ними курсової перепідготовки.

За звітний період у санаторії)профілак)
торії «Учитель» оздоровлено 2462 педа)
гогічних працівники. За рішенням президії
обкому  санаторію)профілакторію було
виділено 42,8 тис. грн. на придбання ме)
дичної апаратури, обладнання.

    За організаційно)фінансовою уча)
стю обкому, первинних та територіаль)
них  профспілкових організацій  за пері)
од 2010)2013 років оздоровлено
17624 дитини.

Загальна сума залучених  на оз)
доровлення дітей коштів складає 23879
тис.грн., в тому числі з профспілкових
бюджетів  2559,5тис.грн.

    У ДЗОВ «Знамя» обласної органі)
зації Профспілки оздоровлено 2762 ди)
тини. Обком Профспілки на покращен)
ня матеріально)технічної бази, ремонт,
придбання і утримання табору  витратив
1462,0 тис.грн.

Культурно'масова,
фізкультурно'спортивна

робота

 Обласний комітет Профспілки, проф)
спілкові комітети первинних, територіаль)
них організацій  приділяли значну увагу
розвитку творчих здібностей,   задоволен)
ню культурних, спортивних  потреб  пра)
цівників освіти та студентів. З цією метою
за рахунок профспілкових коштів  органі)
зовували різноманітні конкурси, фестивалі,
спартакіади, свята, екскурсії, туристичні
поїздки, відвідування театрів, музеїв.

Культурно)масовими та відпочинкови)
ми заходами за чотири роки охоплено
40731  працівник   та 14325 студентів.

 Значне місце в роботі всіх проф
спілкових органів посідає діяльність, спря)
мована на популяризацію серед освітян
здорового способу життя, залученню
членів Профспілки та членів їхніх родин
до занять фізичною культурою, спортом.

    Кожні два роки проводиться облас)
на спартакіада серед працівників загаль)
ноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів області.

   Збірні  команди обласної органі)
зації за фінансової  підтримки  обкому
Профспілки  беруть активну участь у все)
українських спортивних заходах.

 Щорічно спільно з  Департаментом
освіти і науки Одеської обласної держав)
ної адміністрації  та Одеським обласним
відділенням  комітету з фізичного вихован)
ня та спорту Міністерства освіти і науки
України проводяться обласні студентські
ігри серед ВНЗ ІІІ)ІУ рівнів акредитації.
Всього за 4 роки  в змаганнях взяли участь
близько 13 тис. студентів у 25 видах спорту.

З профспілкових бюджетів усіх
рівнів   на культурно)масову роботу вит)
рачено в  2010)2013 роках  22295  тис.
грн., на спортивну – 1229  тис.грн.

Організаційно'масова
робота

   Обком Профспілки спрямовував  свою
роботу на  організаційне зміцнення проф)
спілкових рядів, підвищення мотивації пере)
бування в Профспілці та нарощування  проф)
спілкового членства,   вдосконалення форм і
методів внутрішньоспілкової діяльності.

  В обласній організації станом на
01.01.2014 року  нараховується 110081
член Профспілки, серед них 58226 праці)
вників, 44701 студент та 7154 непрацю)
ючих пенсіонери.  Зменшення загальної
чисельності  спілчан не спостерігається, хоча
в 2013 році припинили діяльність 13 пер)
винних профспілкових організацій у зв’яз)

ку з реорганізацією навчальних зак)
ладів, натомість було    створено 8 пер)
винок у колишніх відомчих  та новоство)
рених дошкільних навчальних закладах.

Системною  є робота Одеської облас)
ної організації  Профспілки щодо навчання
профспілкових кадрів і активу. Це  питання
обговорювалось  на засіданні президії ЦК
Профспілки  в червні 2013 року,   і робота
була визнана позитивною.

 За 4 навчальних роки проведено 1272
заходи з навчання профспілкових кадрів
та активу.

  Семінари голів районних, міських
організацій Профспілки, первинних проф)
спілкових організацій вищих навчальних
закладів проводяться щоквартально.

Під час  Днів обкому Профспілки, підго)
товки питань на пленуми, засідання президії
в  районних, міських організаціях Профспілки
обов’язково проводяться  семінари для голів
первинних профспілкових організацій за уча)
стю працівників виконавчого апарату обко)
му Профспілки.

   Щодо  фінансування профспілкового
навчання всіма організаційними ланками
Одеської обласної організації Профспілки, то
щороку  спостерігається тенденція на
збільшення суми витрат:  у ІІ півріччі 2010 року
вони склали  205,0 тис.грн.,  у 2011– 448,0
тис.грн.,  у 2012 – 532,0 тис.грн.; у 2013 )
697,0 тис.грн.    Разом з тим, слід зазначити,
що в середньому це складає лише  3,4%  від
зведеного профспілкового бюджету облас)
ної організації, а не встановлених 5%.

Одеським обласним комітетом Проф)
спілки за 4 останні роки витрачено на на)
вчання профспілкового активу 436 тис. грн.
(4,8%).

Інформаційна діяльність

З 2013 року запроваджено моніторинг
діяльності територіальних організацій
Профспілки, первинних профспілкових
організацій вищих навчальних закладів
щодо проведення інформаційної роботи.

У газеті «Освітянський профспілковий
вісник» засновано рубрику «Профспілка діє»,
яка висвітлює хроніку дій галузевої Проф)
спілки, її організаційних ланок щодо захисту
прав та інтересів спілчан.  Регулярно публіку)
ються звернення ЦК, обкому Профспілки до
Уряду, органів державної влади.

Голови профспілкових організацій та
профактив направляють матеріали для
публікації в рубриці «Новини з регіонів»
на сайті ЦК Профспілки та на сайті об)
кому Профспілки, газетах «Профспілкові
вісті» Федерації профспілок України,
«Освітянський профспілковий вісник»
обласної організації Профспілки тощо.

У 2013 році започатковано видання
інформаційних бюлетенів обкому Профспілки
в електронному форматі, які направляються в
усі підвідомчі організації електронною поштою.

Для  первинних, територіальних  проф)
спілкових організацій було видано 16 ме)
тодичних посібників з різних питань проф)
спілкової діяльності.

Сайт обласної організації  Профспілки
оновлювався у 2011, 2013  роках, у 2014
році повністю оновлено його дизайн та
структуру.

Працює веб)сайт Болградської район)
ної організації Профспілки; на сайті мето)
дичного кабінету відділу освіти Котовської
міської ради є веб)сторінка міського комі)
тету Профспілки. Наразі також ведеться
робота над створенням веб)сторінки
Ізмаїльського районного комітету Проф)
спілки.

Власні веб)сайти функціонують у  проф)
комах Одеського національного універси)
тету ім. І.І. Мечникова, Одеського національ)
ного політехнічного університету, Національ)
ного університету «Одеська юридична ака)
демія», Одеського національного економіч)
ного університету; ведеться робота над роз)
робкою веб)сайтів профкомів Одеської дер)
жавної академії будівництва та архітектури,
Одеської державної академії технічного
регулювання та якості та Ізмаїльського дер)
жавного гуманітарного університету.

Електронним зв’язком забезпечені всі
профкоми вищих навчальних закладів та
територіальні комітети Профспілки.

ЗВІТ
про роботу Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки

України за період з травня 2010 року  по серпень 2014 року
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Только закончился учебный год, и лето только началось,
как с 1 июня в оздоровительные базы отдыха начали съез)
жаться школьники.

 В первой смене из Камышовской школы успели отдохнуть
24 ученика в районной  оздоровительной базе отдыха «Гло)
бус», 2 ученика ) в лагере «Молодая гвардия», 7 учеников )  в
лагере пгт. Сергеевка. Во второй смене в «Глобусе» оздоро)

вились еще 2 ученика. На днях спортсмены и другие активис)
ты школьной жизни, еще 10 учеников поехали в «Глобус» в
третью смену. Все, кто выезжали в оздоровительные лагеря )
это отличники учебы, активисты школьной жизни, призеры раз)
личных конкурсов, дети с многодетных или же малообеспе)
ченных семей, дети – сироты или лишенные родительского по)
печительства.

Во всех базах отдыха дети отдохнули великолепно, кор)
мили вкусно и сытно, организация досуга  была на высоком
уровне, однако больше всего наши дети хотят отдохнуть в «Гло)
бусе». Там они чувствуют себя как  дома! Не успевают соску)
читься по родным, даже по телефону не хватает времени по)
говорить с ними… «Папа, позже перезвоню», «Мама, извини,
потом расскажу…», ) такие  слова слышали родители от своих
детей. Это говорит о том, что дети быстро влились в большую
детскую семью, каждая минута была расписана, занята по)
лезными делами…

Воспитатели и вожатые работают над тем, чтобы каждый
день запомнился отдыхающим праздниками, концертами, кон)
курсами. Помимо участия в спартакиадах здоровья, дети твор)
чески реализуют себя в соревнованиях в рамках дней патри)
отического воспитания и  детского творчества, конкурсе «Алло,
мы ищем таланты» и других.

Качественное пятиразовое питание и внимательный конт)
роль со стороны медработников базы поддерживают здоро)
вье детей.

«Наш маленький Артек» ) так с любовью называют у нас
на Измаильщине оздоровительную базу отдыха «Глобус». Для
полноценного отдыха детям созданы все условия: прекрасные
жилые корпуса, столовая, библиотека, хорошо развита инф)
раструктура для активного отдыха и занятий спортом, и чис)
тый морской пляж находится рядом  в нескольких минутах
ходьбы.

В «Глобусе» не только успевают вовремя провести необ)
ходимый поточный ремонт, но и радуют новшествами в нача)
ле оздоровительного сезона. В этом году детей порадовали
новой баскетбольной площадкой, закупили для них телеви)
зоры.

От имени родителей и детворы Камышовской школы хочу
выразить благодарность районному совету в лице В.П. Анто)
нюка, районной государственной администрации в лице С. А.
Павлухина, начальнику отдела семьи и молодежи Берестец)
кой Е.П., председателю Измаильского  райкома Профсоюза
работников образования и науки Козлову Е.П., директору ком)
мунального предприятия «Оздоровительная база отдыха «Гло)
бус»  Р.П. Меленчук, всем тем, кто причастен к организации
летнего отдыха детей. Ведь «они так хотят, чтобы лето не кон)

ДЕТСТВО  �ДЕТСТВО  �ДЕТСТВО  �ДЕТСТВО  �ДЕТСТВО  �
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!

 Сколько отдал бы каждый взрослый за то, чтобы
вернуться в детство, чтобы повторились те счастли'
вые года, которые когда'то казались сложными, под
«надзором» взрослых, «зависимыми» от кого'то!

    И почему детство считается «счастливой порой»?
Да потому, что о детях заботятся родители, государ'
ство.  Они заботятся об их здоровье, о том, чтобы дети
были одеты и обуты, сыты, организовывают  и уче'
бу, и досуг, и отдых!

Ë³òí³é â³äïî÷èíîê  - 2014
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   Íåçàáûâàåìûé îòäûõ
 â ëàãåðå «Çíàìÿ»

 К оздоровительному сезону
особенно тщательно готовился пе)
дагогический персонал под руко)
водством старшего воспитателя Ме)
леши Людмилы Васильевны,  ведь
именно от него зависит, как сделать
каждую смену особенной, чтобы
оправдались надежды детей на не)
забываемый отдых в лагере «Зна)
мя». Да еще впереди и «Олимпий)
ское лето»! Надо подтвердить еже)
годный высокий спортивный  рей)
тинг среди команд оздоровитель)
ных лагерей Одессы!

 Все мероприятия, театральные
представления, праздники песен,
дискотеки  были наполнены чув)
ством патриотизма: звучали укра)
инские песни, даже на торжествен)
ных линейках исполняли песни об Украине, о ла)
гере. Традиционно на линейке открытия разламы)
вался на 180 частей украинский каравай, и каж)
дый ребенок получал его кусочек как символ друж)
бы, добра, мира и гармонии в  Одессе и  Украине.

   В каждом отряде дни идут по своему плану,
но все подчинено общему режиму: всем лагерем
на зарядку, море, дискотеку, концерт, но при этом
каждый отряд готовит свою, как правило, яркую
и неповторимую программу.

   Крылатой стала фраза: «В лагере нет пло)
хой погоды!». Это касается метеоусловий и все)
общего настроения. Как здорово во время и пос)
ле дождя на большом экране в кинотеатре про)
сматривать интересные программы, бороться за
звание чемпиона в развивающих играх!

  А «Олимпийское лето» в лагере – отдельная
история.

 Инструкторы по физической культуре и пла)
ванию буквально с первого дня комплектуют ко)

манды, и начинаются спортивные будни: незабы)
ваемое открытие Малых Олимпийских Игр с теат)
рализованным представлением олимпийских бо)
гов и танцем греческих богинь, смотром выступле)
ний гимнасток и легкоатлетов и т. д.

   В течение всей смены проходят захватываю)
щие соревнования, спортивно – туристические игры,
эстафеты, познавательно)развлекательные игры:
«Квест» на 411 батарее, брейн)ринг на тему «Ис)
тория спорта». Ежегодно весь лагерь участвует во
Всемирном забеге во имя гармонии на земле.

 Спортивная команда лагеря «Знамя» ежегод)
но активно готовится и участвует во всех городс)
ких соревнованиях по футболу, легкой атлетике,
пионерболу, в «Веселых стартах». Победы наших
команд — это результат эффективной работы

   В этом году в детском учреждении оздоровления и отдыха «Знамя» Одесской
областной организации Профсоюза работников образования и науки

для детей членов Профсоюза были организованы  2 оздоровительные
смены продолжительностью  21 день каждая.

спортивных секций: по волейболу, теннису, фут)
болу, армрестлингу, легкой атлетике. Такая сис)
тематическая подготовка формирует у детей
волю к победе, командный дух и желание при)
нести победу  лагерю «Знамя».

   Восторг и ликование – пожалуй, эти слова
точно определяли состояние футбольной коман)
ды, группы поддержки и всех отрядов лагеря
«Знамя» после убедительной победы команды в
финале соревнований по футболу между оздо)
ровительными лагерями г.Одессы в рамках  ме)
роприятия «Олимпийское лето», в которых вот
уже второй год подряд наша футбольная коман)
да занимает первое место. Долго не стихал по)
бедный клич: «Знамя» — чемпион», «Наша ко)
манда лучше всех», «Наш вратарь лучше всех»,
«Наши болельщики лучше всех».

  С воодушевлением команда футболистов и
группа поддержки дает импровизированное ин)
тервью: «У нас настрой был только на победу.
Самое главное, отличные тренеры», —говорит

Михаил Шихов. «Только первое место! Эмоции
захлестывают от гордости за нашу команду».
«Радость, триумф, командная игра», — делятся
впечатлениями Юрий Постоваров и  Дмитрий Ха)
ританчук, самый младший участник, который
забил два гола в полуфинале и вывел команду в
финал. «Мы не ждали и не хотели легкой побе�
ды, мы честно хотели подтвердить звание чемпи�
она и показать, что наша команда самая луч�
шая», ) общее мнение команды.

  Можно много рассказывать и о других инте)
ресных мероприятиях, но лучше один раз уви)
деть, поэтому мы приглашаем в наш лагерь «Зна)
мя»: приходите, не пожалеете!

Ãàëèíà ÌÈÇÈÍÀ,
äèðåêòîð ëàãåðÿ «Çíàìÿ»

Âåðà Èãíàòüåâíà ÊÎÊÎØ,
äèðåêòîð Êàìûøîâñêîé øêîëû Èçìàèëüñêîãî ðàéîíà,

äåïóòàò Èçìàèëüñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà
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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, ñàéò: www.pon-odessa.org.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  81
Â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «Åêîëîã³ÿ», 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!
Профсоюзный актив Киевской районной организации

Профсоюза работников образования и науки Украины
поздравляет  с  юбилеем  председателя  районной

организации ЦЫГАНКОВУ Ольгу Васильевну.

Уважаемая Ольга Васильевна!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Пусть
в Ваших замыслах всегда будет мудрость, на работе

– поддержка, дома – внимание, в сердце – свет от чело)
веческой благодарности.

Желаем крепкого здоровья, новых достижений и успе)
хов. Пусть всегда Вас сопровождают счастливая звезда
удачи, Божье благословление, а в Вашем доме царят лю)
бовь, согласие и благополучие на многая и благая лета!

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðîôàêòèâà
Â.Ã. ÒÀËÀØ,

÷ëåí Êèåâñêîãî ðàéêîìà Ïðîôñîþçà,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé

îðãàíèçàöèè ÌÓÏÊ ¹1 ã.Îäåññû

Одеський обласний комітет Профспілки
приєднується до привітань і бажає шановній Ользі Василівні здоров’я, підне'
сеного настрою та невичерпної енергії для здійснення всіх планів і задумів,
професійних досягнень та родинної злагоди.

За багаторічну сумлінну працю в галузевій Профспілці щодо захисту
соціально'економічних прав та інтересів працівників освіти та з нагоди
особистого ювілею Циганкову О.В. нагороджено Почесною грамотою Фе'
дерації профспілок Одеської області та грошовою винагородою від об'
кому Профспілки.

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Отдых в Савранcком лесу я запомню на всю жизнь! Это было не)
забываемо! Природа завораживает своей магией, таинственностью
и загадочной атмосферой. Такое ощущение, что ты попал в произве)
дение  Леси Украинки «Лісова пісня».    Но что же главное в хорошем
отдыхе студента? Конечно, большая веселая и дружная компания!

Именно такая была у нас, студентов четвертого заезда! Мы все вмес)
те ходили на речку, играли в квест,  волейбол и  другие спортивные
игры, жарили сосиски, смотрели футбол и просто отдыхали.

   Провели в лагере неделю, но она прошла как один день )  стре)
мительно и весело. Каждый день катались на катамаране и лодке,
ходили на гидромассаж. Кормили нас очень сытно, порции были
настолько большие, что не всегда получалось все съесть.

Хочу  поблагодарить персонал, который создал для нас такую
теплую, дружескую атмосферу.

Отдельное спасибо хочется сказать нашим преподавателям, ко)
торые открывали нам все тайны отдыха в Саврани! Благодаря им
мы увидели красоты Голубого озера, порогов  Южного Буга.

Спасибо за отдых, с нетерпением ждем следующего лета и сле)
дующего заезда!

ÁÅÐÊÃÀÓÒ Âåðîíèêà,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî ôàêóëüòåòà ìåíåäæìåíòà,

ìàðêåòèíãà è ëîãèñòèêè Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé
àêàäåìèè ïèùåâûõ òåõíîëîãèé

ÆÄÅÌ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×
Â «ÞÆÍÎÌ ÁÓÃÅ»!

Студенческий оздоровительно'спортивный лагерь «Юж'
ный Буг» Одесской национальной академии пищевых тех'
нологий находится в живописном уголке Савранского райо'
на на берегу реки Южный Буг. В 2014 году в нем оздорови'
лись по льготным путевкам 275 студентов академии.
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Можна поставити доволі логічне питання:
«Навіщо людям, що живуть в Одесі, біля моря,

їхати відпочивати на базу відпочинку )
біля того ж самого моря?». Ви самі  да)
сте відповідь на це запитання, коли ваш
ніс «скуштує» повітря на базі. А пляж,
що прикріплений за базою, дуже за)
тишний і омивається кришталевої чис)
тоти морською водичкою. Пляж надає
умови для бажаючих засмагнути до
стану «шоколадних зайців», а встанов)
лені там парасольки, навпаки, вбере)
жуть ніжну шкіру не загартованих сон)
цем відпочивальників.

Сонечко ) це, звісно, чудово, але

не варто захоплюватися засмагою,
щоб не пропустити обід. А пропуска)
ти, правду кажучи, є що. Працівники
кухні роблять все можливе, щоб ви
змінили свою футболку розміру «S»
на «M», «L» чи навіть «XL». І роблять
вони це все найсмачнішим чином.

Вже не одне десятиліття студентів та працівників університету оздоровлює та
«відпочиває» спортивно'оздоровча база «Чорноморка» Одеського національ'
ного університету ім. І.І. Мечникова.

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
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Але хвилюватись за свої «90)60)90» не
варто, адже база СПОРТИВНО)оздоровча. У
розпорядженні відпочивальників ) футбольний,
баскетбольний та волейбольний майданчики,
столи для пінг)понгу, турніки, а для інтелекту)
алів ) шахи, шашки.

Після важкого дня відпочинку погодувати
комарів собою, а себе шашликом можна  в
спеціально обладнаних альтанках.

Картину гарантованого комфорту завер)
шують нещодавно відремонтовані  кімнати бази
із сучасними меблями та ванними кімнатами.
Щодо божевільних людей, а саме такими я вва)
жаю людей, які в такому чудовому місці праг)
нуть зомбування ЗМІ, у кімнатах є телевізори.

Ось настільки там чудово: я сам не упускаю
можливості регулярно відпочивати в «Чорно)
морці» ) прекрасній спортивно)оздоровчій базі.

âåðåñåíü

ВЗИМКУ «ГОРКИ» '
ВЛІТКУ «ЧОРНОМОРКА»

Äåíèñ ÌÅË²ÍÎÂ,
ñòóäåíò 3-ãî êóðñó Îäåñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. ².². Ìå÷íèêîâà,

çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó ñòóäåíò³â

05 вересня, п’ятниця. 16.00 – Вернісаж «З любов’ю до Одеси».

06 вересня, субота.
14.00 – Літературно)музич)
ний вечір з циклу «На кухні у
Потапенка». Тема: «Одесса )
любовь моя!»

07 вересня, неділя.
15.00 – Клуб «Ліра». Ав)
торські фільми Арнольда
Фабриканта та Наталії Ям)
польської: «Гений из Одес)
сы», «Виват, Одесса», «Чу)
гунные кружева Одессы».

08 вересня, понеділок. 16.00 – «С юбилеем, милый город!». Ав)
торський вечір Гарі Перельдіка – поета, композитора, співака.

13 вересня, субота. 12.00 – Наукова спілка ІМОНТ: «Про діяльність
Одеського наукового центру Національної академії наук України», «Вітан)
ня з 85)річчям голови секції К.В. Осташкова (концертна програма)».

14 вересня, неділя. 15.00 – Клуб «Ліра». Літературно)музична ком)
позиція «Біля каміна».

27 вересня, субота. 14.00 – Клуб усіх муз: «Музи вітають рідну Одесу».

28 вересня, неділя. 14.00 – Асоціація ветеранів культурно)про)
світницької роботи. Круглий стіл на тему збереження культурно)історичної
спадщини «Нет Одессы без Привоза, без Французского и Приморского
бульваров».


