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1 серпня особистий ювілей відзначив
ДОРОФЄЄВ Віталій Степанович, ректор Одеської
державної академії будівництва та архітектури.
Вже 45 років триває трудова діяльність Віталія Сте
пановича Дорофєєва – від аспіранта до ректора ака
демії.
Сьогодні В.С. Дорофєєв, окрім керування академією,
веде активну наукову та громадську діяльність, є депу
татом Одеської міської ради, членом міського виконав
чого комітету. Василь Степанович завжди співпрацює з
профкомами працівників і студентів академії та обко
мом Профспілки. За соціальне партнерство з галузе
вою Профспілкою та з нагоди ювілею В.Дорофєєв на
городжений Почесною грамотою обкому Профспілки.
Шановний Віталію Степановичу! Обком Профспілки
щиро вітає Вас з ювілеєм і зичить нових професійних
досягнень, успішного здійснення всіх планів та задумів.
Нехай підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності для вас бу
дуть міцне здоров’я, енергія, наснага та позитивний настрій!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
3 вересня особистий ювілей відзначатиме
БОНДАРЕНКО Лілія Павлівна,
голова Біляївської районної
організації Профспілки.
Лілія Павлівна працює на профспілковій ниві не так
давно, проте за роки її роботи спілчани
встигли переконатися в кращих її профес
ійних якостях: працелюбності, відпові
дальності, наполегливості у справі відсто
ювання інтересів освітян.
За сумлінну працю в галузевій
Профспілці, особистий внесок у справу
захисту прав та інтересів працівників ос
віти Лілія Бондаренко нагороджена По
чесною грамотою обкому Профспілки.
Шановна Ліліє Павлівно! Вітаємо Вас
з ювілеєм та бажаємо довгих щасливих
років життя, добробуту і родинного за
тишку, здійснення всіх задумів та нових
професійних здобутків!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Â³òàºìî ç íàãîðîäæåííÿì!

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
ñåðïåíü âåðåñåíü

Нагрудним знаком ФПУ
Нагрудний знак ЦК Профспілки
«Профспілкова відзнака» наго+
«Заслужений працівник Профспілки
роджена ШАМАЄВА Ганна Івані+
працівників освіти і науки України» зі
вна, заступник голови первинної
ступенем «Золота відзнака» отрима+
профспілкової організації праці+
ла БОЙЧЕНКО Тетяна Олександрівна,
вників Одеського національного
голова Кілійської районної організації
економічного університету.
Профспілки.
Шановні Ганно Іванівно та Тетяно Олександрівно! Вітаємо вас з нагородженням. Ми
пишаємося вами і бажаємо професійних успіхів, невичерпної творчої енергії та втілення
у життя всіх планів.
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

20.08, понеділок.  Зустріч
керівників управління освіти і науки
облдержадміністрації, обласного
інституту удосконалення вчителів,
обкому Профспілки працівників ос
віти і науки з учасниками Літньої
школи «Лідери освітніх змін. Школа лідерства».
5.09, середа. 15.00 – До Дня міста. Концерт спільно з Інститу
том мистецтв ПНПУ ім. К.Д. Ушинського «Майбутня слава Одеси». Ви
конавці – студентилауреати всеукраїнських конкурсів.
20.09, четвер. 16.00. – «Тут цілий світ живий, різноманітний ча
рівних звуків...»  виступає Марина Кушнір (Італія). Арії з опер Пуччіні,
Верді та ін.
30.09, неділя. – Асоціація ветеранів культурнопросвітницької
роботи. «Осінній вернісаж». Творчий вечір Лариси Козлової.

НАЗУСТРІЧ ОБЛАСНОМУ ФЕСТИВАЛЮ+КОНКУРСУ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ

«Â÷èòåëüñüêà âåñíà» ðîçêðèëà òàëàíòè
Нещодавно в актовому залі школи+гімназії № 1 м. Роздільної проводився рай+
онний етап конкурсу «Вчительська весна» в рамках Всеукраїнського фестивалю –
конкурсу «Таланти твої, Україно!».
Педагоги раз на два роки
мають можливість порадувати
своїми артистичними таланта
ми: вони співають, декламують
вірші, показують цікаві сценки
тощо. Ось і цього року своїми
номерами художньої само
діяльності вчителі представляли
рідну школу на «Вчительській
весні». Було доволі незвично
спостерігати за виступами ос
вітян, адже їх ми звикли бачи
ти в ролі організаторів свят, а
не артистів.
За виступами з цікавістю спо
стерігало журі, серед чисельно
го складу якого були начальник
відділу освіти райдержадмініст
рації М.Д. Сухой та голова рай
онного комітету Профспілки
працівників освіти та науки В.М.

Замітайло. Як завжди, суддям
дісталася, мабуть, найважча
роль, адже всі виступи були по
своєму неповторні та цікаві, виз
начити кращого було непросто.
Номери художньої самодіяль
ності кожної школи відрізнялися
своєю оригінальністю та непов
торністю.
Чудовим подарунком для
всіх став прекрасний поетич
ний твір відомої у районі поете
си, вчительки ЗОШ № 2 м. Роз
дільної, заслуженого працівни
ка освіти України Л.С. Букрєє
вої, присвячений нашій маль
овничій Роздільнянщині. Лідія
Станіславівна стала дипломан
ткою в номінації «Авторські
вірші». Своїм неперевершеним
співом порадував присутніх

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

співочий гурт «Зоряни» (керів
ник В.М. Василенко), більша
частина якого – вчителі.
У підсумку були визначені
переможці у різних номінаціях:
«Хорові колективи та вокальні
ансамблі» – «Надія» (керівник
В.П. Парменова) з Яковлівської
ЗОШ; «Художнє читання» –
В.С. Ковач з Центру творчості
дітей та учнівської молоді; «Те
атральні колективи» – колек
тив педагогів зі Слобідської
ЗОШ з уривком з п’єси «За
двома зайцями».
У номінації «Декоративно
ужиткове мистецтво та художні
ремесла» відзначені всі дев’ять
учасників, адже їх роботи
відрізнялися оригінальністю.
Серед них неодноразовий пе

реможець обласного огляду –
конкурсу вчитель школигімназії
№ 1 м. Роздільної Попова Лю
бов Степанівна.
Організатори конкурсу – рай
онний комітет Профспілки праці
вників освіти та науки та відділ
освіти райдержадміністрації –
відзначатимуть переможців гра
мотами та преміями на районній
серпневій конференції педагогів.
Для цього з профспілкового бюд

жету виділено сім тисяч гри
вень. А вже у вересні вони
обов’язково візьмуть участь
в обласному етапі огляду –
конкурсу художньої само
діяльності.
Âîëîäèìèð ÇÀÌ²ÒÀÉËÎ,
ãîëîâà Ðîçä³ëüíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

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 1610 åêç.
Íîìåð çàìîâëåííÿ 545
Â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «Àñòðîïðèíò», âóë. Ðîçóìîâñüêà, 21
Âèõîäèòü ðàç íà äâà ì³ñÿö³
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÊÓ
Матеріали підготувала заступник голови обкому Профспілки Любов КОРНІЙЧУК

З 1 вересня набирають чинності
Типові штатні нормативи
загальноосвітніх навчальних
закладів
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 06.12.2010 р. №1205 «Про затвердження Типових штат+
них нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» з 1 ве+
ресня 2012 року наберуть чинності нові штатні нормативи.
Вони поширюються на всі типи
загальноосвітніх навчальних зак
ладів (школи), крім шкілінтернатів,
спеціальних та санаторних шкіл,
шкіл соціальної реабілітації та
вечірніх шкіл, та визначають макси
мальну кількість штатних одиниць.
Формування штатів шкіл перед
бачається з урахуванням контин
генту учнів, кількості класів, режи
му роботи, площ та санітарного
стану приміщень, будівель і споруд.
Найбільш суттєві зміни у штат
них нормативах стосуються
кількості класів, при яких вводить
ся та чи інша посада. Зокрема по
сада директора ЗНЗ 1 ступеня вво
диться за наявності 20 і більше учнів
замість 50; 0,5 посади заступника
директора з навчальної, навчаль
новиховної роботи передбачено
при мінімальній кількості 6 класів
(було 8), 1 ставка – при кількості
10 класів (було 11), 1,5 ставки 
21 клас (було 25), 2 ставки – 30
класів і більше (було 38). Посада
педагогаорганізатора (0,5 ставки)
вводиться, починаючи з наявності
5 класів з 1 по 9 клас.
При розрахунку нормативної
чисельності штатних одиниць лабо
рантів враховуються обладнані ка
бінети не тільки хімії та фізики, а й
біології. Максимальна кількість оди
ниць збільшена з 2,5 до 3.
Для супроводу дітей уведено
додатково 0,5 ставки посади ви
хователя на один шкільний авто
бус за наявності в школі організо
ваного підвезення учнів (незалеж
но від кількості шкіл, що обслуго
вує автобус).
Щодо медичного обслугову

Ñïîðò

вання шкіл. Якщо воно не
здійснюється закладами охорони
здоров’я, то посада медичної се
стри вводиться при кількості 100
учнів і менше, тобто в усіх шко
лах. Крім того, додатково вво
диться посада сестри медичної з
дієтичного харчування за умови
не менше 60 дітей, які харчують
ся ; посада лікаряпедіатра за на
явності 1000 і більше дітей.
Також передбачені посади
інженераелектроніка, фахівця з
охорони праці, електромонтера
з ремонту та обслуговування
електроустаткування.
Штатний розпис розроб
ляється в межах затвердженого
центральними та місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого самовряду
вання фонду заробітної плати.
Як зазначається в наказі
МОНУ, керівники шкіл мають
привести штатні розписи загаль
ноосвітніх навчальних закладів у
відповідність до Типових штатних
нормативів, при цьому з метою
економного і раціонального ви
користання коштів не допускати
збільшення чисельності праців
ників у закладах, що склалась на
01.09.2012.
Детальніша інформація про
найменування посад штатного
розпису школи, їх максимальну
нормативну чисельність та умо
ви введення – у наказі МОН
№1205 від 06.12.2012 року,
який розміщений на сайті
www.osvita.ua за посиланням:
http://osvita.ua/legislation/
proftech/13611/

Введено нову педагогічну посаду
18 липня 2012 року на засіданні Уряду прийнято постанову «Про вне+
сення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №
346 та від 14 червня 2000 р. № 963», розроблену на виконання Плану
заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах.
Згідно з даною постановою з 1 вересня ми освітніми потребами; застосування під
2012 року вводиться посада асистента вчи час уроку системи корекційних заходів,
теля загальноосвітнього навчального закла спрямованих на опанування навчального
ду з інклюзивним та інтегрованим навчанням. матеріалу.
Вищезазначеною постановою забез
Таку посаду може обіймати особа, яка
має педагогічну освіту та пройшла курсо печені конституційні права і державні га
ву перепідготовку щодо роботи в умовах рантії педагогічним працівникам, які працю
ватимуть у ЗНЗ з інклюзивним навчанням
інклюзії.
Основні завдання асистента вчителя на посаді асистента вчителя, передбачені
ЗНЗ з інклюзивним навчанням полягають для педагогічних працівників, які працюють
в адаптації змісту та методів навчання до з дітьми, які потребують корекції фізичного
можливостей і потреб дитини з особливи та/або розумового розвитку.

Щодо підвищення розміру стипендій
З 1 вересня 2012 року набирає чинності
постанова Кабінету Міністрів України від 25
липня 2012 року №703, згідно з якою уста
новлено нові розміри стипендій:
 мінімальна ординарна (звичай+
на) академічна стипендія у розмірі:
для учнів професійнотехнічних на
вчальних закладів  275 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних зак
ладів III рівня акредитації, які навчаються
за освітньокваліфікаційним рівнем “мо
лодший спеціаліст” або “бакалавр”  550
гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних зак
ладів IIIIV рівня акредитації, які навчають

ся за освітньокваліфікаційними рівнями
“бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”
 730 гривень на місяць.”.
+ соціальна стипендія в розмірі:
для учнів з числа дітейсиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а
також учнів, які в період навчання у віці
від 18 до 23 років залишилися без
батьків,  850 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних зак
ладів з числа дітейсиріт та дітей, позбав
лених батьківського піклування, а також
студентів, які в період навчання у віці від
18 до 23 років залишилися без батьків, 
1760 гривень на місяць.

«Підйомні» молодим спеціалістам
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту наказом від 11 червня 2012
року №678 затвердило Порядок надання одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у
2012 році
Допомога у п’ятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати надається ви
пускникам вищих навчальних закладів ден
ної форми навчання, які навчались за раху
нок бюджетних коштів за державним замов
ленням у вищих навчальних закладах IIV
рівнів акредитації державної та комуналь
ної форм власності незалежно від підпоряд
кування та у 20112012 навчальному році
здобули освіту за напрямами і спеціальнос
тями педагогічного профілю і уклали на
строк не менш як три роки договір про ро

боту на посадах педагогічних працівників
у загальноосвітніх та професійнотехнічних
навчальних закладах.
Нарахування допомоги здійснюється
у вищому навчальному закладі на підставі
наказу, що видається після затвердження
кількості випускників, яким надається допо
мога, та на підставі поданої випускником
до 10 жовтня 2012 року заяви про надан
ня допомоги, копії трудової книжки та копії
договору. Виплата здійснюється до кінця по
точного року.

П’ЯТА ТРАДИЦІЙНА СПАРТАКІАДА ОСВІТЯН ОВІДІОПОЛЬЩИНИ

Вже є традицією в нашому районі проведення спартакіади серед
освітян. Цим заходом, практично, закінчується навчальний процес в
школах та відкривається літній відпускний сезон. Тож спартакіада
стала стартом активного відпочинку працівників закладів освіти.
Проводилась вона на база відпочин
ку «Чайка» в смт. КароліноБугаз. Адм
іністрація Одеського національного пол
ітехнічного університету з розумінням та
гостинністю робить все можливе, щоб
відпочинок освітян був вдалим.
Ще на початку року відділом спорту
Овідіопольської райдержадміністрації
були закладені кошти на організацію та
проведення спартакіади. Також проф
комами шкіл були виділені кошти на
харчування спортсменів.
На відкритті спартакіади учас
ників вітали головний спеціаліст секто
ру у справах сім’ї, молоді та спорту Ан
дреєв Микола Анатолійович та голова
районної організації Профспілки пра
цівників освіти і науки Пушнова Окса
на Григорівна, які висловили щирі по
бажання успіхів, та, крім чесної
спортивної боротьби, ще й теплих
дружніх відносин. Саме це має бути
найціннішим та найголовнішим на цьо
му святі спорту та відпочинку.
Команди змагалися з двох видів

спорту: шашок та настільного тенісу.
В змаганнях з шашок вдалою була гра
команд Новоградківської ЗОШ (1 місце),
Йосипівської ЗОШ (2 місце) та Овідіо
польської ЗОШ №2 (3 місце).
В змаганнях з настільного тенісу місця
розподілилися таким чином: 1 місце  Ве
ликодолинський НВКгімназія, 2 місце 
Петродолинська ЗОШ, 3 місце  Овідіо
польський НВК гімназія.
А ввечері на всіх учасників спар
такіади чекав конкурс художньої само
діяльності. Але конкурсом це назвати
було важко. Кожну команду, яка зна
ходилась на сцені, підтримували всі
учасники та представники закладів ос
віти. Журі так і не змогло визначитися з
переможцями, оскільки кожна коман
да була посвоєму оригінальною.
Закінчився перший день спартак
іади дискотекою у стилі 90х років.
Кульмінацією спартакіади стали
дружні зустрічі з баскетболу та футболу
для жінок, які відбулися наступного дня.
В загальному заліку перше місце

посіла команда Великодолинського НВК
гімназії, друге місце дісталось команді Ов
ідіопольської ЗОШ №2, на третьому місці
– команда Петродолинської ЗОШ. Пере
можці були відзначені грамотами, кубка
ми та медалями, про які потурбувався рай
онний комітет Профспілки.
Особливу подяку оргкомітет спар
такіади висловлює директорам шкіл
Мігель Галині Пилипівні та Колебоши
ну Сергію Валерійовичу, які надали зву
копідсилювальну апаратуру для прове

дення конкурсної програми.
І хоч як погода не намагалася за
вадити проведенню спартакіади, та
настрій учасників не дав цього зроби
ти. Залишали учасники місце проведен
ня заходу вже ввечері, трішечки сто
млені, але дуже задоволені.
Îêñàíà ÏÓØÍÎÂÀ,
ãîëîâà Îâ³ä³îïîëüñüêî¿
ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè
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Ï²Ä ÇÍÀÊÎÌ ÄÐÓÆÁÈ ² ÑÏ²ÂÏÐÀÖ²
У липні цього року голови територіальних організацій Профспілки
і первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів
відвідали Волинську область і Брестську область (Республіка Біло+
русь) у рамках семінару на тему «Актуальні питання і проблеми
організації оздоровлення працівників освіти і їхніх дітей».
Програма виїзного семінару була
надзвичайно насиченою і цікавою.
Учасники ознайомилися з роботою
своїх колег не тільки в аспекті дитячого
оздоровлення, але й в інших сферах
профспілкової діяльності.
Семінар почався зі знайомства з
Волинською обласною організацією
Профспілки. Голова Волинського обко
му Профспілки Василь Грановський роз
повів про систему освіти регіону та ос
новні напрямки роботи обкому. Во
линська обласна організація Профспілки
нараховує більше 52 тисяч членів, при
чому останнім часом в області спостері
гається збільшення членів Профспілки, в
основному за рахунок приєднання до
обласної організації професійнотехні
чних навчальних закладів. Як і на Оде
щині, волинські освітяни мають пробле
ми із забезпеченням житлом.
В організації профспілкового на
вчання значну роль відіграє навчально

льовничого озера Світязь і має власний
пляж. Приймає табір не тільки дітей, але
й дорослих: тут організовуються зміни
для працівників освіти, проводиться на
вчання профактиву із залученням спец
іалістів Волинського обкому Профспілки,
обласного управління освіти.
Ми поділилися з колегами своїм дос
відом роботи. Про оздоровлення дітей
одеських освітян влітку розповіли голо
ва обкому Профспілки Ніна Дубовик,
заступник голови обкому Профспілки
Любов Корнійчук. Досягненнями в цьо
му напрямі поділився також голова Роз
дільнянського райкому Профспілки Во
лодимир Замітайло.
Чимало цікавого й пізнавального
учасники семінару дізналися про ро
боту Горохівської і Ковельської район
них організацій Профспілки.
Так Горохівська районна організація
Профспілки активно співпрацює як з мо
лодими вчителями, так і з пенсіонерами.
Для
молодих
спеціалістів прово
дяться круглі сто
ли, конкурси: ху
дожньої само
діяльності, «Шу
каємо молоді та
ланти». Як розпо
віла нам голова
районної органі
зації Профспілки
Євгенія Карп’як,
райком Проф
спілки планує
створити клуб ди
ректорівпенсіо
нерів для прове
дення спільних зу
стрічей, круглих
столів, організації
поїздок тощо.
Райком Проф
Ансамбль «Освітянка» спілки успішно
веде інформацій
методичний центр профспілок, який ну роботу, видає посібники та брошу
знаходиться в м.Луцьку. На його тери ри: «Вчителю, знай свої права», «Ду
торії є прекрасний готель, що дає змо ховні скарби вчителя» (збірка творів ос
гу влаштовувати на високому рівні се вітян району), інші.
мінари і навчання. Учасники семінару
Гордістю районної організації
побували в цьому центрі і переконали Профспілки є народний аматорський
ся на власні очі в тому, що навчальна колектив працівників освіти Горохівсь
діяльність тут здійснюється на кого району «Освітянка»  лауреат чис
«відмінно».
ленних конкурсів і фестивалів районно
Налагоджено соціальний діалог між го, обласного, республіканського рівнів.
профспілковою стороною й місцевою вла Щороку ансамбль, що складається з ор
дою, прекрасним доказом тому є виділен кестрової, вокальної та хореографічної
ня з обласного бюджету 3 млн. грн. на ре груп, виступає з персональним концер
конструкцію дитячого табору «Супутник» том до Дня працівників освіти. Горохі
Волинської обласної організації Проф вський райком Профспілки здійснює
спілки й будівництво нового спального кор значну фінансову підтримку концертної
пусу зі зручностями. З роботою цього пре діяльності «Освітянки»: виплачує учас
красного дитячого закладу учасники се никам премії, купує костюми та музичні
мінару познайомилися детально.
інструменти. Учасники семінару мали
Табір «Супутник» здатний прийня задоволення побачити виступ учасників
ти 240 дітей за зміну, займає площу 5 цього колективу (усього в ансамблі 56
гектарів і розташований на берегах ма учасників) та отримали незабутні вра
ження від співо
чих талантів во
линських осві
тян.
Зали
шається лише
побажати тала
новитим учите
лям подальших
успіхів у твор
чості та на про
фесійному по
прищі.
Яскраві спо
гади залишило
відвідування
міста Бреста
(Республіка
Білорусь). Наш
візит припав на
святкування
Семінар в дитячому таборі «Супутник»

В музеї+заповіднику «Козацькі могили» в м.Берестечку
Дня незалежності Білорусі, який відзна ставлені м’якими меблями на випадок
чається 3 липня. Голова Брестської об необхідності термінового поновлення
ласної організації профспілки праців сил в учнів, що, втім, не здійснює нега
ників освіти й науки Віктор Харитонович тивного впливу на навчання молоді в
розповів про основні моменти діяльності ліцеї.
Ліцею допомагають спонсори, відчу
профспілкової організації й особливос
тях білоруської системи освіти, яка має вають учні й підтримку з боку влади та
багато спільних рис з українською: так галузевої профспілки: за рахунок об
до вищих навчальних закладів абітуріє ласного управління освіти та обласно
нти вступають тільки після проходження го комітету профспілки учням ліцею вип
тестування (мінімальний прохідний бал лачується спеціальна стипендія.
Брестський обком профспілки вип
– 7 зі 100); як і в Україні, останнім ча
сом у білоруських вишах зменшилася лачує стипендії учням не тільки ліцею ім.
кількість бюджетних місць. Проте певні П.М. Машерова, а й студентампро
розбіжності також є, як, наприклад, 10 фактивістам університетів та коледжів
міст Бреста, Пінська та Барановичі.
бальна система оцінювання знань.
До складу
Брестької облас
ної організації
профспілки вхо
дять 19 територі
альних органі
зацій та 3 проф
спілкові органі
зації вищих на
вчальних зак
ладів. Всього ж у
Білоруській
профспілці прац
івників освіти на
раховується 609
тисяч членів.
Середня за
Покладання квітів
робітна плата
працівників осві
до Вічного вогню в Брестській фортеці
ти та мінімальна
Глибокий слід у нашій душі залиши
заробітна плата в Республіці Білорусь
приблизно така ж сама, як і в Україні. ло відвідання меморіального комплек
Білоруську галузеву профспілку непо су «Брестська фортецягерой» – велич
коїть питання гідної оплати праці освітян. ного пам’ятника героїзму білоруських
Наприклад, прибиральниця та бібліоте воїнів, які загинули в боротьбі з фашис
кар І категорії заробляють на місяць май тськими загарбниками. Ми вшанували
же однакову суму. Це дає привід замис пам’ять героїв, поклавши квіти до Вічно
литися над питанням престижу педагогі го вогню. А ввечері учасники семіна
чної праці. Отже, є в білоруських освітян ру відвідали святковий концерт, при
подібні до наших проблеми, які проф свячений Дню незалежності Республі
ки Білорусь.
спілка має намір вирішувати.
Надовго нам запам’ятаються захоп
Учасники семінару відвідали Брес
люючі
екскурсії по Біловезькій пущі,
тський державний обласний загально
освітній ліцей ім. П.М. Машерова. Ди Луцькому замку, музею Волинської
ректор ліцею Ніна Альхіменко є членом ікони в м.Луцьку, музеюзаповіднику
президії Брестського обкому проф «Козацькі могили» у Берестечку, Шаць
спілки. Як підкреслила Ніна Михайлів кому національному парку й музею
на, місія навчального закладу – дати садибі Лесі Українки в с. Колодяжному.
Ці липневі дні стали для профактиву
можливість дітям розкрити свої здібності
та таланти, допомогти дитині розкрити обласної організації Профспілки чудо
вим поєднанням навчання та відпочин
ся та зберегти свою індивідуальність.
У цьому навчальному закладі одер ку, які надихнули на впровадження но
жують освіту учні 10 і 11 класів  усього вих ідей в роботі, подарували нові знай
250 дітей в 12 класахкомплектах. При омства. Обмінявшись досвідом і вра
ємно здивував факт, що в цьому на женнями від семінару, його учасники
вчальному закладі з прекрасною мате одностайно вирішили й надалі продов
ріальною базою й комфортним гурто жувати співпрацю. Висловлюємо
житком діти з Брестської області живуть вдячність за гостинний прийом Во
і харчуються безкоштовно. Адміністра линській та Брестській обласним орган
цією ліцею проведено локальну комп’ю ізаціям Профспілки і сподіваємося, що
терну мережу між комп’ютерними кла співпраця спілчан буде тривалою і
сами й бібліотекою, навчальні кабіне плідною.
ти оснащено сучасною оргтехнікою;
Ãàííà Â²ÍÊÎÂÑÜÊÀ,
функціонує вебсайт ліцею. Наразі ве
ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü
деться робота над установкою лінга
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
фонного кабінету. Навчальні класи об
îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
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Â ÇÀÒÎÊÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Общая площадь застройки комп
лекса, расположенного на земельном
участке площадью 0,63 га, составля
ет около 10 тысяч квадратных метров.
На этой территории созданы все усло
вия для полноценного отдыха студен
тов, преподавателей и сотрудников
университета. Более 130 номеров мо
гут принять около 300 постояльцев. В
комплексе есть несколько комфорта
бельных конференц и актовых залов,

что позволяет использовать его для про
ведения научных и общественных мероп
риятий. В ближайшее время, убеждён
Президент НУ «Одесская юридическая
академия» Сергей Кивалов, комплекс
пройдёт сертификацию на 4 звезды.
«На этом месте были ветхие домики,
и три года назад мы приняли решение их
снести и возвести этот комплекс. Весь
двадцатитысячный коллектив Юридичес
кой академии и пятитысячный коллектив
Международного гуманитарного уни

верситета, студен
ты и преподавате
ли с энтузиазмом
принимали учас
тие в организо
ванных нами на
территории буду
щего комплекса
субботниках», 
отметил Сергей
Кивалов.
Президент
университета
также добавил,
что на базе смо
гут отдохнуть не
только студен
ты, преподаватели, сотрудники НУ
«ОЮА» и Международного гумани
тарного университета, но и все жела
ющие, так как база, по его убежде
нию, должна самоокупаться. Поэтому
комплекс будет работать круглого
дично.
«Новая база отдыха находится в
государственной собственности. При
этом важно, что «Академию» можно
использовать не только в спортивно
оздоровительных целях, но и для про
ведения научных и общественных ме
роприятий, летних школ и междуна
родных симпозиумов»,  подчеркнул
Сергей Кивалов.
Освятил спортивнооздоровитель
ный комплекс Митрополит Одесский

и Измаильский Агафангел.
Церемонию открытия комплекса
посетил Премьерминистр Украины Ни
колай Азаров. После небольшой экс
курсии, Николай Азаров отметил, что
на базе отдыха «Академия» созданы
все условия для полноценного отдыха.
«Комплекс хороший. Я так и не на
шел недостатков, хоть я человек при
дирчивый. Строителям надо сказать
«спасибо». Хорошие условия для лю
дей, европейский уровень. Рядом пляж,
прекрасные условия», – подчеркнул
Премьерминистр.
Ïðåññ-ñëóæáà
Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
«Îäåññêàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»

«ÇÍÀÌß» Î×ÈÌÀ Ä²ÒÅÉ
Закінчується веселе літо, яке для багатьох дітей запам’яталося гарним відпо+
чинком у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської облас+
ної організації Профспілки.
Прекрасні спогади в усіх залишили свята «День Нептуна», «Вечір Наталя Патюкова, м.Оде+
казок на новий лад», «Містер та Міс табору», «День навпаки», са: «До 11 лет меня не отпус
кали в лагерь, и оказалось,
вечори талантів, дискотеки.
Отже, надаємо слово дітям, які провели це літо в ДЗОВ «Зна очень зря. Я никогда не забуду
мя», адже вони краще за будького розкажуть про табір і роботу эти прекрасные две недели.
Вроде прошло всего 16 дней,
його працівників.
а такое чувство, что провела
здесь полжизни, ведь в лагере
каждый день – за год. Никогда
не встречала таких хороших и
понимающих людей, всегда го
товых протянуть руку помощи
в трудный момент. А вожатые!..
Это ведь какое терпение надо
иметь, чтобы вынести нас,
ежедневно, а то и ежечасно но
ровящих нарушить правила.
Соревнования и совмест
ные выступления, вопреки
моим ожиданиям, не разоб
щили, а сплотили коллектив.
Кроме того, запомнились мне
соревнования по армреслин
гу, которые проходили впер
вые в этом лагере – мы так
кричали, болея за своих, что
потеряли голоса. Вообще, я
так еще никогда не радова
лась за своих. Это была луч
шая смена и лучший отряд!»
Наталя Ткаченко, м.Одеса: «Приезжая сюда, мы всегда ждем какогото волшебства, ма
гии, и каждый раз эти надежды сполна оправдываются.
Люди, которых мы тут встречаем, остаются в наших сердцах как добрые друзья, хорошие советчики,
внимательные и заботливые товарищи. В этом месте витает удивительная аура дружелюбия, понима
ния и счастья. Каждый новый день приносит неожиданные сюрпризы и подарки.
Трудно передать словами, что мы чувствуем, прощаясь... Картинками, как в кинофильме, память
пролистывает самое лучшее. Вот линейка начала смены, открытие Олимпийских игр, приятная подго
товка к концертам, радость от побед на конкурсах. Дорогого стоит День Нептуна: как мы готовились и
переживали, старались вложить душу... Как идя всем лагерем по улицам с шествием, люди улыбались и
приветствовали нас, просили сфотографироваться... Это был настоящий праздник для всех – и для нас,
и для отдыхающих.
Тут же вспоминаешь дискотеки, веселые вечерние умывания, зарядки, подъем...
И вот он, прощальный костер... Спасибо за все это, спасибо за то, что я была рядом с каждым, что
встретила каждого. Это те воспоминания, которыми буду делиться со своими будущими детьми и внуками.
До свидания, лагерь, мы встретимся еще, обязательно!»

Артем Панченко, м.Кіровоград, «Містер табір»:
«Я знал, что победа будет нелегкой, но мой девиз  «Я хочу
победить, и в этом меня не переубедить!». Соперники были
очень достойные, каждый старался показать, на что он спо
собен. Но главное  строгое жюри и поддержка зала. Оцен
ка зала решила все.
Мне очень нравится здесь: 5разовое питание, активная
жизнь, конкурсы, чистое море, хорошие вожатые, спортив
ные соревнования, игры и всевсевсе, что тут есть. Огром
ное спасибо Галине Ивановне! Мне нравится этот лагерь!»
Катя Кіор, с.Червоноармійське Болградського
району: «В этом лагере я впервые! Мне понравилось все.
Люди добрые и дружелюбные, спасибо огромное вожатым
– мы все их очень полюбили. Уезжать вообще не хочется,
потому что все люди здесь стали мне до боли родными.
Этот лагерь, эту смену, этих людей не забуду... Никогда!
Очень надеюсь, что вернусь сюда снова.»
Настала пора расставаться с друзьями,
И мы уезжаем из лагеря «Знамя»!
И дружно мы говорим: «До свиданья»,
Ведь память о смене останется с нами.
Все было прекрасно – сомнений тут нету,
Лазурное море, чудесное лето,
Желаем мы снова сюда возвратиться
И отдыхом классным опять насладиться!
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ÍÀØ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÎÒÄÛÕ
Лето... Почти у каждого человека это слово ассоциируется с отпуском и от+
дыхом. Не стали исключением и учителя Болградского района.
В конце июня, благодаря инициативе
и организации председателя Болградс
кого райкома Профсоюза Фощан Ю.В.,
учителя школ района побывали на отдыхе в
санаторнооздоровительном лагере «Пуща
 Водица» в Киеве. Мы там провели четыре
незабываемых дня. Нас радушно встретили,
разместили и опекали сотрудники этого уч
реждения под руководством директора Яте
ля А.Н.
Во время автобусной экскурсии по
улицам Киева мы увидели величествен
ную Андреевскую церковь, любовались зла
тоглавым собором Михайловского монас
тыря  одним из самых красивых и древней
ших соборов Киева. Целый день мы посвя
тили святыне всего православного мира  Ки
евоПечерской лавре, а также музеям, рас
положенным на территории лавры.
Никого не оставило равнодушным посе
щение музея Булгакова. В доме, где он жил,
мы прониклись той мистической атмосфе
рой, которой пропитаны его произведения.
Гуляя по Крещатику, мы побывали в фан
зоне и почувствовали себя причастными к

Ëèñò â ðåäàêö³þ

главному футбольному действу Европы 
Евро2012.
Полюбоваться красотами столицы со
стороны Днепра мы могли, катаясь на теп
лоходе по главной реке Украины.
Мы благодарны Ю.В. Фощан за предо
ставленную возможность пройтись по ста
рому Подолу, готическому Печерску, по
яркому сияющему Крещатику, окунуться в
очарование парков и аллей, вдохнуть све
жий днепровский воздух. Мы воочию убе
дились, что Киев  один из красивейших
городов Европы.
Последний день поездки посвятили
жемчужине Украины  Софиевскому пар
ку в Умани. Манят к себе величествен
ные деревья, загадочные гроты, тихие озе
ра и шумные водопады. Кажется, даже
каждый камень в этом парке имеет свою
историю... В Софиевский дендропарк хо
чется возвращаться снова и снова.

Лето в «Юбилейном»
История пионерского лагеря «Юбилейный» уходит в да+
лекие 60+е. На пустынном, уникальном по своей красоте по+
бережье начали строиться первые корпуса. Затем каждое
село, имея свой колхоз, шефствовало над свом зданием. В
строительстве участвовали все жители Арцизского района,
отдавая все самое лучшее, чтобы иметь возможность отды+
хать на берегу Черного моря.

Ïðåäñåäàòåëè ïåðâè÷íûõ
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ
Áîëãðàäñêîãî ðàéîíà

ПРИКЛАД, ВАРТИЙ
НАСЛІДУВАННЯ

Ні для кого не секрет, що провести вузівському викладачеві гарний відпо+
чинок влітку нерідко буває великою проблемою. Нічого й говорити, що це
тим більше складно для викладачів пенсійного віку, яким конче потрібно
«підремонтувати» своє здоров’я. А оскільки в наш час санаторна путівка ста+
ла казковою мрією для багатьох – я маю на увазі путівку пільгову, то кож+
ному зрозуміло, як нелегко вирішувати ці проблеми.
Мабуть, саме ця ситуація та невпинне
піклування про здоров’я членів університетсь
кого колективу спонукали профком праців
ників Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова відшукати можливість орган
ізувати такий санаторний відпочинок для вик
ладачів, який би задовольняв усіх – і в першу
чергу матеріально тих, хто потребує санатор
ного лікування.
Відомо, що кількість путівок вкрай обме
жена. То профкому й спало на думку збільши
ти квоту відпочиваючих в санаторіях за ра
хунок 50відсоткової доплати самими відпо
чиваючими. Така система підходить всім.
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ßÊ Â²ÄÏÎ×ÈËÈ, ÎÑÂ²ÒßÍÈ?

Свідчу це особисто, бо завдяки цим принци
пам я зміг добре відпочити й підлікуватися
цього літа в одному з санаторіїв Трускавця.
Окрім щирої подяки профкому, хочу до
дати, що Профспілка ніколи не буде зай
вою і ніхто не кине каменя в її бік, якщо
люди, які працюють у профкомі, посправ
жньому піклуються про своїх колег. Отже,
можна лише побажати, щоб приклад проф
кому ОНУ перейняли й інші вузи – він того
вартий.
Ìèêîëà ÙÅÐÁÀÍÜ,
ñò. âèêëàäà÷ êàôåäðè æóðíàë³ñòèêè
ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

Отримавши цього листа, ми звернулися до голови профкому працівників ОНУ ім. І.І. Мечни
кова Ольги Вавілової з проханням детальніше розповісти про організацію літнього оздоровлен
ня працівників.
«На своєму засіданні у березні 2011р.,  повідомила Ольга Іванівна,  профком обговорив
питання оздоровлення працівників за дольовою часткою і прийняв відповідне рішення. У 2011 р.
27 працівників отримали лікування у санаторіях України, а укладання угоди із санаторієм «Либідь»
(курорт Трускавець) дало можливість пролікувати 45 працівників. Станом на 6 серпня 2012 р.
42 працівники відпочили у 17 кращих санаторіях України. Досягнуто домовленості із санаторієм
«Перлина Карпат» на лікування за напрямами: хвороби органів травлення, органів дихання,
хвороби нервової системи і опорнорухового апарату – ще 50 спілчан нашої організації.
Вирішити питання таким чином профком зміг за підтримки адміністрації університету, яка
стабільно щорічно підписує Договір про відрахування профспілковій організації 0,3% від фон
ду оплати праці на організацію оздоровчої, спортивномасової та культмасової роботи.»

Здесь развивались, совершен
ствовались лучшие наши народ
ные традиции. В этом оздорови
тельном учреждении ассимилиро
вана вся самобытная культура на
шего края.
Лагерь пережил и период кри
зиса, и попытки рейдерского зах
вата. Только благодаря настойчи
вому грамотному подходу руково
дителей района, «Юбилейный» от
стояли.
Сегодня у детей Арцизского
района нет сомнений, где провес
ти летние каникулы: лучший отдых
 в родном «Юбилейном». Ежегод
но около 100 детей работников уч
реждений образования района от
дыхают в лагере.
Безусловная заслуга в этом ди
ректора Терзи Зиновия Корнееви
ча. Заметно улучшилась матери
альная база, преобразились корпу
са, благоустраивается территория.
Большой педагогический опыт 
опыт руководителя школ района, а
также организаторские способно
сти дали ему возможность глубо
ко проанализировать многолет
нюю деятельность лагеря. З.Терзи
умело воплотил идею уйти от суро
вой дисциплины, которая отпуги
вает детей, и наполнил ее новым
содержанием. Именно ему принад
лежит идея формирования отрядов,
придерживаясь золотой середины:

в больших отрядах тяжело рабо
тать вожатым, в малых  неинте
ресно детям.
Целый год дети накапливают
помимо учебных знаний заряд
энергии, который с удовольствием
выплескивают, встречаясь здесь, в
лагере, со своими друзьями, свер
стниками, причем не только из на
шего района. Лагерю повезло, что
вот уже 3 года воспитательную ра
боту ведет Данилова Марианна
Леонидовна. Работая заместите
лем директора УВК школылицея
№4 г. Арциза, свой опыт она уме
ло применяет в создании условий
для отдыха детей. Марианна Ле
онидовна обладает удивитель
ной способностью организовать
и вдохновить на интересные ме
роприятия: конкурсы, праздники,
турниры.
Все отдохнувшие не только го
ворят о вкусном полноценном пя
тиразовом питании, а и о своих до
стижениях, демонстрируя много
численные грамоты, призы и, ко
нечно же, фотографии, где запе
чатлены самые яркие и незабыва
емые мгновения летнего отдыха в
«Юбилейном».
Ëþäìèëà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Àðöèçñêîé
ðàéîííîé îðãàíèçàöèè
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
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ОСВІТА КОМІТЕРНІВЩИНИ ЗВІТУЄ
Місце освіти в житті суспільства багато в чому визначається тією
роллю, яку відіграють у суспільному розвитку знання людей, їх
досвід, навички, можливості професійних і особистісних якостей.
Значимість освіти на сьогодні є незаперечною.
Галузь освіти Комінтернівського
району – одна із найрозвиненіших. І
досягнено таких результатів через
спільну роботу згуртованої команди
колективу районної державної адміні
страції, податкової служби, прокурату
ри, міліції,які встановлюючи законність,
допомагають поповнювати бюджет
району.
Почався цей навчальний рік з при
ємних звісток: ще у жовтні 2011 року –
через сільські сходи розпочалося актив
не обговорення ініціативи губернатора
Одещини Е.Л. Матвійчука – соціально
економічної програми «Народний бюд
жет», в якій значна увага приділяється
розвитку загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів.
Не залишились осторонь обговорень і
школярі, висловивши у творчих робо
тах своє бачення найголовніших соц
іальноекономічних проблем нашого
регіону.
За ініціативи відділу освіти Комінтер
нівської районної державної адмініст
рації в населених пунктах пройшли Дні
взаємодії депутатського корпусу
сільських та селищних рад, місцевих
підприємств з керівниками навчальних
закладів. Було уточнено згоду та мож
ливості підприємств щодо фінансового
сприяння удосконаленню матеріально
 технічної бази шкіл, окреслено коло
першочергових проблем та забезпе
чення інноваційного функціонування
навчальних закладів.
У рамках виконання програми «На
родний бюджет» та за сприяння голови
Комінтернівської районної державної
адміністрації І.М. Марзака на матері
альне забезпечення навчальних зак
ладів району в 2011 – 2012 навчаль
ному році виділено з районного бюд
жету 7 млн.613 тис.622 грн.
Начальник відділу освіти Комінтер
нівської районної державної адмініст
рації І.Б. Абремська у своїх виступах,
зустрічах на всіх рівнях завжди зазна
чає, що освітяни району горді тим, що
є учасниками пілотного проекту втілен
ня «Народного бюджету», і наші педа
гогічні колективи підтримують програ
му губернатора Е .Л. Матвійчука.
Проект «Народний бюджет» в Ком
інтернівському районі в дії! За два роки
в сферу освіти, з врахуванням внесків
інвесторів, було вкладено до 10 млн.
грн. Це кухонне обладнання, облад
нання для класних кімнат, меблі, ком
п’ютерна техніка, євроремонт Ново
дофинівської школи, внутрішні туале
ти у всіх 34 школах, сучасний дизайн
кабінетних приміщень та коридорів
шкіл, суцільна комп’ютеризація на
вчальних закладів, підключення їх до
мережі Інтернет, створення власних

вебсайтів, Сербківській школі подаро
вано новий автобус, відкрито декілька
груп в дитячих садочках тощо.
Освітяни, батьки, діти не забувають
дякувати голові Комінтернівської рай
онної державної адміністрації І.М.
Марзаку, голові Комінтернівської рай
онної ради Т.С. Китайській, сільським
та селищним головам, підприємцям,
інвесторам, запрошуючи на свої захо
ди, конкурси, фестивалі, концерти.
Серед друзів та спонсорів освіти
району є торгівельно – розважальний
комплекс «Рив’єра», підприємства
«ТІС», «Гелека», «Гармаш» тощо. При
підтримці спонсорів, голови районної
державної адміністрації спортсмени
району беруть участь у змаганнях
обласного та міжнародного рівнів.
Особливо велика увага в роботі
відділу освіти приділяється участі у Все
українських акціях та проектах. У
2011 – 2012 році досягнуто вагомих
результатів. У Всеукраїнській бла
годійній акції «Серце до серця» волон
терами було зібрано 43 тис.307грн
(І місце в області).
Підведення підсумків даної акції
відбувалося масштабно та феєрично:
флешмобомбатлом, концертною про
грамою на літньому майданчику торгі
вельно – розважального комплексу
«Рив’єра».
У Всеукраїнському фестивалі «Мо
лодь обирає здоров’я» команда «Па
лаючі серця» (Крижанівський НВК)
протягом навчального року втримує
першість в Україні.
Команда дружини юних пожежних
(Першотравневий НВК) стала лауреа
том обласних змагань, а районна ко
манда КВН (Красносільська ЗОШ) от
римала першість в області, що прохо
дила в м. Іллічівську.
В рамках благодійної акції «Парус
надії»  допомога онкохворим дітям 
було організовано адресну допомогу,
тобто виконано бажання кожної онкох
ворої дитини Одеської обласної дитя
чої лікарні, відділення гематології.
За ініціативи начальника відділу
освіти І.Б. Абремскої освітяни району
вже тричі взяли участь у поповненні
банку крові онкохворим дітям.
Основним напрямком виховної ро
боти в Комінтернівському районі є здо
ровий спосіб життя. Саме в цьому на
прямку ведеться масштабна і кропітка
робота. За підтримки Міністерства осв
іти та науки України в районі вже два
роки поспіль організовано міністерські
курси навчання для підготовки вчителів
для кожної школи району, які виклада
ють факультативні курси «Рівний 
рівному», « Моє здоров’я – моє життя».
Щорічно в районі проходить гра

Районний фестиваль+конкурс «Молодь обирає здоров’я»

Підведення підсумків акції «Серце до серця»
«Зірниця», а команда зі спортивного
орієнтування посіла перше місце в об
ласті та захищатиме Одещину на Все
українських змаганнях на Закарпатті.
Велика увага в районі приділяється
патріотичному вихованню. Головою
Комінтернівської районної державної
адміністрації кожному навчальному
закладу було подаровано презента
бельні стенди «Вогненні роки Великої
Вітчизняної». За ініціативи начальника
відділу освіти І.Б. Абремскої в райцентрі
було урочисто відкрито «Пост № 1», де
учні всіх навчальних закладів по черзі
протягом тижня несуть почесну варту
біля пам’ятника
загиблим воїнам.
Цю ідею було
підхоплено в се
лах району, де такі
пости організова
но учнями та вчи
телями.
Освітяни Комі
нтернівського рай
ону є активними
учасниками
міжнародних про
ектів.
У травні 2012
р. відділом освіти
було укладено
угоду в рамках
проекту «Міста 
побратими» з уп
равлінням освіти
міста Великий Устюг (Російська Федера
ція). Також у травні 2012 року район
взяв участь у підбитті підсумків українсь
ко  литовського проекту «Дружать діти
на планеті». Концерт – шоу відбувся біля
пам’ятника Дюку де Рішельє. Комін
тернівці виступили перед литовцями з
флешмобом (285 учнів з усіх шкіл рай
ону) «Діти – квіти життя» та розгортан
ням двохсотметрових прапорів України
та Литви на Потьомкінських сходах,
що стало заявкою до книги рекордів
Гіннеса. Конкурс проводився з метою
налагодження партнерських стосунків
між Україною та Литовською республі
кою в сфері освіти, міжнародного куль
турного обміну, утвердження та пропа
ганди здорового способу життя, попе
редження негативних проявів серед
дітей та молоді.
Окремими рядками хочеться
відзначити підтримку талановитих дітей
через призначення їм стипендії голови
районної державної адміністрації (36
стипендій по 250 грн. активу районної
школи «Лідер» та 14 стипендій по 300
грн. обдарованим дітям, відмінникам
навчання з числа дітейсиріт, дітей, поз
бавлених батьківського піклування та
дітей з малозабезпечених сімей.)
Районним осередком Партії регі
онів, головою Комінтернівської район
ної державної адміністрації І.М. Марза
ком ініційовано проект «Кращий випус
кник». В результаті проекту на кон

курсній основі Партія регіонів Комінтер
нівського району забезпечуватиме на
вчання одного випускника району у
вищому навчальному закладі.
Вчителі Комінтернівського району
особливо вдячні голові районної дер
жавної адміністрації Марзаку І.М., го
лові районної ради Китайській Т.С., де
путатському корпусу за постійну
підтримку, розуміння нелегкої освітянсь
кої праці. Це і вчасна виплата заробіт
ної плати, і щомісячна виплата премій
шести творчим вчителям (по 500 грн.
кожному), виплата премії до професій
ного свята, виплата оздоровчих.

Пост №1
Особливо феєрично проходять
щорічні освітянські конкурси «Вчитель
року» (призер районного етапу В.
Маленков став призером обласного
конкурсу), «Вихователь року», «Му
зичний керівник року». Призовий
фонд цих конкурсів представлений Ко
мінтернівською районною державною
адміністрацією та кураторами проек
ту «Народний бюджет» в Комінтерні
вському районі О.С. Пресманом та І.Г.
Фурсіним.
Всі педагогічні колективи району
стали учасниками конкурсу «Чисті
роси», головним організатором якого
стала голова райкому Профспілки В.О.
Бульба. На галаконцерт даного кон
курсу було запрошено гостей із райо
ну та області. Всім учасникам вручено
цінні подарунки та чималі грошові
премії.
Звичайно, освітяни району горді
своїми досягненнями, багато нового
відкрито, багато вкладено зусиль і твор
чості, натхнення. Але є дуже багато
нових ідей та проектів, бо навчання –
це процес безперервний, нелегкий, ви
магає неабиякого терпіння, постійної
новизни, інновацій, наполегливої праці.
Â.Â. ÂÅÃÅÐ×ÓÊ,
ìåòîäèñò ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî
êàá³íåòó â³ää³ëó îñâ³òè
Êîì³íòåðí³âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
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Напередодні нового старту
(Продовження. Початок на 1 стор.)
Пріоритетним напрямом діяльності
дошкільних навчальних закладів у 2012
– 2013 навчальному році є впроваджен
ня Державного стандарту дошкільної ос
віти, схваленого на колегії Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України
4 травня 2012 року, в якому визначено
вимоги до рівня розвиненості, вихова
ності та навченості дитини перед вступом
до школи.
Зміст дошкільної освіти в межах Ба
зового компонента реалізується через
програми та навчальнометодичне за
безпечення, що затверджується
Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.
У дитячий світ нам, дорослим, потра
пити дуже важко, а потрапити – по
трібно, інакше ми не зможемо сформу
вати в дітей загальні уявлення про на
вколишній світ, допомогти засвоїти нор
ми загальнолюдської моралі та особи
стісного спілкування.
Методичні рекомендації щодо
організації навчального процесу надані
у інструктивнометодичному листі
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 21.05.2012р. №1/
9388 „Про організацію роботи в дош
кільних навчальних закладах у 2012
2013 навчальному році”.
+ Сьогодні залишається акту+
альною проблема приведення
мережі загальноосвітніх на+
вчальних закладів області в
відповідність до потреб населен+
ня. Як вдається її вирішувати?
Процес реорганізації шкільної ме
режі, безсумнівно, має враховувати де
мографічну ситуацію, прогноз щодо ди
тячого населення, соціальноекономічні
та кліматичні умови району і розгляда
тися в контексті створення належних
умов навчання і виховання, доступності
до якісних освітніх послуг. Це функціо
нування різних типів навчальних зак
ладів (школа певного ступеня, навчаль
новиховний комплекс, гімназія, ліцей,
колегіум, вечірня (змінна) школа, тощо)
та запровадження різноманітних форм
організації навчального процесу (ек
стернат, індивідуальна, дистанційна
форма навчання тощо). Але вирішува
ти ці питання можуть лише місцеві орга
ни виконавчої влади та самоврядуван
ня спільно з громадами. Важливим кро
ком для забезпечення дітей якісною ос
вітою стає створення освітніх округів.
Створення освітніх округів – актуаль
на і складна організаційнопедагогічна
проблема. Вона і актуальна, і складна
не лише для умов сільської місцевості, де
в населеному пункті одна і найчастіше
малочисельна школа, але й для великих
та малих міст, селищ, районних центрів.
Її вагомість значно збільшується у зв’яз
ку з упровадженням профільного на
вчання старшокласників, яке якісно
організувати на базі існуючої мережі
середніх загальноосвітніх закладів, кож
ної окремо взятої, навіть багаточисель
ної школи, практично неможливо.
Досить високі показники впровад
ження, в основному, монопрофільного
навчання в області не втішають, а тур
бують, бо вони не тільки не свідчать про
створення сприятливих умов для дифе
ренціації навчання за профільними
інтересами учнів, але й свідчать про її
обмеження. Тримаючись „своєї” школи
учень найчастіше поза своїми нахила
ми, здібностями, можливостями уже з
першого класу включений у той єдиний
профіль, який у цьому закладі впровад
жений. У такому разі він не реалізуєть
ся в своїх індивідуальних особливостях
та ще й втрачає в загальноосвітньому
плані опанування Державного стандар
ту змісту середньої освіти.
Подібний підхід має чисто фор
мальний, імітаційний характер, засвід
чує намагання керівників навчальних
закладів, начальників відділів освіти
уникнути серйозних змін, спробу вирі

шити важливі питання реорганізації,
модернізації освіти, нічого по суті не
міняючи.
Саме створення освітніх округів
є найбільш продуктивним шляхом уве
дення профільності навчання старшок
ласників, підвищення якості освіти. Без
організаційної координації і управлі
нського спрямування процесу впровад
ження профільності в учня, навіть у місті,
такої можливості вибору не буде.
У даний час управління освіти і на
уки обласної державної адміністрації
спільно з відділами (управліннями) осв
іти районних державних адміністрацій
та міських рад працює над затверджен
ням районних, міських, обласного
планів створення шкільних округів, що
дасть змогу забезпечити модернізацію
мережі навчальних закладів з ураху
ванням демографічної і економічної си
туації, підвищити якість освіти.

Постійна увага приділяється оздо
ровленню дітей, які потребують особ
ливої уваги та підтримки. У поточному
році оздоровленням та відпочинком
охоплено понад 47 тисяч таких дітей,
що складає трохи більше 43 відсотків
від усіх оздоровлених.
Аналіз оздоровчої компанії 2011
року показав: потребує перегляду сис
теми оздоровлення дітейвихованців
інтернатних закладів. Діти з одного зак
ритого середовища, в якому вони пере
бувають протягом навчального року, в
тому ж складі переїжджають в інший.
Вони не мають можливості розширен
ня світогляду, спілкування з однолітка
ми, які виховуються в сім’ях. Тому в
2012 році для кожної дитини – сироти
управлінням придбано путівку до поза
міського оздоровчого закладу.

+ Кабінет Міністрів України у
2011 році визнав Одеську область
однією із кращих за якістю підго+
товки до літнього оздоровлення
дітей. Як організовано оздоров+
лення та відпочинок у цьому році?

+ У центрі уваги педагогічної (і
не тільки) громадськості – програ+
ма, ініційована головою Одеської
обласної державної адміністрації
Едуардом Леонідовичем Матвій+
чуком „Народний бюджет”. Що
можете сказати з цього приводу,
Тетяно Олександрівно?

 Академія медичних наук конста
тує, що три чверті випускників шкіл ма
ють захворювання, які часто призводять
до зниження соціальної активності та
працездатності молодої людини, а
близько 75 відсотків хвороб у дорослих
є наслідком умов життя в дитячі та
юнацькі роки. Саме тому збереження
здоров’я дітей України, відновлення їх
життєвих сил шляхом організації якіс
ного повноцінного оздоровлення та
відпочинку є найважливішим напрям
ком державної політики.
Із прийняттям Закону України „Про
оздоровлення та відпочинок” запро
ваджено розподіл дитячих закладів на
ті, що надають послуги з оздоровлення,
і окремо, що надають лише відпочинкові
послуги. Із загальної кількості закладів
системи освіти, які в поточному році за
безпечували і оздоровлення, і відпочи
нок, працювало 993, з них: позаміських
 7, праці і відпочинку – 133, наметових
містечок – 4, з денним режимом пере
бування –849. Послугами оздоровлен
ня та відпочинку охоплено понад 60
відсотків дітей шкільного віку.
Отже, якщо дивитися правді у вічі,
найбільшу частку із загальної кількості
закладів понад 90 відсотків становлять
пришкільні табори.
Зрозуміло, що порівнювати їх із ста
ціонарними закладами недоцільно,
адже пришкільні табори з денним пере
буванням організовуються за потреба
ми батьків для змістовного дозвілля
дітей в канікулярний час.
Ефективність оздоровчої системи,
безумовно, залежить і від обсягів фінан
сування, що здійснюються за рахунок
коштів державного та місцевих бюд
жетів, Фонду соцстраху, а також за
рахунок позабюджетних коштів. Слід
зазначити, що рівень фінансування за
останні три роки з усіх джерел
збільшився в 1,2 разу.
Пріоритетним
напрямом у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей по
винно стати, в першу чергу, якісне, по
вноцінне оздоровлення дітей у сучас
них умовах, а не конвеєрний акцент на
кількості оздоровлених. Ви знаєте, що
відповідно до чинного законодавства
передбачено обов’язково оздоровлю
вати 50 відсотків дітей шкільного віку,
100 відсотків дітейсиріт і 70 відсотків
дітей малозабезпечених сімей. Аналіз
показників чисельності дітей, які забез
печені послугами в повному обсязі, по
казує, що вдалося це зробити за раху
нок порівняно високих показників
охоплення дітей саме відпочинком. Так,
власне оздоровленням забезпечено
лише 30 відсотків, 70 відсотків охоп
лено послугами з відпочинку, причому
переважно в шкільних таборах.

2011 рік став роком серйозних по
зитивних зрушень для освітньої галузі
Одещини. Обласній державній адміні
страції, обласній раді узгодженими дія
ми вдалося скоординувати зусилля вла
ди, громадськості, бізнесу заради досяг
нення конкретних результатів. Кропіт
ка системна і послідовна робота з на
повнення обласного та місцевих бюд
жетів дозволила залучити на розвиток
освіти додаткові кошти у загальному
обсязі понад 150 млн. грн. Вагому
підтримку область отримала з Держав
ного бюджету України.
Саме за рахунок цих коштів добудо
вані та введені в експлуатацію новобу
дови шести загальноосвітніх шкіл,
більшість із яких починали будувати ще
наприкінці 80х років минулого століття.
За рахунок цих коштів область отрима
ла 54 шкільні автобуси, із них 47 – за
кошти обласного бюджету. Проведені
реконструкції та ремонтні роботи в усіх
закладах освіти обласного підпорядку
вання. Таких інвестицій у розвиток осві
ти в нашій області не було за всі роки
незалежності України. Зроблено бага
то для того, щоб 2011 рік, проголоше
ний Указом Президента України Роком
освіти та інформаційного суспільства,
насправді став би таким для Одещини.
Реалізація запропонованої Прези
дентом України Віктором Федоровичем
Януковичем Програми економічних
реформ України на 20102014 роки
вимагає чіткої координації зусиль всіх
без винятку державних інституцій, цен
тральних та регіональних органів дер
жавної влади, органів місцевого само
врядування. Саме тому в 2012 році
обласна державна адміністрація висту
пила ініціатором проекту „Народний
бюджет” в Одеській області. За слова
ми голови Одеської обласної держав
ної адміністрації Едуарда Леонідовича
Матвійчука, ініціатива „Народний бюд
жет” – багаторівнева програма, яка
стосується як базових рівнів – сіл, се
лищ, так і міст, районів, закінчуючи виз
наченням питань, які необхідно вирішу
вати на обласному рівні.
У 2012 році вирішено цілу низку пи
тань у галузі освіти, які більш за все тур
бували жителів області: будівництво
шкіл, дошкільних навчальних закладів,
придбання шкільних автобусів, реконст
рукція та капітальні ремонти закладів ос
віти, спортивних комплексів, стадіонів.
Зокрема, проведено реконструкцію
приміщення школи у с.Чернече Балтсь
кого району, де з нового навчального
року функціонуватиме і школа, і дошк
ільний навчальний заклад. Планується
ввести в експлуатацію нові приміщення
шкіл у с.Троїцьке Біляївського району,
с.Новопетрівка Великомихайлівського

району, с.Бритівка БілгородДністровсь
кого району; завершити реставраційно
–ремонтні роботи пам’ятки архітектури
– Ананьївського навчальновиховного
комплесу „Загальноосвітня школа ІІІІ
ступенів – гімназія”.
Планується завершити будівництво
та ввести в дію дошкільний навчальний
заклад у с.КароліноБугаз Овідіопольсь
кого району, ввести в дію після реконст
рукції дошкільні навчальні заклади в
Іллічівську, Біляївці, Сараті, с.Станіслав
ка Котовського району.
Продовжується будівництво шкіл у
с.Надрічне Тарутинського району,
с.Ставрове Красноокнянського району,
реконструкція школи для створення
умов перебування дошкільнят у с.Ма
лий Фонтан Котовського району.
Розпочато роботу щодо будівництва
шкіл у с.Комишівка Ізмаїльського району,
с.Міняйлівка Саратського району, с.Бур
дівка Роздільнянського району, с.Градениці
Біляївського району, м.Іллічівську.
Будуються,
реконструюються
дошкільні навчальні заклади у Котовсь
ку, Одесі, с.Усатове, с.Яськи Біляївського
району, смт Велика Михайлівка.
Завершено реконструкцію дитячо
юнацької спортивної школи у м.Вилко
ве Кілійського району. Розпочато робо
ту щодо будівництва, реконструкції
спортивних комплексів та стадіонів у
містах Арцизі, Балті, Ананьєві,
Іллічівську, смт Петрівка Іванівського
району, Сараті, с.Бурлача Балка
Іллічівської міської ради.
Вирішено питання щодо стовідсотково
го підвезення учнів у сільській місцевості.
До початку нового навчального року рай
они області отримають 95 шкільних авто
бусів, у тому числі 49 за рахунок облас
ного бюджету. На сьогодні 41 автобус,
придбаний за кошти Державного бюдже
ту, уже відправлено в регіони.
+ Мине зовсім небагато часу і
шкільний дзвінок знову покличе
в чарівну Країну Знань. Ваші по+
бажання педагогам, дітям, уч+
ням, студентам та батькам.
 Для кожної людини шкільні роки є
періодом становлення характеру, розу
міння основ поведінки в колективі і
суспільстві. Саме в школі ми знаходимо
перших і, можливо, найдорожчих друзів
на все життя, у школі визначаємося зі
своїми уподобаннями та пріоритетами.
Немає такої дорослої людини, яка
б із теплим сумом і щемом у душі не зга
дувала свої шкільні роки, бо це дійсно
найкращий вік – дорослішання, вибір
своєї майбутньої професії, спілкування
із друзями, перші спроби пояснити і ар
гументувати свої думки.
Дорогі вчителі! Висловлюю глибоку,
сердечну подяку всім, хто своєю сумлі
нною працею сприяє вихованню підро
стаючого покоління, хто віддає свої
сили, знання, досвід великій справі, від
якої залежить майбутнє нашого наро
ду, держави. Дякую вам всім за терпін
ня, віру у реформи, які проводяться й
обов’язково мають сприяти підвищен
ню якості нашої української освіти,
підняттю її престижу у світі.
Хочу побажати, аби прагнення до
якісної освіти стало основою прагнень
як учнів, так і їх батьків. Щоденна кро
пітка робота із самовдосконалення,
набуття знань часом дуже важка. Здо
ров’я, добробуту й процвітання, незгас
ної енергії та невичерпної наснаги у
вирішенні нелегких завдань.
Упевнена, що спільними зусиллями
ми модернізуємо освіту і плекатимемо
нові й нові покоління свідомих і тала
новитих громадян, в яких є Україна і
велике майбутнє.
Зичу всім учням, педагогам, батькам
здоров’я, здійснення мрій і сподівань,
упевненості у прийдешньому дні, віри в
українську освіту.
З новим навчальним роком! З Пер
шовереснем!
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Â³òàºìî ç Äíåì
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!
Щиро бажаємо всім міцного здоров’я та наснаги, миру та добра,
невичерпної енергії в усіх справах заради добробуту рідної України!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Â ÇÀÒÎÊÅ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÊÀÄÅÌÈß»

Торжественное открытие комплекса состоялось
14 августа 2012 года.
Около двух лет понадобилось Одесскому университету «На
циональная юридическая академия», чтобы создать в курорт
ном посёлке Одесской области комплекс «Академия», равно
му которых нет во всей Украине.
(Продолжение на 5 стр.)

Øàíîâí³ îñâ³òÿíè,
ó÷í³, ñòóäåíòè!
Ïðèéì³òü ùèð³
â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì Äíåì çíàíü!
Вступає у свої права мудра осінь, і з першим дзвінком
розпочинається новий етап у напружених трудових буд
нях педагогів, а учні знову відправляються у хвилюючу по
дорож до безмежної Країни Знань.
Нехай кожний день надихає вас на нові відкриття і при
носить успіхи в роботі та навчанні.
Шановні вчителі, викладачі, вихователі! Ми зичимо вам
здоров’я, енергії та натхнення в роботі, творчих досягнень
на професійній ниві на користь освітній галузі, чуйних та
обдарованих учнів!
Шановні студенти, учні! Нехай навчання на новому
етапі буде для вас цікавим. Зичимо вам успіхів, підкорення
нових освітніх вершин, удачі та здійснення всіх заповітних
бажань!
Хай новий навчальний рік запам’ятається новими здо
бутками, буде успішним і продуктивним!
Ç ïîâàãîþ,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
³ íàóêè Îäåñüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ò.Î. ËÀÇÀÐªÂÀ

ãîëîâà Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Напередодні нового старту
Розвиток української освіти турбує кожного з нас. Адже хтось сам
навчається за шкільною лавою, інші гризуть граніт науки в універси+
теті, а дехто наступного року поведе свою дитину до першого класу. За
останні два роки в галузі відбулися зміни, які не лише поліпшать якість
вітчизняної освіти, а й піднесуть її на новий рівень.
Про найголовніші реформи в освітянській галузі й актуальні пробле+
ми освіти Одещини в інтерв’ю заступнику голови обкому Профспілки
Любові Корнійчук розповідає начальник управління освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації Тетяна ЛАЗАРЄВА.
+ Тетяно Олександрівно, гово+
рити про новий навчальний рік і
не сказати про нові Державні
стандарти початкової, базової й
старшої школи було б нелогічно.
Отже, що зумовило прийняття
стандартів і чого чекати від їх
впровадження учням, вчителям,
батькам?
 Державний стандарт початкової
загальної освіти затверджено Кабіне
том Міністрів України 20 квітня 2011
року. Поновити зміст та удосконалити
Базовий навчальний план початкової
загальної освіти зумовили результати
навчальних досягнень учнів.
Новий стандарт початкової школи
запроваджується з 1 вересня 2012 року.
Першокласники розпочнуть навчання за
новими програмами і підручниками. Вво
диться вивчення іноземної мови з першо
го класу, інформатики – з другого. По
новому проходитиме й урок фізичного
виховання – без оцінок і різних норма

тивів (як урок руху і дихання) та ін.
Що стосується загальної середньої
освіти. Державний стандарт базової і
повної загальної середньої освіти зат
верджено Кабінетом Міністрів України
23 листопада 2011 року. В частині ба
зової загальної середньої освіти він
буде впроваджуватися з 1 вересня
2013 року, повної загальної середньої
освіти – з 1 вересня 2018 року. Новий
стандарт передбачає якісну зміну дер
жавних програм. Будуть ліквідовані
повтори між історією і географією, за
рубіжною і українською літературами,
дублювання між курсами фізики та ма
тематики. Значна увага приділятиметь
ся профільному навчанню. Якщо рані
ше державний компонент складав 70,
а педагогічний колектив мав у своєму
розпорядженні 30 відсотків часу, то
зараз – 50 на 50 відсотків. Тобто поло
вина предметів буде обов’язковою
(інваріантна частина), решту дисциплін
може визначати педагогічний колектив
відповідно до програм. Наприклад,

клас, який вивчає фізику і ма
тематику, може значну кількість
годин відвести на профільні
предмети, тоді предмети гуман
ітарного циклу не посідатимуть
головного місця.
+ На сьогодні одним із ос+
новних напрямів держав+
ної освітянської політики в
Україні визначено модерн+
ізацію системи дошкільної
освіти. Який стан дошкіль+
ної освіти в області? Що но+
вого принесе 2012 +2013 на+
вчальний рік?
 Прийняття державної
цільової програми розвитку
дошкільної освіти на період до
2017 року вимагає створення
належних умов для функціонування,
збереження та розширення мережі
дошкільних навчальних закладів.
В цілому, в області останнім часом
намітилася позитивна тенденція щодо
стабілізації та поступового розширення
мережі дошкільних навчальних закладів.
На даний час функціонує 791 дошк
ільний навчальний заклад, де вихо
вується близько 68 тис. дітей, із них
486 закладів (понад 20 тис. дітей) у
сільській місцевості.
Загалом в області вихованням у

дошкільних навчальних закладах охоп
лено 77,7 відсотка дітей віком від 3 до 6
років. Ще 12,3 відсотка дітей охоплено
іншими організаційними формами дош
кільної освіти. Всього різними формами
дошкільної освіти охоплено 90 відсотків
дітей віком від 3 до 6 років.
Відсоток охоплення дітей п’ятирічно
го віку різними формами дошкільної ос
віти у 20112012 навчальному році
склав 100 одиниць.
(Продовження на 2 стор.)

