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Â³òàºìî ç Äíåì
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!
Цій визначній даті судилося стати точкою відліку нової української історії,

і з кожним роком свято Дня Незалежності стає все більш значущим. Шлях
до побудови соборної демократичної країни сповнений непростих випро+
бувань, але злагодженими зусиллями ми зможемо подолати будь+які труд+
нощі.

Від щирого серця зичимо всім освітянам миру, щастя, здоров’я, достатку,
щедрої долі, сили і наснаги в усіх  справах. Нехай мрія про краще майбутнє
окриляє вас на нові звершення й добрі починання  в ім’я єдиної процвітаю+
чої України.

Бажаємо, щоб ваша самовіддана праця та громадська діяльність стали
надійною запорукою добробуту й щасливого майбутнього нашого народу.

Зі святом Вас, шановні освітяни!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè
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Предметом розгляду даних спорів є
вимоги профспілок щодо:

    + підвищення розміру прожитково+
го мінімуму, мінімальної заробітної пла+
ти та прийняття постанови Кабінету
Міністрів України щодо збільшення по+
садового окладу (тарифної ставки) пра+
цівників першого тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки з метою відпові+
дної компенсації їх інфляційного знеці+
нення у 2014+2015 роках;

     + забезпечення  проведення
індексації грошових доходів населення
для забезпечення ефективного захис+
ту трудових доходів, пенсій, соціальних
доплат та страхових виплат в умовах
високого рівня інфляції;

     + забезпечення  погашення за+
боргованості з виплати заробітної пла+
ти в повному обсязі на державних
підприємствах та підприємствах, у яких
частка майна належить державі; вжит+
тя вичерпних заходів для погашення за+
боргованості із заробітної плати на
підприємствах інших форм власності;

   +  відновлення  санаторно+курорт+
ного лікування застрахованих осіб і
оздоровлення дітей, як ефективного
засобу профілактики захворювань і

Щоб захистити  інтереси людей праці, профспілки змушені вдати�
ся до більш радикальних дій – вступити в колективні трудові спори з
Кабінетом Міністрів України та Спільним представницьким органом
(СПО) сторони роботодавців на національному рівні.

збереження трудового потенціалу
нації;

 +  відновлення  соціальних прав та
гарантій працівників, пенсіонерів, чор+
нобильців, дію яких призупинено та ска+
совано у 2015 році.

          У рамках колективних трудових
спорів  Спільним представницьким орга+
ном  об’єднань профспілок проводяться
постійні зустрічі, переговори та наради  з
членами Уряду, Головою Верховної Ради
України, керівниками та  представника+
ми фракцій у Верховній Раді.

      На підтримку даних вимог Феде+
рацією профспілок України  у травні –
липні 2015 року були організовані піке+
тування Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради, учасниками яких були
і представники обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки.

       Профспілки беруть активну
участь в опрацюванні проекту Держав+
ного бюджету України на 2016 рік.

     Центральним  та обласним комі+
тетами  Профспілки  направлені звер+
нення до Голови ВРУ,  голів комітетів з
питань бюджету, науки і освіти, Міністер+
ства освіти і науки   щодо проекту Ос+
новних напрямів бюджетної політики   на

2016 рік, в яких опротестовано наміри
КМУ щодо збільшення кількості учнів у
групах  під час поділу класу при  вивченні
окремих предметів; оптимізації мережі
шкіл шляхом скорочення їх на 5 відсотків
за рахунок об’єднання малокомплект+
них шкіл; зменшення більше ніж у два з
половиною рази кількості вищих на+
вчальних закладів; скасування доплат,
надбавок сумісникам та за особливі
умови праці тощо.

      Даний проект не був підтрима+
ний народними депутатами  і відправ+
лений на доопрацювання  в Комітет
Верховної Ради  з питань бюджету.

    На опрацюванні в Міністерстві
фінансів України знаходяться пропо+
зиції СПО репрезентативних всеукраї+
нських об’єднань профспілок на націо+
нальному рівні до проекту Державного
бюджету України на 2016 рік.

       Профспілкова сторона заклика+
ла Міністерство фінансів України, як
головного розробника Державного
бюджету України, припинити ведення
антисоціальної політики влади, спрямо+
ваної на зубожіння населення, забез+
печити посилення соціального захисту,
поліпшення добробуту населення та
вжити дієвих заходів задля реалізації
мети Стратегії сталого розвитку «Украї+
на+2020» – «впровадження в Україні
європейських стандартів життя».

            У зв’язку з обговоренням но+
вого закону «Про освіту» ЦК Проф+
спілки та обласний комітет спрямовують
свою роботу на недопущення погіршен+

ня змісту та  звуження  обсягу прав ос+
вітян, узаконення  оплати праці праці+
вників освіти  на основі ЄТС, збільшен+
ня навчального навантаження та на+
повнюваності класів, обов’язкового ук+
ладання контрактів з усіма педагогіч+
ними  працівниками.

    Позиція галузевої Профспілки
чітка  – новий закон повинен бути спря+
мований  на удосконалення правових
механізмів   реалізації конституційного
права  громадян на освіту на всіх її
рівнях, створення умов для освіти впро+
довж усього життя, підвищення статусу
педагогічних та науково+педагогічних
працівників та спеціалістів освіти, забез+
печення належних соціально+економі+
чних умов усім учасникам навчально+
виховного процесу.

        Пропозиції та зауваження до
законопроекту  направлені в Комітет
Верховної Ради з питань науки і освіти.

    Обласний комітет Профспілки та
членські організації на підтримку дій
ФПУ та галузевої Профспілки направ+
ляли листи та телеграми Президенту Ук+
раїни, в  найвищі органи державної вла+
ди, Міністерство освіти і науки,  особис+
то всім  народним депутатам, які пред+
ставляють Одещину  у Верховній  раді.

Пропонуємо вашій  увазі лист+
відповідь Комітету Верховної Ради з
питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення  на звер+
нення обкому Профспілки (читайте на
2	й стор.)

Ç ïîâàãîþ,

Øàíîâí³ îñâ³òÿíè!
Мине зовсім небагато часу, і знову ранок першого ве+

ресневого дня наповниться мелодійними звуками шкільного
дзвоника.  Цей
день відкриває

світ пізнання,
мудрості та можливостей розбудо+
ви рідної країни, символізує свято
молодості та надії.  Впевнені, що
освітяни області об’єднають зусил+
ля, мобілізують свій потужний про+
фесійний потенціал й успішно ви+
конають поставлені перед ними
завдання. Спільними зусиллями ми
модернізуємо освіту і плекатиме+
мо нові й нові покоління свідомих і
талановитих громадян, в яких є Ук+
раїна і велике майбутнє.

Щиро вітаємо всіх освітян з Днем
знань. Від усього серця висловлює+
мо подяку за вашу титанічну працю,
сердечне тепло, за бездоганне слу+
жіння тій справі, якій присвятили своє
життя.

Зичимо всім міцного здоров’я,
віри в свої сили, вагомих здобутків
на благородній ниві навчання і ви+
ховання підростаючого покоління.

Нехай наші діти відкривають великий світ знань під світлим, мирним небом, а
на небосхилі їх життя майорить прапор любові, добра та злагоди.
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Шановна Ніно Олександрівно!

У Комітеті Верховної Ради України
з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення розгляну+
то Ваше звернення щодо зауважень та
пропозицій до проекту Основних на+
прямів бюджетної політики на 2016 рік
(реєстр. № 2623) та підтримки деяких
законопроектів.

З питань, які відносяться до предме+
ту відання Комітету, повідомляємо на+
ступне.

Комітет поділяє позицію профспілок
щодо необхідності відображення у про+
екті Основних напрямів бюджетної
політики на 2016 рік більш конкретно+
го бачення розмірів основних держав+
них соціальних стандартів і гарантій на
наступний рік, яке у свою чергу свідчи+
ло б про чітку орієнтацію державної

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

Голові Одеського
обласного комітету

Профспілки працівників
освіти і науки України

ДУБОВИК Н.О.

політики на впровадження в Україні
європейських стандартів життя.

Саме тому у своїх зауваженнях та
пропозиціях до проекту Основних на+
прямів бюджетної політики на 2016 рік
Комітет, зокрема, звернув увагу на те,
що в ньому відсутня конкретизація за+
ходів, які має намір вжити Уряд у на+
прямі подолання бідності, не визначе+
но конкретні параметри формування та
наміри відносно соціальних стандартів
і гарантій. Натомість передбачено лише
«забезпечення економічно обґрунтова+
ного підвищення розміру мінімальної
заробітної плати та посадового окладу
(тарифної ставки) працівника першого
тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки з урахуванням фінансових мож+
ливостей бюджету», що не гарантує їх
підвищення хоча б з урахуванням рівня
інфляції за 2014+2015 роки.

З огляду на зазначене, Комітетом
було запропоновано у розділі «Ос+
новні завдання бюджетної політики»
абзаци десятий та одинадцятий заміни+
ти на наступні в такій редакції:

«забезпечення зростання основних
державних соціальних стандартів та га+
рантій, а саме:

встановлення розміру прожитково+

го мінімуму з урахуванням індексу спо+
живчих цін за 2014 і 2015 роки та про+
гнозного індексу інфляції на 2016 рік;

економічно обґрунтоване підвищен+
ня розміру мінімальної заробітної пла+
ти та встановлення посадового окладу
(тарифної ставки) працівника першого
тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки на рівні, не нижчому від розміру
мінімальної заробітної плати».

Разом з тим слід відмітити, що про+
ект Постанови Верховної Ради України
про Основні напрями бюджетної пол+
ітики на 2016 рік (реєстр. № 2623 від
09.04.2015 р.), внесений Кабінетом
Міністрів України, 16 червня 2015 року
заслухано Верховною Радою України
та знято з розгляду.

На даний час у парламенті зареєст+
ровано проект Постанови Верховної
Ради України про Основні напрями
бюджетної політики на 2016 рік
(реєстр. № 2623+д від 04.06.2015 р.),
внесений народним депутатом України
Павелком А.В. Головним з його опра+
цювання визначено Комітет Верховної
Ради України з питань бюджету.

Стосовно підтримки деяких законо+
проектів, з опрацювання яких Комітет
з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення визначено

головним, повідомляємо наступне.
На засіданнях Комітету від 3 червня

та 2 липня 2015 року розглянуто відпо+
відно проект Закону України про вне+
сення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо надання соціаль+
них послуг) (реєстр. № 2245 від
26.02.2015 р.), поданий народним де+
путатом України Лавриком М.І., та про+
ект Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
(щодо відновлення повного обсягу
пенсійного забезпечення для працю+
ючих пенсіонерів)  (реєстр. № 2698+
доопр. від 02.07.2015 р.), поданий
народними депутатами України Тимо+
шенко Ю.В. та іншими. Комітет підтри+
мав дані законопроекти та рекомен+
дував Верховній Раді України прийня+
ти їх за основу.

Повідомляємо також, що Ваше звер+
нення, шановна Ніно Олександрівно,
надіслано до Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету для розгля+
ду, врахування вказаних у ньому зау+
важень і пропозицій та надання
відповіді.

Ç ïîâàãîþ
Ãîëîâà Êîì³òåòó
Ë.Ë. ÄÅÍ²ÑÎÂÀ

Îô³ö³éíî

На початку серпня прокуратура
Одеської області звернулася до Госпо+
дарського суду Одеської області з по+
зовом про витребування майна проф+
спілок у власність держави.

Цей прецедент позбавлення власни+
ка законно придбаного колективного
майна створює умови для ліквідації за+
хищеності профспілок від зовнішнього
втручання, у тому числі з боку держав+
них органів, ослаблення автономії
профспілок, які завжди стояли стояли на
захисті соціально+економічних прав та
інтересів працівників.

Федерація профспілок Одеської
області звернулася до Президента Ук+
раїни, Прем’єр + міністра України, Го+
лови Верховної Ради України та народ+
них депутатів України з проханням
підтримати профспілки Одещини та не
допустити порушення норм міжнарод+

ÐÓÊÈ ÃÅÒÜ Â²Ä ÏÐÎÔÑÏ²ËÎÊ!
12 серпня 2015 року профспілки Одещини провели піке�

тування обласної ради, щоб висловити протест намірам
влади відібрати Будинок профспілок у Федерації проф�
спілок Одеської області та її членських організацій.

ного права, Конституції Ук+
раїни, Цивільного кодексу
України та Міжнародних
конвенцій, ратифікованих
Україною. На наш захист
стала й Федерація проф+
спілок України.

Пікетування обласної
ради 12 серпня цього року
стало першою протестною
акцією профспілок та зібра+
ло профактив різних галузей.
У заході взяли участь і пред+
ставники Одеської обласної
організації Профспілки пра+
цівників освіти і науки Украї+
ни від профспілкових органі+
зацій вищих навчальних зак+
ладів та закладів освіти міста
й області.

Пікетування відкрив голова
Федерації профспілок

Одеської області В’ячес+
лав Буратинський, який
підкреслив, що проф+
спілки є законними влас+
никами своєї будівлі, яка
була придбана в 1984
році за кошти від проф+
спілкових внесків. «Вимо�
ги, викладені в позовній
заяві, істотно порушують
правові засади діяльності
профспілок як організацій
громадського суспільства,
підривають демократичні
засади їх діяльності», + за+
явив голова ФПО. Цього ж
дня відбувалося засідання
Одеської обласної ради,
на якій В.В. Буратинський,
як її депутат, підняв болю+
че питання стосовно проф+
спілкового майна.

Перед учасниками
пікету виступила голова

Одеської обласної організації Проф+
спілки Ніна Дубовик. «Сьогодні ми ви�
ступаємо проти наступу на права проф�
спілок. Ми не визнаємо позовні вимоги
прокуратури Одеської області, тому що
вони необґрунтовані. Будинок проф�
спілок по праву належить Федерації
профспілок Одеської області, яка пред�
ставляє профспілкові організації всіх га�
лузей, в тому числі й нашу освітянську.
Сьогодні на акції протесту присутні сту�
денти, педагогічні та наукові працівни�
ки. Ми закликаємо всіх небайдужих
спілчан продовжувати боротьбу за своє
майно та звертаємося до депутатів об�
ласної ради підтримати нас», + заявила
Ніна Олександрівна.

Профспілки Одещини й надалі
відстоюватимуть свою будівлю, і в
серпні відбудеться також пікетування
Господарського суду.

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ²  Îäåñüêîãî îáëàñíîãî

êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

   Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки  Леонід МИХАЙЛОВ

Відповідно до пункту 9 «Прикінце+
вих положень» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015
рік» від 28.12.2014 р. № 80+VІІІ (далі
— Закон про Держбюджет+2015), заз+
начено, що у 2015 році норми Закону
про індексацію застосовуватимуть, ви+
ходячи з наявних фінансових ресурсів
бюджету. Крім цього, відповідно до ви+
щезазначеного Закону України «Про
Державний бюджет на 2015 рік» Уряд
мав затвердити особливий порядок
проведення індексації грошових до+
ходів населення в межах фінансових
ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету
Пенсійного фонду України та бюджетів
інших фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування
на 2015 рік.

На сьогодні нового механізму індек+
сації оплати праці не встановлено. Тому
індексація заробітної плати має прова+
дитись з безумовним дотриманням ви+
мог постанови Кабінету Міністрів Украї+
ни № 1078 «Про затвердження Поряд+
ку проведення індексації грошових до+
ходів населення».

Відповідно до пункту 5 Поряд�
ку місяць, в якому відбулося
підвищення грошових доходів
населення, вважається базовим
при обчисленні індексу спожив�
чих цін для проведення індек�
сації. Грошові доходи, одержані за цей
місяць, не індексуються, якщо сума
підвищення грошового доходу переви+
щує суму індексації, яка повинна нара+
ховуватися у місяці підвищення.

У разі коли грошовий дохід з
урахуванням суми підвищення менше
суми доходу з урахуванням індексації
до його підвищення, у базовому місяці
сума загального доходу визначається з
таким розрахунком, щоб сума доходу
з урахуванням індексації не перевищу+
вала загального доходу до його підви+
щення. Приклад проведення індексації
у разі підвищення доходів наведено в
додатку 4 до Порядку.

Виходячи з прикладу, якщо сума
підвищення грошового доходу менше
ніж сума індексації, то здійснюється
підвищення грошового доходу та до+
дається сума індексації, визначена з
урахуванням суми підвищення доходу.
Визначена сума індексації фіксується і
виплачується у такому розмірі до на+
ступного збільшення грошового доходу,
при якому таке збільшення перевищить
зазначену фіксовану величину.

Якщо наступне підвищення гро+
шового доходу не перевищує фіксова+
ну величину, то здійснюється підвищен+
ня грошового доходу та додається ран+
іше зафіксована величина індексації.

У разі коли на момент чергового
підвищення грошового доходу настає
право на проведення індексації і сума
індексації буде більшою, ніж сума підви+
щення грошового доходу, необхідно
здійснити підвищення грошового дохо+
ду, зберегти раніше зафіксовану суму
індексації та додати суму індексації,
визначену з урахуванням чергового
підвищення грошового доходу.

Згідно з роз’ясненням Міністер+

²ÍÄÅÊÑÀÖ²ß ÃÐÎØÎÂÈÕ ÄÎÕÎÄ²Â ÍÀÑÅËÅÍÍß
Індексація грошових доходів населення � встановлений законами

та іншими нормативно�правовими актами України механізм підви�
щення грошових доходів населення, що дає можливість частково або
повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Провадиться індексація заробітної плати працівників відповідно до
Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» в ре�
дакції від 6.02.2003 № 491�IV з наступними змінами. Індексації підля�
гають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму,
встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп.

ства соціальної політики України від
8.06.2015 № 2963/0/10+15/10,
якщо розмір мінімальної заробітної пла+
ти переглядався у грудні 2013 року, то у
червні 2015 року індекс для проведен+
ня індексації заробітної плати праців+
ників, які отримують її на рівні мінімаль+
ної, становить 71,2%, а сума індексації
867,22 грн. (1218 х 71,2 : 100).

Отже, якщо працівник от�
римує заробітну плату на рівні
мінімальної, то її розмір індек�
сується у повному розмірі.

Працівникам, які отримують
зарплату, меншу, ніж мінімаль�
на, тобто менше 1218 гривень, а ба+
зовим для них є грудень 2013 року,
сума індексації за червень визначаєть+
ся за індексом інфляції 71,2%.

Працівникам освіти, яким ставки
заробітної плати та посадові оклади
визначаються, виходячи з розміру по+
садового окладу працівника першого
тарифного розряду 852 гривні і не було
інших підстав для визначення базовим
більш пізнього місяця, ніж грудень 2013
року, має виплачуватись індексація у
сумі 867,22 гривні.

Що стосується індексації
стипендій, то вона теж здійснюється
відповідно до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населен+
ня» в редакції від 6.02.2003 № 491+IV
з наступними змінами та
Порядку проведення індек+
сації грошових доходів на+
селення, затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від 17
липня 2003 року № 1078,
що розробленій на вико+
нання статті 6 закону.

Згідно з пунктом 4
Порядку стипендії підляга+
ють індексації у межах
прожиткового мінімуму,
встановленого для працез+
датних осіб.

Пунктом 5 Порядку,
зокрема встановлено, що
в разі підвищення розмірів
стипендій місяць, в якому
відбулося підвищення, вва+
жається базовим при об+
численні індексу спожив+
чих цін для індексації гро+
шових доходів населення.
Індексація грошових до+
ходів, отриманих громадя+
нами за цей місяць, не про+
вадиться.

Пунктом 10.1
Порядку передбаче�
но, що обчислення
індексу споживчих цін
для проведення індек�
сації стипендії
здійснюється, почина�
ючи з місяця, в якому
її призначено. У разі,
коли особа не отримува+
ла стипендію або втрати+
ла право на її призначен+
ня, а в подальшому сти+

пендія їй була знову або вперше при+
значена (за результатами наступного
семестрового контролю, у зв’язку з пе+
реведенням на навчання за державним
замовленням, появою підстав для при+
значення соціальної стипендії, понов+
ленням на навчання тощо), обчислен+
ня індексу споживчих цін здійснюється
з місяця призначення стипендії.

Тобто, для учнів та студентів пер+
шого року навчання, які отримували
стипендію до першого семестрового
контролю, а також для тих, які її отри+
мували за результатами попереднього
семестрового контролю і не втратили
право на отримання за результатами
наступного, базовим місяцем для про+
ведення індексації стипендії вважаєть+
ся вересень.

Щодо обчислення індексу спо+
живчих цін для проведення індексації
стипендії студентам, які були зарахо+
вані на навчання до 2012 року і отри+
мували стипендію, розмір якої підвище+
но у вересні 2012 року, то відповідно
до роз’яснення Міністерства соціальної
політики України від 29.04.2015 р.
№ 77/10/136+15 базовим вва+
жається вересень 2012 року, і індекс
для проведення індексації розрахо+
вується з жовтня 2012 року.

Якщо в студента не було перерви
в отриманні стипендії, зокрема за ре+
зультатами семестрового контролю, то
базовим місяцем для проведення індек+
сації залишається вересень 2012 року.

Для студентів, які зараховані на
навчання у вересні 2012 року, обчис+
лення індексу споживчих цін для прове+
дення індексації стипендії здійснюється
з вересня 2012 року, тобто з місяця
призначення стипендії. Якщо сту+
дент за період 2012 + 2015 років не
втрачав право на отримання стипендії,
то обчислення індексу споживчих цін

для проведення індексації стипендії про+
довжує здійснюватися з вересня 2012
року.

Аналогічно здійснюється індекса+
ція стипендії для студентів, які були за+
раховані на навчання у вересні 2013
року.

Виплата сум індексації грошових
доходів здійснюється за рахунок дже+
рел, з яких провадяться відповідні гро+
шові виплати, у межах фінансових ре+
сурсів.

  Нагадуємо, що з вересня 2012
року постановою Кабінету Міністрів
України  від  25.07.2012 р. № 703
«Про внесення змін до постанови Каб+
інету Міністрів України від 5 березня
2008 р. № 165», встановлено розмір
мінімальної ординарної академічної
стипендії для учнів професійно+техніч+
них навчальних закладів у сумі 275 гри+
вень на місяць; для студентів вищих на+
вчальних закладів I+II рівня акредитації,
які навчаються за освітньо+кваліфіка+
ційним рівнем «молодший спеціаліст»
або «бакалавр» + 550 гривень на
місяць; для студентів вищих навчальних
закладів III+IV рівня акредитації, які на+
вчаються за освітньо+кваліфікаційними
рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або
«магістр» + 730 гривень.

Стипендії з урахуванням суми
індексацій для студентів вищих
навчальних закладів I�IV рівня
акредитації, які навчаються за
о с в і т н ь о � к в а л і ф і к а ц і й н и м и
рівнями «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст» або
«магістр» наведено у таблицях.
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Ñòåæêàìè Òàðàñà:
ñïîãàäè â÷èòåë³â

Вважаємо вдалою формою морального заохочення педагогічних
працівників екскурсійні подорожі Україною – до Карпат, Почаєва,
Шабо, які організовує для керівників та працівників закладів освіти
Іллічівська міська організація Профспілки працівників освіти спільно
із міським методичним кабінетом відділу освіти Іллічівської міської
ради.

Так  з у червні цього року була організована екскурсія «Стежка�
ми Тараса» для керівників закладів освіти та призерів міських про�
фесійних конкурсів останніх років. Всього до складу групи увійшло
70 осіб.

Багато добрих слів вдячності було сказано організаторам поїздки
керівниками та педагогами. Адже всім потрібні позитивні враження
та емоції для подальшої натхненної праці.

Публікуємо статтю вчителів м. Іллічівська про подорож «Стежка�
ми Тараса».

Літній період для Любашівсь�
кого райкому галузевої Проф�
спілки завжди є напруженим та
відповідальним. Бо ж саме в пе�
ріод відпусток освітян необхідно
зробити все, щоб була мож�
ливість оздоровитись та наповни�
ти свою відпустку цікавими подо�
рожами, спогади про які б надов�
го запам’ятались.

Нинішнього  року  в умовах нелег+
кої економічної та фінансової ситуації,
коли практично держава не в змозі за+
безпечити ні санаторно+курортне ліку+
вання, ні оздоровлення дітей, райком
Профспілки зосередив свою увагу саме
на цих питаннях.

А тому для освітян та членів їхніх ро+
дин, зокрема дітей, було організовано
8 поїздок до Аквапарку в с.Коблеве Ми+
колаївської області. До програми з ме+
тою патріотичного виховання була

ßÊ²ÑÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ –
ÇÓÑÈËËßÌÈ ÐÀÉÊÎÌÓ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÈ

включена  екскурсія  до музею «Неру+
байські катакомби». Гарних вражень та
емоцій додавали відвідини дельфінарію
«Немо» та купання у відкритому морі.
Всього в таких поїздках побувало 315
осіб.

З метою задоволення пізнавальних
та духовних потреб 70 освітян та членів
їхніх родин побували в містах Вінниці,
Кремінці та Почаєві.

Традиційно ефективним був і відпо+
чинок дітей членів Профспілки в ДЗОВ
«Знамя» Одеської обласної організації
Профспілки. Як завжди, у дітей залиши+
лись найкращі враження  про нього.

Та особливо доцільною цього року
стала ініціатива обкому Профспілки
щодо надання можливості освітянам та
членам їхніх родин оздоровитись в
серпні на базі ДЗОВ «Знамя», забез+
печивши їх безкоштовним житлом.
Такою можливістю вже скористались

Так чудово провести декілька днів
улітку ми й не мріяли. Тож отримали
масу позитивних вражень. Нас супро+
воджувала, як на замовлення, чудова
погода, що дало змогу поповнити архів
надзвичайними фотографіями. Поїздку
було організовано на високому рівні:
ми доїхали з максимально можливим
комфортом, встигли відпочити, насоло+
дитися краєвидами Черкащини, ще раз
відвідати шевченківські місця, подиха+
ти повітрям творчих спогадів. Тож спа+
сибі організаторам!

Ця поїздка допомогла нам порину+
ти в атмосферу, про яку писав Тарас
Шевченко; здається, що ми  навіть учп+
ізнавали місця, які описуються у його
творах!.. Це було вражаюче! Також
детальніше познайомилися з особливо+
стями його життя, побачили багато ре+
чей, які безпосередньо стосуються осо+
би Шевченка.

І ось, затамувавши подих, зупиняє+
мося на святій шевченківській землі. Це
село Кирилівка, де минуло дитинство
малого Тарасика. Нас зустрів бронзо+
вими сумними очима тринадцятирічний
Шевченко.

Гостинно й тепло зустріли нас пра+
цівники літературно+меморіального
музею Т.Г.Шевченка. Екскурсоводи за+
хоплююче розповідали нам про життя
та творчість поета, художника, граве+

Ö²ÊÀÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆ ×ÅÐÊÀÙÈÍÎÞ

Чи багато в світі  є місць, де історичне минуле постає перед очима
і душу переповнює музика,  де можна забути все й просто насолод�
жуватися життям, поєднуючись з природою.

Перші червневі дні охопили нас неабиякими почуттями, коли ми
дізналися про поїздку на Черкащину – місця чарівні та незвичайні,
овіяні історичними легендами й освячені невмирущим духом украї�
нського козацтва й образом геніального сина України – великого
Кобзаря.

ра, філософа, мислителя. Нашу увагу
привертали оригінальні експонати.

Просто неба на подвір’ї відтворили
в дійсних розмірах хату батьків Шев+
ченка, збудувавши її за кілька десятків
метрів від місця, де вона стояла на+
справді. У хаті+музеї ознайомилися з
елементами повсякденного вжитку
часів митця: збереженим посудом,
ткальним станком, меблями, художніми
роботами. У кімнаті висить портрет Коб+
заря. Цікаво те, що в якому місці кімна+
ти ви б не знаходилися – погляд Тараса
Григоровича все одно буде спрямова+
ний на вас. Та атмосфера старовини  й
розповідь екскурсовода на якусь мить
перенесла нас у далекі Тарасові часи…

За маленькою хатою+мазанкою,
яку неначебто вкрив густий і тінистий
сад із ставком+копанкою, – могила ма+
тері Тараса Григоровича Шевченка.
Саме цій жінці, яка подарувала Україні
великого Пророка, ми віддали шану.

 Наступна наша зупинка – Моринці,
де народився майбутній поет,  тихе,
затишне село з прекрасними краєвида+
ми і чарівною природою.

Щиро й гостинно з хлібом+сіллю нас
зустрічали працівники історичного ком+
плексу.

Перед нами постала закутана в зело
черемхи, бузку, калини й бузини крих+
ітна біленька хатина під солом’яною й

очеретяною стріхою
із дерев’яною крини+
цею та старою куз+
нею й гомінкою пасі+
кою. Зайшовши в бу+
динок, ми ніби пере+
неслися в дев’ятнад+
цяте століття: на нас
із покуття дивилися
старовинні образи,
запнуті вишитими
рушниками, на стіні
простягалися старо+
винні плахти, запас+
ки й сорочки, із+за
кутка усміхалася
розписана піч, а над
дверима красувався
мисник із полив’яни+
ми  розмальованими
тарілками, макітра+
ми, глечиками та гор+
щиками.

Стає зрозумілим,
звідки в Тараса Шев+
ченка стільки любові
до українського села,
чому його творами
захоплюється весь
світ. Під час перебу+
вання тут, нас, як на+
щадків і земляків ук+
раїнського генія, пе+
реповнювало неймовірне відчуття гор+
дості.

Заряджені творчим запалом, ми ви+
рушили до Канева. Це не просто гарне
й чудове місце, це ще й осередок украї+
нської культури, оскільки саме там спо+
чиває геній України.

Місто зустріло нас сонячною пого+
дою, і ми зі щемом у серці піднялися схо+
дами на Тарасову гору. Тут, над без+
країми зеленими пагорбами, що роз+
кинулися над Дніпром, Тарас Григоро+
вич  неначе вдивляється в далечінь і ми+
лується красою природи.

Досвідчені екскурсоводи проникли+
во й докладно розповідали про життя,
родину, перші перемоги та невдачі ве+
ликого Кобзаря, і  здавалося, що Тарас
Шевченко крізь віки знову повернувся
на милу Україну та ожив у стародавніх
розповідях.  Від почутого й побаченого
ми були  в захопленні.

І ось найщемливіша мить: перепов+
нені смутком і гордістю, затамувавши
подих, стоїмо біля могили, вшановуємо
пам’ять Кобзаря, покладаємо квіти,
декламуємо його невмирущі поезії.
Хвилина мовчання, і з наших вуст лине
пісня «Реве та стогне Дніпр широкий…».

Ми щасливі, що нам випала нагода
побувати на батьківщині Шевченка. Тут
кожне місце  переповнене неймовірною
енергетикою та могутнім українським
духом.

За день до нашого від’їзду жителі
села Моринці влаштували для нас
справжнє свято. Це свято для нас немов
спільне хрещення + піснею, духовністю,
словом. Ніжний голос і  слова  простих
пісень, а разом  з тим все  ж таких ве+
личних зачепили серце кожного з нас.
Вони співали про кохання, ніжність, про
материнську ласку  і родинність, надійне
плече  коханої людини  й таке важливе
слово «Батьківщина». Задоволення від
концерту було просто неймовірне. Час+
тіше б чути такий чарівний спів, ось де
справжній голос нашої країни!

Все на цій землі особливе, чаруюче
й неповторне. Хто вперше доторкнеть+
ся до її краси, той одразу відчує трепет
животворної сили, її таємничість і чис+
тоту. Завітайте до Тарасового краю!
Будьмо єдині у святій любові до Украї+
ни, до чого й закликав нас Тарас Шев+
ченко: «Нехай житом+пшеницею, як
золотом покрита, нерозмежованою за+
лишиться навіки од моря і до моря сло+
в’янська земля».

Ця поїздка  справила  на  нас  най+
приємніші враження, які залишаться в
нашій пам’яті на довгі роки, і ми впев+
нені, що колись неодмінно знову по+
вернемось у мальовничу Черкащину.

Ë³ä³ÿ ÂÅÐÃÎÒ², Òàìàðà ÒÀÒÀÐ×ÓÊ,
â÷èòåë³ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè òà ë³òåðàòóðè

²ëë³÷³âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 1

74 особи, які дуже вдячні обкому
Профспілки, обслуговуючому персо+
налу табору та особисто його дирек+
тору. Хочеться, щоб ця практика збе+

реглась  і на наступні роки.

Ëþäìèëà ÊÎÌÏÀÍ,
÷ëåí Ëþáàø³âñüêîãî
ðàéêîìó Ïðîôñï³ëêè
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 Для детей лагерь – это особый мир.
Многие приезжают в «Знамя» каждый
год, проходят путь от самого маленько+
го (шестого) отряда до самого взросло+
го (первого).

       Так почему же каждое лето хо+
чется вернуться в лагерь?

    Все дело в особой атмосфере,
эмоциях и воспоминаниях. В этом ла+
гере атмосфера домашнего уюта и
тепла создается не за счет материаль+
ных условий. Нет! Все дело в коллек+
тиве лагеря, несменном директоре Ми+
зиной Галине Ивановне, которая уже
12 лет успешно создает и сохраняет
детскую сказку; в воспитателях, кото+
рые каждое лето возвращаются в род+
ные стены. В лагере каждый год прохо+
дят практику студенты третьего курса
Южноукраинского национального пе+
дагогического университета им. К. Д.
Ушинского. Именно эти молодые спе+
циалисты каждую смену вдыхают нова+
торский дух перемен и в творческой
обстановке впервые раскрываются как
педагоги и организаторы.

     В лагере никогда не бывает скуч+
но. За смену проходит около 28 мероп+
риятий (больших и маленьких). Дети
принимают активное участие в много+
численных спортивных состязаниях:

«Ëàãåðü – ýòî îñîáûé ìèð»
  Вот и подошел к концу оздоровительный сезон�2015 в детском

учреждении оздоровления и отдыха «Знамя» Одесской областной
организации Профсоюза работников образования и науки Украи�
ны. За три смены в лагере отдохнули и оздоровились 517 детей из
разных регионов Одесской области.

«Открытие Малых Олимпийских игр»,
«Защита флага», соревнования по фут+
болу и пионерболу. А в городских со+
ревнованиях «Веселые старты» между
лагерями с честью завоевали почетное
первое место и кубок.

        Снова в этом году дети и весь
коллектив лагеря участвовали в между+
народной факельной эстафете «Все+
мирный бег во имя гармонии», участ+
ники которого  приезжают в лагерь уже
четвертый год.

      А с какой гордостью и восторгом
весь лагерь встречал серебряного при+
зера Чемпионата Украины по гребле на
байдарках и каноэ, инструктора по
физкультуре Литвиненко Александра!

         Кроме спортивных соревнова+
ний, в каждой смене  +  изобилие раз+
личных конкурсов, театральных и раз+
влекательных программ. Самые яркие из
них: «День Сказки», «Танцы народов
мира», «Мисс и Мистер лагеря», «День
бантиков» , «Star Teenager». В этом году
впервые прошел конкурс «Мисс Вожа+
тая»: дети принимали активное участие
в подготовке своих вожатых.

В лагере «Знамя» каждый может
сделать шаг навстречу своей мечте.

Здесь есть возмож+
ность раскрыть себя:
стать чемпионом в
спорте, лидером в
коллективе, звездой
на сцене. Есть дети,
которые именно в
лагере открывают в
себе новые грани,
таланты; есть те, кто
впервые выходит на
сцену. В стремитель+
ном ритме жизни
дети  со своим отря+
дом и вожатыми пе+
реживают столько
взлетов, побед и по+

ражений… Эти эмоции объединяют ре+
бят в большую отрядную семью. И это+
го уже не забыть! Каждый чувствует
себя нужным и незаменимым. Так по
проведенному на первой смене во вто+
ром отряде анкетированию 30% детей
считают себя генераторами идей в от+
ряде,67% + активными участниками и
только 3 % + наблюдателями.

       Вся деятельность педагогическо+
го коллектива направлена на обеспе+
чение полноценного отдыха, разнооб+
разного и содержательного досуга.
Много нового и интересного получают
дети на экскурсиях по историческим
местам города Одессы:  Дом ученых,
Мемориал 411 батареи, Свято+Успен+
ский Патриарший Одесский мужской
монастырь.

А сколько звонков родителям было
по поводу театральных представлений,
побед в отрядных конкурсах и, конеч+
но, о том, какими вкусными обедами и
полдниками кормят их повара! Питание
у нас действительно полноценное, про+
фессиональные повара отлично готовят.

     Время смены проходит очень бы+
стро. И вот пришло время расстава+
ния. Уезжая, каждому есть что вспом+
нить: это ежедневные репетиции, отряд+
ные прогулки и экскурсии, настоящие
друзья, победы в конкурсах, любимые
вожатые, и, конечно, бесконечные раз+
говоры о дружбе, интересах…

     В последний день центральная
площадка лагеря превращается в
«Площадь слез», полную искренних
прощаний, объятий и, конечно, обеща+

ний вернуться в следующем году. Не+
возможно перечислить множество от+
зывов со словами благодарности все+
му коллективу за прекрасный отдых и
новые впечатления.

Так почему же возвращаются в ла+
герь?

 Ответ прост. Лагерь – это неповто+
римый мир, мир со своими правилами,
радостями и горестями, эмоциями и вос+
поминаниями, мир особой светлой
и теплой атмосферы.

ЭТО МИР ДЕТСТВА!!!

Äàðüÿ ÏÓÒÈÍÖÅÂÀ,
 âîñïèòàòåëü ÄÓÎÎ «Çíàìÿ»

«ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ Ñ ÂÀÌÈ»

Відгуки батьків та дітей, які відпочивали в 2015 році в ДЗОВ «Знамя»

Уважаемая Галина Ивановна и все сотрудники лагеря!
Мои дети уже 6 лет отправляются на каникулы в «Зна�

мя». За эти две недели они ни минуты не скучали: каждый
день был насыщен интересными мероприятиями, соревно�
ваниями, концертами. Воспитатели создавали праздник
детям! Мои дочери участвовали во всех концертах и
спортивных состязаниях.

Хочу выразить благодарность Вам лично за умелое
руководство всем персоналом лагеря, воспитателям – за
огромный труд и хорошую организацию досуга наших
детей. Ни в одном лагере Одессы нет такой атмосферы!

А также огромное спасибо обкому Профсоюза работ�
ников образования и науки Украины и его председателю
Дубовик Нине Александровне за финансовую поддерж�
ку деятельности лагеря.

Кетино КВАРАЦХЕЛИЯ, ОГАСА

Я очень благодарна за чудесно проведенное время. Ребе�
нок был первый раз в лагере. Мы, конечно, очень пережива�
ли, что будут слезы. Но слезы были только в связи с окончани�
ем смены.

Хороший первый опыт очень важен. Так что до встречи в
следующем году!

 Виктория САДКОВА,
мать  Николь Руссу

Хочу сказать огромное спаси�
бо II отряду за понимание, уваже�
ние к друг другу, слаженность и
сплоченность – можно много и
долго перечислять! Вы � самые
лучшие! Огромное спасибо всему
коллективу лагеря «Знамя»: пова�
рам, посудомойщицам, уборщи�
цам, медсестрам, завскладом, во�
жатым, ну и, конечно, Галине Ива�
новне! Галина Ивановна, вы са�
мый лучший директор! Вы созда�
ли слаженный и дисциплиниро�
ванный коллектив!

Огромная и особая благодар�
ность Дарье Сергеевне и Ирине
Игоревне. Вы мне помогали гото�
виться к конкурсу «Мисс Знамя –
2015» и благодаря вам я выиграла!

Я приехала в этот лагерь в тре�
тий раз и ни разу не пожалела о
том, что была здесь! Мое сердце
навсегда с вами! Спасибо  моим
любимым  соседкам  по  комнате,
мне очень приятно было с ними
находиться!  В общем, я рада, что
приехала сюда. Спасибо  вам  за
все!

 Мария ГУСЕВСКАЯ,
ІІ отряд

Большое спасибо всему персоналу лагеря за отличную ра�
боту и незабываемые впечатления наших детей. Сын ездит в
лагерь четвертый год подряд, и, надеемся, не последний.

Спасибо!!!
Мама Андрея ЛЕВЧЕНКО

Восьмой год я в лагере. Стал Мистером. Спасибо лагерю
«Знамя»!

 Кирилл ГОЛОВАЧЕНКО, Одесса

Мой сын нашел очень много хороших друзей. Мы вас
никогда не забудем!

Мама  Дмитрия Ложкарева
Елена Ростиславовна СЛОБОДЯНЮК

 Хочу побить рекорд пребывания в лагере и быть здесь
много лет!

 Даниил ЦЕЛИКОВ, Одесса
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Підсумки VII обласноїПідсумки VII обласноїПідсумки VII обласноїПідсумки VII обласноїПідсумки VII обласної
спартакіади освітянспартакіади освітянспартакіади освітянспартакіади освітянспартакіади освітян

 ЮЖНЫЙ – СПОРТИВНЫЙ ЛИДЕР ОБЛАСТИ
 Сборная команда педагогов Южного впервые ста�

ла победителем  областной спартакиады среди работ�
ников общеобразовательных, дошкольных и вне�
школьных учебных заведений.

ко з Білгород�Дністровського рай�
ону (настільний теніс). Приємно
відзначити, що за результатами змагань
серед чоловіків  команда українських
шахістів виборола загальнокомандне
перше місце, а команда з настільного те+
нісу – загальнокомандне друге. В особи+
стому ж заліку А. Мамедов посів друге
місце, О. Буберенко став третім.

Освітяни залишилися надзвичайно
задоволеними своєю подорожжю до
Болгарії, яка запам’яталася їм не лише
змаганнями, але й дружнім спілкуванням
з колегами. Команда українських осві+
тян влаштувала вечір дружби для колег з
інших країн – учасників спартакіади, на
якому вони і ділилися досвідом роботи, і
спілкувалися у неформальній обстановці.

Повну фінансову підтримку участі в
спартакіаді для одеських освітян забез+

СПАРТАКІАДА ВЧИТЕЛІВ У БОЛГАРІЇ
У липні 2015 року в м.Варні, Болгарія відбулася традиційна, вже

одинадцята Міжнародна спартакіада вчителів. У спортивних змаган�
нях взяли участь освітяни з Болгарії, Польщі, Румунії та України. Орган�
ізатором спартакіади є Профспілка болгарських вчителів та Болгарсь�
ка робітнича федерація «Спорт і здоров’я». Змагання проходили з
10 видів спорту: плавання, шахів, настільного тенісу, міні�футболу,
пляжного волейболу, вуличного баскетболу, дартсу, бриджу, петан�
ку, перетягування каната.

Не можна не відзначити масштабність
та високий рівень організації цього
спортивного заходу: спартакіада прохо+
дила під патронатом Прем’єр+міністра
Республіки Болгарії Бойка Борисова та за
участю Міністра освіти  Болгарії Тодора
Танєва, Європейського директора Мар+
тіна Рьомера, голів округів міст Софії,
Варни та керівників освітянських проф+
спілкових організацій  з усієї Болгарії.

Від України в спартакіади взяла
участь команда спортсменів з 9 регіонів,
які змагалися за перемогу в шахах, пла+
ванні та настільному тенісі. У складі ук+
раїнської збірної були і наші одеські ос+
вітяни, які продемонстрували на зма+
ганнях прекрасні результати.

Одещину  представили Афлатун
Гаджаг огли Мамедов з м. Котовсь�
ка (шахи) та Олександр Буберен�

печив обком Профспілки.
Щиро вітаємо Афлатуна Гаджаг  огли

Мамедова та Олександра Буберенка з

прекрасними результатами у міжна+
родній спартакіаді вчителів, бажаємо їм
нових спортивних досягнень та профес+
ійних успіхів у новому навчальному році!

         18 –20 червня  2015 року на базі Центру оздоровлення сту�
дентської молоді Одеського національного політехнічного універ�
ситету відбулася VІІ обласна спартакіада серед працівників за�
гальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних зак�
ладів. У спартакіаді взяли участь 19 команд, які об’єднали у своє�
му складі близько 250 спортсменів � переможців районних,
міських спартакіад.

       Організаторами спортивного свята для освітян стали Одеський облас+
ний комітет Профспілки працівників освіти і науки України та  Одеське обласне
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ.

     Змагання з волейболу, шахів, настільного тенісу, легкої атлетики   прой+
шли організовано, згідно з календарем ігор, в атмосфері дружнього спортив+
ного суперництва. Адміністрація Центру оздоровлення студентської молоді за+
безпечила належні умови для проведення спартакіади, проживання і харчу+
вання учасників, підготувала культурну програму.

      Всі команди були забезпечені спортивною формою та інвентарем.
      Переможцем VІІ обласної спартакіади у загальнокомандному за+

ліку стала збірна команда міста Южного,  ІІ  місце посіла  команда   При+
морського району м. Одеси,  ІІІ місце –  команда  Овідіопольського району.

Значних результатів досягли команди освітян Арцизького,  Білгород+
Дністровського, Іванівського, Ізмаїльського, Татабунарського  районів, міст Білго+
рода+Дністровського, Котовська, які ввійшли в першу десятку.

    Переможці спартакіади у загальнокомандному заліку та в командних
видах спорту нагороджені кубками  та дипломами Одеського обкому Проф+
спілки і Одеського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту МОНУ.   Переможці та призери в особистому заліку отримали премії від
обкому Профспілки.

Пропонуємо вашій увазі відгуки учасників спартакіади.

СТОЯНОВА  Оксана Павлівна, Вишняківська ЗОШ Арцизького
району:

          �  Спартакиада прошла достойно, без травм, очень хорошее питание, за�
мечательный воздух. Самое главное – это общение с коллегами, встречи со своими
однокурсниками.  Спасибо
обкому Профсоюза за та�
кую возможность!

ПАСІЧНИК Сергій
Петрович, Богунівсь�
кий  НВК Іванівського
району:

+ Як учасник усіх семи
спартакіад хочу  відзначи+
ти, що спартакіада органі+
зована і проведена на висо+
кому рівні. Значно підвищи+
лась майстерність багатьох
команд, особливо у волей�
болі. Наша команда з во�
лейболу грала дружно, зла�
годжено, спортсмени пе�
реймалися через кожний
свій промах, в результаті ви�
бороли  ІІІ місце. У загальнокомандному заліку наша команда посіла 4 місце.  Рай�
ком Профспілки закупив нам спортивну форму, забезпечив проживання, харчуван�
ня та ще додатковий день відпочинку. Відділ освіти надав транспорт та оплатив проїзд.

        Ми вдячні оргкомітету за якісну організацію змагань, суддям за  об‘єктивне
оцінювання. Також хочемо подякувати Центру оздоровлення студентської молоді
Одеського національного політехнічного університету: праця адміністрації, обслу�
говуючого персоналу та персоналу їдальні заслуговують найвищої похвали.

ДЬЯКОВА Валентина Дмитрівна, ДНЗ  № 5 «Теремок» м.Южного:
� Большая благодарность организаторам. Было очень приятно находиться в

этой атмосфере. Эмоции зашкаливают, было все очень круто, весело и захваты�
вающе. Соревнования были проведены на высоком уровне. Очень помогала мо�
рально и психологически  теплота и искренность в глазах наших болельщиков и
соперников. Спасибо командам за достойную конкуренцию! Спасибо за полу�
ченные эмоции и прекрасно проведенное время!

� Это результат систематической, кропотли�
вой работы, + подчеркивает председатель город+
ской организации Профсоюза работников об+
разования  и науки Украины Фаина Григорьев+

на Никули. – В нынешнем году ярко, сла�
женно прошла городская спартакиада ра�
ботников образования с участием шести
команд, позволившая определить лучших
из лучших для выступления на областном
этапе состязаний.

       В интеллектуальных баталиях на
шахматной доске не было равных руко+
водителю секции городского спортивно+
оздоровительного центра Денису Алексе+
евичу Ковалеву. Выиграв у всех соперни+
ков, он занял первое место.

   Успешно выступили наши легкоатле+
ты:  педагог+организатор УВК имени Вя+
чеслава Черновола Вадим Борисович
Сварник и учитель физического воспита+
ния общеобразовательной школы № 1
М.А. Цонкова.

После серии побед волейболисты в фи+
нале встретились с очень сильной коман+
дой Татарбунарского района. Пожалуй,
где+то сказалась усталость, ведь много сил

было потрачено до решающей игры.     И второе
общекомандное место в этом виде соревнований
+ очень хороший результат.

 Все участники спартакиады проявляли лов+
кость, силу, умения, стратегический талант, волю
к победе, искренне поддерживая друг друга.

� Команда г.Южного оставила о себе самое
положительное впечатление! – заявила предсе+
датель областной организации Профсоюза Нина
Александровна Дубовик, поздравляя спортсме+
нов с победой.

От имени всех спортсменов выражаю глубо+
кую благодарность начальнику управления обра+
зования, культуры, спорта и молодежной политики
Майе Петровне Наконечной, ее заместителю Свет+
лане Валентиновне Алексеевой, депутату областно+
го совета  Андрею Павловичу Оносову, админист+
рации и профсоюзному комитету Одесского при+
портового завода, руководителям  учреждений
образования.

Спасибо всем!

Âàëåíòèíà ÊÀ×ÌÀÐÑÊÀß,
ðóêîâîäèòåëü ìåòîäè÷åñêîãî

îáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû  ã.Þæíîãî
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Премія «Кращий студент року» ви+
являє і заохочує студентів академії, які
найбільш активно проявили себе в на+
вчанні, науково+дослідній роботі, твор+
чості, громадському житті, спорті та інших
сферах діяльності і включає дві складові:
премію «Кращий студент року ОДАБА»
і премію за напрямками.

Для визначення претендентів на пре+
мію формується спеціальна експертна
рада на факультеті чи інституті, яка оби+
рає кращих, керуючись, в першу чергу,
заслугами студента в навчанні :  середній
бал успішності повинен бути більш 4,75
за весь період навчання, з оцінками «4»
і «5».

Премія за напрямками включає но+
мінації: «Наука»; «Суспільне життя»;
«Спорт»; «Творчість» і визначає тільки
тих, хто найбільш активно проявив себе
в тому чи іншому напрямку.

В ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ОБРАНІ КРАЩІ ВИКЛАДАЧІ,
АСПІРАНТИ ТА СТУДЕНТИ � 2015

Щорічно первинна профспілкова організація студентів ОДАБА про�
водить церемонію вручення премій «Кращий викладач, аспірант і сту�
дент року». Це певний підсумок року, оцінка результатів праці, як сту�
дентів, так і викладачів. Цього року організатори конкурсу змінили
систему оцінювання і розширили масштаб заходу, щоб найбільш точ�
но визначити кращих.

Основою даного заходу було стійке
переконання в тому, що молодь + провідна
сила позитивних соціальних змін. Органі+
затори школи, опрацювавши 13 000 зая+
вок, відібрали 75 молодих людей з усьо+
го світу для обговорення нагальних світо+
вих проблем у контексті культурного і ре+
лігійного розмаїття. Мені пощастило ста+
ти учасником цієї програми та представ+
ляти нашу державу в Нью+Йорку.

Високоінтерактивна програма доз+
волила учасникам поринути в сутність
навичок, необхідних для громадянина
світу. Семінари, тренінги та дискусії за
круглим столом посилили вплив учасників, як лідерів у своїй сфері.

Одним з основних моментів Літньої школи став тур у штаб+кварти+

ру ООН у Нью+Йорку. Учасники школи взяли участь у робочому засі+
данні під головуванням Генерального секретаря ООН  Пан Гі Муна, на
якому, зокрема, піднімалося питання сучасної проблеми України та
можливі шляхи її вирішення. Також учасники Літньої школи відвідали
декілька виставок, присвячених історії ООН, в ході яких познайоми+
лись з їх методами вирішення таких проблем, як роззброєння, безпека
та  мир у всьому світі.

Враховуючи всі складові навчального процесу школи, я з твердістю
можу сказати, що праця пліч+о+пліч, єднання представників різних націй
заради єдиної мети, ввічливість та повага + головні критерії розбудови
гарного майбутнього будь+якої демократичної держави.

Ìèêîëà ÁÓ×ÊÎ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿

 ñòóäåíò³â Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî åêîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

ÌÎËÎÄÜ ÂÑÜÎÃÎ ÑÂ²ÒÓ
ªÄÍÀªÒÜÑß ÇÀÐÀÄÈ ÌÈÐÓ

У червні цього року Організація Об’єднаних Націй про�
вела першу Літню школу для активної молоді світу. Голов�
ним дискусійним питанням Літньої школи було – «Як кра�
ще протистояти екстремізму, поляризації та поділу у
світі?», адже ми всі живемо у взаємопов’язаному світі, у
якому процес глобалізації невіддільний від пошуку досить
вузької ідентичності.

Премія «Кращий аспірант року» ви+
являє і підтримує ініціативних і талано+
витих молодих вчених, щоб актуалізува+
ти інтерес до пріоритетних напрямів роз+
витку науки, технологій і техніки.

І нарешті, премія «Кращий викла+
дач року ОДАБА» є результатом воле+
виявлення студентів і покликана заохо+
тити та надати імпульс до подальшого
професійного розвитку професорсько+
викладацького складу академії.

Кращих викладачів вибирають за
результатами анонімного анкетування
всіх студентів  очної форми навчання, що
є їхньою особистою думкою.

Студент може вибрати 3+х кращих
викладачів і відзначити їх у наступних но+
мінаціях: найбільш  ерудований, веселий,
захоплений, добрий, неординарний,
справедливий.

Отже, оголошення результатів відбу+

лося 9 липня 2015 в нічному клубі Bono
Beach Сlub, де був присутній ректор ака+
демії, к.т.н., професор Ковров Анатолій
Володимирович, проректори з наукової,
науково+педагогічної та адміністративної
роботи, а також представники профе+
сорсько+викладацького складу і, звичай+
но ж, студенти. Нагородження супровод+
жувалося святковим концертом, підготов+
леним студентами та викладачами ака+
демії. У цей вечір було відзначено 16 сту+
дентів та 12 викладачів.

Рекордним показником 2015 року

стало те, що в анонімному анкетуванні з
вибору кращих викладачів взяло участь
1686 студентів ОДАБА.

Первинна профспілкова організація
студентів Одеської державної академії
будівництва та архітектури дякує пер+
винній профспілковій організації співро+
бітників ОДАБА, а саме голові  Кургану
Павлу Григоровичу за допомогу в орган+
ізації та проведенні заходу.

Àíàñòàñ³ÿ ÏÀÍÄÀÑ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿

îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíò³â ÎÄÀÁÀ

Організаторами науково+практичної
конференції виступили Асоціація правозахис+
них організаторів студентів України, Одеський
обком Профспілки працівників освіти і науки,
профком студентів, профком працівників та сту+
дентська рада ОНУ у партнерстві з ВМГО «На+
ціональний студентський союз».

У 2015 році захід набув масштаб+
ності: в конференції взяли участь не
тільки профспілковий актив профор+
ганізацій студентів і викладачів, а й
представники органів студентського
самоврядування; відповідно значно
збільшилася кількість учасників захо+
ду – 131 особа. Всього в роботі кон+
ференції взяли участь 28 вищих на+
вчальних закладів із різних областей
– Харківської, Черкаської, Кіровог+
радської, Сумської, Запорізької, Чер+
нівецької, Львівської, Івано+Франкі+
вської, Тернопільської, Полтавської,
Рівненської та інших, а також з м. Киє+
ва. Одещину на конференції пред+
ставляли 7 вишів.

Урочисте відкриття конференції відбулося в
актовій залі  ОНУ імені І.І.Мечникова на Фран+
цузькому бульварі. Зі словами привітання до
учасників звернулися ректор ОНУ імені І.І. Меч+
никова Ігор Коваль, заступник голови Проф+
спілки працівників освіти і науки України Сергій
Романюк, голова Одеської обласної організації
Профспілки Ніна Дубовик, завідувач сектору
вищої освіти  Департаменту освіти і науки Одесь+
кої облдержадміністрації Юлія Журавльова, го+
лова профкому Сумського державного універ+
ситету Валентина Боровик, голова студентської
ради ОНУ Дар’я Дьякова. У своїх виступах вони
висловили сподівання, що ця конференція спри+
ятиме не лише обміну досвідом, а й розробці ідей
з вирішення актуальних проблем вищої школи.

Надзвичайно цікавими були виступи Вади+
ма Хмарського – проректора з науково+педа+
гогічної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова на
тему: «Виховна робота + співпраця адміністрації
та студентства: міркування на тлі нового Зако+
ну «Про вищу освіту», Валерія Кібкала – пер+
шого заступника начальника Управління Пен+
сійного Фонду України в Приморському рай+
оні міста Одеси на тему «Про новації пенсій+
ної реформи в Україні».

Виступи учасників конференції були надру+
ковані у збірнику матеріалів конференції, який
отримав кожний учасник заходу.

Лейтмотивом стали теми соціального захи+

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ – ОНУ!!!

ÏÓËÜÑ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ ÆÈÒÒß

З 10 по 13 червня 2015 року на спортивно�оздоровчій базі відпочинку  ОНУ «Чор�
номорка» пройшла  ІІІ Міжнародна науково�практична конференція на тему:
“Функціонування громадських організацій у вищих навчальних закладах: стан,
проблеми, стратегії розвитку та міжнародна співпраця”,  присвячена 150�ій річниці
з дня заснування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

сту студентів, співпраці студентської профспілко+
вої організації з адміністрацією та студентським
самоврядуванням закладу, мотивації проф+
спілкового членства в молоді, участь студентсь+
кого профактиву в благодійних акціях тощо.

У ході конференції відбулися засідання те+
матичних секцій, тренінги.

Також для студентів була проведена презен+
тація молодіжних програм ISIC – студентської
мультифункціональної картки та TEACHER –
Міжнародного посвідчення особи викладача, що
підтверджує його професійний статус та надає
низку пільг та знижок. Незабутні спогади в учас+
ників конференції залишило знайомство з Оде+
сою, роботою Одеського національного універ+
ситету імені І.І. Мечникова, а також культурно+
розважальна програма, в рамках якої організу+
вали  екскурсію по місту та відвідування музеїв.

На завершення заходу всім представникам
організацій вищих навчальних закладів, які бра+
ли участь у конференції, в урочистій обстановці
було вручено сертифікати.

Всі учасники конференції, а також заступ+
ник голови Профспілки працівників освіти і на+
уки України, президент АПОСУ Сергій Рома+
нюк високо оцінили рівень заходу та висло+
вили сподівання, що результати спільної ро+
боти його учасників принесуть у майбутньо+
му користь нашій спільній справі.

Як організатори, так і учасники з нетерпін+
ням чекають на наступну зустріч, адже, попри
плідну роботу, у ході конференції був час і для
гарних знайомств. Приємно усвідомлювати, що
ми займаємось корисною справою.

Âàäèì ÏªÍÎÂ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿

 îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíò³â
ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà
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ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

Ñåðïåíü - âåðåñåíü

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

У липні відзначив
свій особистий ювілей
ЗАМІТАЙЛО Володи�
мир Макарович, голо�

ва Роздільнянської рай�
онної організації Проф�

спілки.
В.М. Замітайло – досвідчений і автори+

тетний профспілковий лідер зі стажем роботи понад
35 років. Вже дев’ять разів поспіль спілчани довіря+
ють йому керувати районною організацією Проф+
спілки. Справжній освітянин, який присвятив свій про+
фесійний шлях фізичному вихованню дітей та молоді,
він брав участь в організації багатьох спортивних
змагань. Як активний громадський діяч був депута+
том Роздільнянської міської ради. Але перш за все
він – профспілковий лідер, який опікується інтересами працівників освіти свого
району, виборює їх права, плідно працює над організацією оздоровлення спілчан
та членів їх сімей.

На рахунку профспілкового лідера багато почесних нагород:  грамоти Прези+
дента України, голови облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України,
знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Профспілкова відзнака». А в
цьому році за свою багаторічну плідну роботу заради захисту прав та інтересів
спілчан Володимир Макарович нагороджений нагрудним знаком ЦК Профспілки
«Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України».

Шановний Володимире Макаровичу! Вітаємо Вас з ювілеєм. Бажаємо міцно+
го здоров’я та невичерпної життєвої енергії, добробуту та миру, успіхів у роботі
та професійних здобутків!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó

Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

20 серпня – 5 вересня. – Вис+
тавка живопису, порцеляна та ав+
торський показ мод Альони Журіно+
вої та її учнів «Мир солнечного лета».

30 серпня, неділя. 14.00 –
Асоціація ветеранів культурно+про+
світницької роботи. Круглий стіл до
Дня міста «Есть город, который я
вижу во сне...».

31 серпня, понеділок. 17.00
– Концерт Сергія Головіна до Дня
міста «Блюз моря».

5 вересня, субота. 14.00  –
Клуб усіх муз. Літературно+музич+
ний вечір «Город, в котором живут
все музы».

6 вересня, неділя. 15.00 –
Клуб «Ліра». До 120+річчя Сергія
Єсеніна: музична програма «Заме+
тался пожар голубой...»

7 вересня, понеділок. –
Збірна виставка живопису до Дня
міста «Одесса и одесситы».

8 вересня, вівторок. 17.00 –
Секція книги. «Итоги книжной ярмар+
ки «Зелёная волна+2015».

12 вересня, субота. 12.00 –

Наукова спілка ІМОНТ. Теми: «Неко+
торые проблемы ранней истории
Одессы»,  «Редкие виды растений
области. Проблемы сохранения».

Концерт студентів кафедри
сольного співу ОНМА.

16 вересня, середа. 16.00. –
Н а у к о в а  ф і л о с о ф с ь к а  с п і л к а
ім.  А.І .  Уйомова.  Тема:  «Логи+
ческие ошибки.  И как они ме+
шают правильно мыслить».

27 вересня, неділя. 14.00 –
Асоціація ветеранів культурно+про+
світницької роботи.  Тема: «От Биб+
лии до библиотек» + встреча свяще+
нослужителей и библиотекарей».

28 вересня, понеділок. 16.30
– Науковий семінар «Таубманівські
читання». Тема: «О формировании
национального природного парка на
территории Куяльницкого лимана».

30 вересня, середа.

11.30 – Секція ТІІМВ. Тема «Роль
ЕС в послевоенном восстановлении
Боснии и Герцеговины».

17.00 – Наукова історико+крає+
знавча секція «Одесика». Презента+
ція журналу «Краеведение», присвя+
ченого Одесі та Одеському регіону.Â³äïî÷èíîê

 ³ äëÿ äîðîñëèõ, ³ äëÿ ä³òåé

В июне этого года в Червоноармейском УВК
функционировал летний языковой лагерь. Ве�
селыми и познавательными занятия были бла�
годаря неформальной, игровой и познаватель�
ной форме, в которой они проводились. Всего в
лагере отдохнуло 45 детей из 3�6 классов.

Каждый  день с детьми занимались учителя английс+
кого языка М.М. Чолак, А.Г. Кара, З.С. Казак. Диапазон
тематики занятий был широк + от заочной экскурсии по
странам изучаемого языка до конкурсов и даже брейн+
ринга на английском языке. Дети с огромным удоволь+
ствием занимались рукоделием, создавая макеты живот+
ных и птиц, рисовали, лепили, разучивали веселые пес+
ни и стихи. А закрепить полученные знания языка помо+
гал просмотр мультфильмов на английском, что очень
нравилось де+
тям.

У каждого
отряда было
свое название –
« П ч е л к и » ,
« З а й ч и к и » ,
«Паучки»... Вос+
питатели отря+
дов очень ответ+
ственно и доб+
росовестно вы+
полняли свои
обязанности.

Традиционной составляющей отдыха в лагере был
активный отдых: экскурсии к родничку, спортивные ме+
роприятия. Спортивный дух у отдыхающих укрепляли
учителя физкультуры Д.Ф. Бошков и В.С. Чеглатонев.
Игры «Зарница», «Зов джунглей», развлекательные эс+
тафеты и музыкально+танцевальное шоу талантов запом+
нились детям надолго!

За прекрасную организацию отдыха  хочется поблаго+
дарить начальника лагеря Г.А. Дюльгер и заместителя Н.Г. Бу+
ряк, воспитателей, учителей, медсестер и работников столо+
вой, которые трудились над тем, чтобы отдых в лагере стал для
школьников приятным и пошел на пользу.

È. ÊÈÎÐ,
ó÷èòåëü, ÷ëåí ïðîôêîìà

×åðâîíîàðìåéñêîãî ÓÂÊ  Áîëãðàäñêîãî ðàéîíà

 На сьогоднішній день у зимовому  та літньому
приміщеннях бази є 12 кімнат, завершується капі+
тальний ремонт ще двох, це дасть змогу одночасно
оздоровлювати 80 осіб. На огородженій території
розташовані гандбольний, баскетбольний, волей+
больний майданчики, гімнастичний куточок. Також
є чотири тенісних столи. Недавно побудували май+
данчик з огорожею для пляжного волейболу.

    Щорічно на базі відпочинку працюють табори
+ спортивно+оздоровчі та за  програмою Міністерства
освіти і науки  України «Рівний + рівному».  У   цьому
році працювали військово+патріотичний та спортив+
ний табори, в яких було оздоровлено 195 дітей.  З

цією метою більш ніж 100 тисяч гривень було виділе+
но із місцевого бюджету. Батьки і діти вдячні депута+
там районної ради, районній адміністрації за щоріч+
не виділення коштів для оздоровлення дітей.

         Дуже велику роботу проводять по ремонту
бази члени профкому Роздільнянської ДЮСШ та об+
слуговуючий персонал. До речі, всіх, хто брав актив+
ну участь   у підготовці бази відпочинку до літнього
оздоровчого сезону, райком Профспілки преміював
безкоштовною поїздкою  на відпочинок до  Затоки.

 На березі Кучурганського лиману смт. Лиманське розташована база відпочинку Роз�
дільнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

            Після роботи табору організовується
сімейний відпочинок.   Біля 300 осіб різних кате+
горій щорічно оздоровлюється на базі відпочинку.

      Райком Профспілки, приділяючи оздоров+
ленню та відпочинку працівників освіти та їхніх
дітей велику увагу, використовує з цією метою не
тільки власну базу, а й інші оздоровчі заклади.

          Уже сьомий рік поспіль  організовуємо по+
їздки в  Затоку на базу відпочинку «Вітязь». Не зва+
жаючи  на скрутне фінансове становище, нам вда+
лось оздоровити в цьому році більше 400 освітян
та їхніх дітей.  У цьому велика заслуга голів проф+
комів та директорів шкіл району. Велика вдячність
начальнику відділу освіти райдержадміністрації

Сухому М.Д., а також
спеціалісту відділу осві+
ти  Беспаловій О.А. за
надання допомоги в
організації підвозу пра+
цівників освіти і їхніх
дітей на відпочинок у
смт. Затоку.

   Крім того, наші пра+
цівники та їхні діти оздо+
ровлюються на відомчих
базах відпочинку заліз+
ничників, а також у дитя+
чому закладі  оздоров+
лення та відпочинку
«Знамя»  обласної
організації Профспілки
працівників освіти і на+
уки України, що знахо+

диться в Одесі на 16 ст. Великого Фонтану.
      Батьки+освітяни нашого району, діти яких оз+

доровлювались у ДЗОВ «Знамя», щиро вдячні го+
лові обкому Профспілки Дубовик Н.О. та директо+
ру закладу  Мізіній Г.І. за створення гарних умов
для проживання, харчування, за організацію куль+
турно+масових заходів для дітей.

Âîëîäèìèð ÇÀÌ²ÒÀÉËÎ,
ãîëîâà Ðîçä³ëüíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО
С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ


