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Ùèðî â³òàºìî  ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì –
Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!

Шановні освітяни!

Ваша праця �  величезний внесок у розвиток України. Передаючи молодому поколінню неоціненний
скарб – знання, мудрість, життєвий досвід, ви вчите гуманності, духовності, патріотизму, даруєте стимул
змінювати на краще своє життя і долю своєї країни.

Напередодні свята ми вшановуємо своїх учителів, які  не тільки запалили жагу до знань, але й були
нашими мудрими порадниками і друзями. Багатьом із них ми завдячуємо сьогодні своїми життєвими та
професійними досягненнями...

Низький уклін вам за творчу подвижницьку працю, безкорисливе прагнення дарувати світло і добро
своєї душі вихованцям.

Спільними зусиллями ми зможемо реалізувати нашу мету – забезпечення доступної та якісної освіти
для кожного, створення всіх умов для ефективної самореалізації підростаючого покоління.

Бажаємо вам, шановні освітяни, здоров’я, добробуту, натхнення, мудрості та терпіння у вашій не�
легкій справі.

ãîëîâà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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ÁÓÒÈ Â×ÈÒÅËÅÌ
У щедру, наповнену різнобарв’ям пору

року, коли в осіннім вальсі кружляє падолист,
а останні квіти, пломеніючи над землею, дару�
ють  свій жар дню прийдешньому, святкує свій
ювілей Іван Кузьмич ЛІЩЕНКО.

Осінь щедро нагоро�
дила Івана Кузьмича ба�
гатьма людськими чесно�
тами: справедливістю,
доброзичливістю, роз�
судливістю, але найбіль�
ше його багатство � вели�
ке палке вчительське сер�
це,  яке вміщує в собі лю�
бов до учнів і до вчителів,
бо він опікується освітою
всього району.

Розпочав свою
діяльність на педагогічній
ниві Іван Кузьмич ще в
1972 році. Пройшов тру�
довий шлях від  піонерво�
жатого, вчителя, директо�
ра школи до начальника відділу освіти. Понад  двадцять
років очолює відділ освіти Савранської районної держав�
ної адміністрації. Але й на цій посаді він залишається вчи�
телем – за покликанням, в душі і в справах.

Йому притаманні висока працездатність, відпові�
дальність та  компетентність у прийнятті управлінських
рішень, гнучкість та критичність мислення. З підлеглими
проявляє демократичний стиль спілкування, при цьому
створює позитивний психологічний клімат. На його при�
кладі вчаться молоді керівники освітніх закладів.

Іван Кузьмич постійно турбується про потреби осві�
тян, спрямовуючи свої організаторські здібності на за�
хист  їхніх соціально�економічних інтересів.

Колеги, керівники навчальних закладів, педагоги
району вітають Вас, Іване Кузьмичу, з ювілеєм та Днем
працівників освіти! Бажають  міцного здоров’я, щастя,
добробуту, подальших успіхів у будь�яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай
Вас підтримують та надихають рідні люди, оминають не�
гаразди та непорозуміння, а доля збагачує  життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.

Ïåäàãîã³÷íèé Îë³ìï ÎäåùèíèÏåäàãîã³÷íèé Îë³ìï Îäåùèíè

Íåþ ïèøàºòüñÿ
 óí³âåðñèòåò

Історії Поліна Іванівна
присвятила все своє життя. Після закінчення у 1997 році істо�
ричного факультету Одеського університету ім. І.І. Мечни�
кова вона навчається в аспірантурі. З 2001 року  працює на
кафедрі нової та новітньої історії ОНУ і водночас захищає
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата істо�
ричних наук «Українсько�німецькі відносини 1917�1922
років».

Її робота на кафедрі не обмежувалася лише викладан�
ням: молодий вчений активно працювала над розробкою
авторських курсів з історії, основна тематика яких стосується
німецької культури та суспільства, а також радянського пері�
оду.

Зацікавленість історією та культурною спадщиною
Німеччини сприяла міжнародному науково�дослідному об�
міну з вищими навчальними закладами Німеччини та
Австрії. Поліна Іванівна неодноразово була стипендіатом
міжнародних фондів і проходила стажування в університе�
тах Гамбурга, Відня, три роки поспіль брала участь у міжна�
родному семінарі «Нова культурна історія Центральної і
Східної Європи. Критичні питання та переоцінки» в Буда�
пешті.

Енергійна та активна, Поліна Іванівна постійно розви�
вається на своєму професійному шляху. Крім науково�вик�
ладацької діяльності в ОНУ, очолює одеське відділення ред�
колегії фахового видання «Гілея», який спеціалізується з істо�
ричних, філософських та політичних наукових досліджень.
У цей же час вона є членом спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій у Львівському національно�
му університеті ім. І. Франка.

У 2013 р. Поліна Барвінська здобула науковий ступінь
доктора історичних наук. Впевнені, що це не останнє до�
сягнення в житті нашої талановитої колеги, і попереду на
неї чекають нові успіхи та вдалі проекти.

Красива, мудра, ус�
пішна – цими словами
недостатньо описати
БАРВІНСЬКУ Поліну
Іванівну – доктора істо�
ричних наук, професо�
ра кафедри нової та но�
вітньої історії Одесько�
го національного уні�
верситету ім. І. І. Мечни�
кова.

Âîëîäèìèð ÍªÌªÐÖÀËÎÂ,
ãîëîâà êîì³ñ³¿ ïî ðîáîò³ ç ìîëîäèìè â÷åíèìè
ïðîôêîìó ïðàö³âíèê³â ÎÍÓ  ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

Протягом 25 років у Ренійській за�
гальноосвітній  школі № 1  І�ІІІ ступенів
працює прекрасна людина, вчитель
предмета технології  Галина Дем’яні�
вна УСЕНОК.

 Досвідче�
ний педагог,
який доско�
нало володіє
с у ч а с н и м и
м е т о д а м и
викладання
та оригіналь�
ними прийо�
мами педаго�
гічної техніки,
вона переко�
нана, що в
кожній дитині
п р и р о д о ю
закладено певний творчий потенціал, а вияви�
ти здібності, розвинути їх якомога повніше, на�
вчити дитину бачити прекрасне, правильно й
образно висловлювати думки – це завдання
вчителя. Галина Дем’янівна �  людина надзви�
чайно наполеглива, працьовита, вона запалює
своїх учнів іскрою натхнення. Інколи дивуєш�
ся, як її вистачає на все: на роботу з обдаро�
ваними учнями, на участь у різноманітних про�
фесійних конкурсах. Протягом багатьох років
її учні є переможцями ІІ туру Всеукраїнських
учнівських олімпіад, переможцями у жанрі де�
коративно�прикладного мистецтва. Її вишивки
вражають. Одним словом � майстер золоті
руки. Вона не тільки гарний вчитель, а й пре�
красний голова профкому. Турботлива мати,
разом зі своїм чоловіком виховала трьох пре�
красних дітей, але останнім часом сенсом її
життя є  онучки.

Ми вітаємо Галину Дем’янівну з 25�річчям
педагогічної діяльності та професійним святом!
Зичимо здоров’я, миру та злагоди, і нехай
добро, посіяне нею в дитячих серцях, дає гарні
плоди!

Ëþáîâ ªÐÎÕ²ÍÀ,
äèðåêòîð Ðåí³éñüêî¿ ÇÎØ ¹1

ЛЮДИНА, ЯКА
ЖИВЕ ПОРУЧ
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2Освітянський профспілковий вісник

Школа � окраса села, дорогий і
близький дім для кожного, хто в ній на�
вчався і навчається, працював і продов�
жує працювати. Велике щастя мати вчи�
теля доброго, щирого, який навчає бути
людиною. Велике щастя мати мудрого
вчителя, який уміло передає свої знан�
ня та вміння. А найбільше щастя для вчи�
теля � бачити у своїх учнях продовжен�
ня себе. На сьогоднішній день у школі
працюють десять учителів, шість із них
є випускниками Кохівської школи. Се�
ред них і  Силенко Тетяна Анатоліївна,
яка має 34 роки педагогічного стажу і з
них  27 років працює на посаді дирек�
тора школи. Це людина з золотим сер�
цем, великою душею, з гарним почут�
тям гумору.

Головним пріоритетом у роботі ко�
лективу є забезпечення високої якості
освіти відповідно до кращих європейсь�
ких стандартів, її доступність для всіх
без винятку дітей. Працю вчителя ні з
чим не можна порівняти. Ткач уже че�

рез годину бачить результати своєї
праці, хлібороб � через місяці, а вчите�
леві треба працювати роки, щоб поба�
чити предмет свого творіння. Вже 45
років працює вчителем української
мови та літератури Силенко С.П., яка,
приїхавши за направленням, знайшла
свою долю в селі. Залишилися працю�
вати після закінчення вишів у рідній
школі і колишні її випускники Діденко
О.О., Сагала Л.В, Ворнікова Н.Д,
Діденко О.М, Приймак О.В. Сподоба�
лася школа і колектив Сагалі М.Б,
Крутій Н.І. та Силенко С.М, які також
знайшли в селі не тільки роботу, а й
свою другу половину, до речі , також ви�
пускників Кохівської школи.

Школа пишається своїми випускни�
ками, серед яких є і лікарі, і підприємці,
і просто люди, які вміють трудитися.
Вони своєю працею збагачують добро�
бут кожного  жителя України.

Колектив школи сподівається, що зле�
тяться вони до своєї альма�матер на юві�

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ,
Ð²ÄÍÀ  ØÊÎËÎ!

У вересні свій сотий ювілей  відзначає загальноосвітня школа І�ІІ
ступенів мальовничого села Кохівка Ананьївського району.

лей, і вже почали надходити вітання та
подарунки до свята. Так приватний
підприємець місцевого підприємства «Аг�
роДІС» Друмов Іван Степанович відре�
монтував шкільний коридор, обладнав
добротний спортивний майданчик, за що
йому дуже вдячні і учні, і вчителі.

І не дивлячись на вік, школа ніколи
не старіє, для неї завжди залишаються

Ювілейна осінь у школі�інтернатіЮвілейна осінь у школі�інтернатіЮвілейна осінь у школі�інтернатіЮвілейна осінь у школі�інтернатіЮвілейна осінь у школі�інтернаті
 Цьогорічна осінь подарувала подвійне свято колективу комунального закладу «Троїць�

ка спеціальна загальноосвітня школа�інтернат І�ІІ ступенів», що в селі Троїцьке на Люба�
шівщині.  Адже до традиційного свята Дня працівників освіти додалося ще й 50�річчя зак�
ладу.  Як живеться освітянам у сільській глибинці? З якими здобутками підійшов колектив
до цієї знаменної дати і яка роль первинної профспілкової організації у вирішенні освітніх
завдань закладу?
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 У школі�інтернаті навчаються і виховуються діти
з особливими потребами.  Кожна дитина, крім на�
вчання за спеціальною програмою, потребує ще й
корекції  розумового розвитку. Говорити про те, що
це завдання не з легких, гадаю, зайве. Що педаго�
гам, крім своїх знань, доводиться докладати чимало
здоров’я та душевних сил – зрозуміло кожному.

    Колектив школи�інтернату ось уже понад 20 років
очолює досвідчений керівник, відмінник освіти Украї�
ни  Сергій Олексійович Сорока. Люди різного віку, з
різним освітнім рівнем та досвідом згуртовані довкола
спільної мети: виховати порядну людину, гідного гро�
мадянина, допомогти дитині оволодіти необхідними для
цього знаннями та вміннями. Задля загального успіху
кожен педагог постійно вдосконалює свою май�
стерність. Частина з них, крім звичайної педагогічної,
мають ще й спеціальну дефектологічну освіту. Дев’ять
педагогів мають вищу категорію, шістьом � присвоєно
звання «старший вчитель». Про злагоджену і плідну
роботу колективу  свідчить і завжди ошатна територія
закладу, і оформлені вчителями та вихователями влас�
норуч класні, спальні та ігрові кімнати, і виставки дитя�
чих робіт, і різноманітні позакласні заходи, а головне
– успіхи вихованців у навчанні та в  самостійному житті.

    Вміє колектив працювати, вміє і відпочивати. Про
відпочинок та оздоровлення колег ось уже 10 років
невтомно дбає голова профспілкового комітету шко�
ли, соціальний педагог за посадою Тетяна Михай�
ленко. Енергійна, діяльна, ініціативна, незмінний
організатор  шкільних святкових вогників, концертів
художньої самодіяльності, конкурсів, екскурсій. Зав�

дяки її тісній співпраці з
районним та обласним
профспілковими коміте�
тами працівники школи
милувались краєвидами
Києва й Карпат, Умані й
мальовничих берегів
Дністра в с. Маяки Біляї�
вського району. Пост�
ійну підтримку районно�
го  комітету Профспілки
і особисто В.М.Бонда�
ренка відчуваємо  не
лише в організації дозв�
ілля.  Це також допомо�
га на лікування та оздо�
ровлення, на матері�
альні потреби праців�
ників.  Не забувають  у
закладі  і про тих, хто на
заслуженому відпочин�

ку: їх вітають зі святами, в разі потреби підтриму�
ють матеріально.

     Напередодні  професійного свята і з нагоди
ювілею вітаю рідний колектив і бажаю всім міцного
здоров’я, творчого довголіття, миру на нашій землі,
успіхів, вдячності від вихованців та їх батьків, по�
шани від людей.

Із подвійним святом Вас, колеги, �
 Вихователі  і вчителі!
Скільки тих стежинок�оберегів
З ваших рук снується по землі.
 Може, щось виходить в нас «не дуже»,
 Й ждем, буває, успіху дарма,
 Але інтернат – не для байдужих,
Й випадкових серед нас нема.
І тому в черговий день святковий,
Як осіннє золото сплива,
 Хай Вам доля настрій шле чудовий,
 Побажань хай збудуться слова:
  Щоб були бадьорі і красиві,
  Посміхались мило, залюбки,
 Щоб робота додавала сили,
І ні в якім разі – навпаки.
А іще – від року і до року
Бережіть – хоч що б там не було –
Мрію світлу, чисту і високу,
 Бо вона – усього джерело!

актуальними такі слова:

Вчителі наші � люди привітні,
 І наша школа, ніби весна.
Живе тут і пісня і казка,
Кращої школи у світі нема.

Âîëîäèìèð ÀÍÒÐÎÏÎÂ,
 ãîëîâà Àíàíü¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

ÇÀ ÏÎÊËÈÊÎÌ
ÄÓØ²

Далекий 1975 рік… Молоде подружжя Белі�
нських приїхало із Вінниччини за направленням
працювати в Осинівську восьмирічну школу Ши�
ряївського району. Чи думали тоді молоді люди,
що доля їх залишить назавжди в цьому краю?

Пройшли роки… У селі Осинівка БЕЛІНСЬКА
Олена Григорівна працювала вчителем почат�
кових класів, згодом – вчителем російської мови
та літератури. Призначена була на посаду за�
вуча, а з 1987 року – директора школи.

Здійснилася мрія батька героїні нашої статті: його
донька стала ВЧИТЕЛЕМ, досвідченим майстром своєї
справи. А повчитися педагогічній майстерності в цієї жінки
можуть не лише молоді спеціалісти, а й учителі з досві�
дом.

   Значна частина працівників Осинівського НВК є уч�
нями Олени Григорівни. І дуже часто в кабінеті директо�
ра можна зустріти її колишніх вихованців�випускників,
які приходять за життєвими порадами до наставника та

мудрої жінки.
  Разом із чоловіком Олена Белінська виховала двох

дітей та уже піклується про трьох онуків. А старша донь�
ка Наталія продовжила педагогічну династію.

За невтомну працю, великий талант і покликання сія�
ти мудрість і знання Белінська О.Г. нагороджена нагруд�
ним знаком «Відмінник освіти України», Почесною гра�
мотою МОН України, має звання «старший вчитель» та
вищу кваліфікаційну категорію.

Шановна Олено Григорівно, щиро вітаємо Вас з
Днем працівників освіти! Бажаємо відчуття повноти і не�
повторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил,
натхнення, щастя. Хай завжди в усіх Ваших починан�
нях будуть супутниками успіх і удача! Хай шлях Ваш
буде світлим, а все життя, мов той кришталь � прекрас�
ним, ніжним, чистим.

Îëåíà ÏÀÑ²ÑÍ²×ÅÍÊÎ,
ãîëîâà Øèðÿ¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

Î. Ç. ÊÎËÎÍÒÀÉ,
÷ëåí ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó

ÊÇ «Òðî¿öüêà ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåðíàò»
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ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀ Ä²ª

Îô³ö³éíî

«Ï’ÿòèäåíêó» â³äñòîÿëè
Новий навчальний рік в Тару�

тинському районі розпочався з
непорозуміння – планувалося
запровадити шестиденний ре�
жим навчання в закладах освіти.
І саме активна позиція Тару�
тинського райкому Профспілки
не допустила цієї ситуації.

Закумулювавши критичну масу про�
тесту освітян, до райдержадміністрації
навідалася делегація на чолі з головою
райкому Профспілки Аллою Буркаць�
кою. Після наради у в.о. голови райдер�
жадміністрації Анатолія Миколайовича
Серек�Басана соціальні партнери дійшли
згоди, що нагальної потреби у відпрацю�
ванні робочих днів грудня по суботах
зараз немає.

Коментує ситуацію голова Тарутинсь�
кої районної організації Профспілки
Алла Буркацька:

� Вся ця історія із введенням, а далі –
із скасуванням шостого дня навчання у
школах Тарутинського району дуже
влучно довела, що наше суспільство
одужує,  люди готові самі відстоювати
свої інтереси. Адже не факт, що без тис�
ку з боку профспілкової організації на
можновладців, п’ятиденка до наших
шкіл повернулася б так швидко. Зна�
чить, на владу можна і треба впливати.
І, дякувати Богові, в кабінетах РДА є з
ким розмовляти. Нас вислухали, пра�
вильно сприйняли справедливі аргумен�
ти та врешті�решт ми дійшли до взає�
мовигідного рішення.

Сподіваюся, що і в інших питаннях
такий конструктивний діалог стане
нормою.

Ãàëèíà ÊÈÐÌÀ,
äèðåêòîð Ñåðïí³âñüêî¿ ÇÎØ

Òàðóòèíñüêîãî ðàéîíó

ДАВАЙТЕ РОБИТИ ДОБРО РАЗОМ!

 Милосердя й доброта – як два крила, на яких тримається люд�
ство. Важливо відчути бажання допомогти тим, хто цього конче по�
требує.

Відділом освіти Овідіопольської РДА спільно з районним коміте�
том Профспілки працівників освіти і науки України  було запропо�
новано провести акцію  милосердя по збору речей та взуття  для
дітей�сиріт переселенців з Донецької та Луганської областей. І ця про�
позиція була підтримана мешканцями району.

До  акції долучилися не
тільки працівники освіти Овіді�
опольщини, а й усі небайдужі.
В Овідіопольській ЗОШ №2
члени тимурівського об’єднан�
ня «Пам’ять серця» разом з
батьками та вчителями прино�
сили до школи різні речі � со�
рочки, штани, спортивні кос�
тюми, куртки. Безкровна Оль�
га Олександрівна  передала
дітям�сиротам нове дитяче
взуття. Колектив працівників
Калаглійської ЗОШ  одного�
лосно прийняв рішення допо�
могти дітям канцтоварами. Голова
профкому  за дорученням колективу
закупила ручки, олівці, зошити, щоден�
ники для дітей�переселенців, які зараз
перебувають у Кароліно�Бугазькій
школі – інтернаті.

Речі та одяг були доставлені до Ка�
роліно�Бугазької школи–інтернату та
до Білгород�Дністровського дитячого
будинку.

На засіданні  президії райкому
Профспілки було прийнято рішення  пе�
рерахувати кошти дітям�сиротам, які
зараз перебувають у школах � інтерна�

тах  Балтського району.
Хочеться відзначити, що небайду�

жих зовсім не залишилося. Усі загаль�
ноосвітні школи  та дошкільні навчальні
заклади нашого району взяли участь у
цій акції милосердя.

Дякуємо за ваші чуйні серця. Дякує�
мо кожному, хто  не залишився байду�
жим. Віримо, що благодійність ніколи не
застаріє, а наші серця будуть відкриті
для добрих вчинків.

Îêñàíà ÏÓØÍÎÂÀ,
ãîëîâà Îâ³ä³îïîëüñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань науки і освіти

№04�24/11�863 (182221)                                          19 вересня 2014 р.

Голові Центрального Комітету Профспілки
 працівників освіти і науки України

Труханову Г.Ф.

Шановний Георгію Федоровичу!

На Ваше звернення (лист на адресу Комітету № 02�5/414 від 03.09.2014
р.), а також звернення Одеської, Сумської обласних, Коломийської міської,
Козелецької, Мелітопольскої, Бобровицької районних організацій профспілки
працівників освіти і науки України та інших (всього до Комітету надійшло по�
над 100 звернень) про недопущення схвалення закону «Про удосконалення
норм законів з метою забезпечення фінансово�економічної стабілізації в
України» повідомляємо наступне.

Відповідно до частини четвертої статті 92 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України» законопроект відсутній у базі даних законопро�
ектів електронної мережі веб�сайту Верховної Ради. Станом на 16 вересня
2014 року вищезазначений проект не надходив до Комітету й письмовому
вигляді.

Враховуючи величезне суспільно�політичне значення запропонованих
змін до чинного освітянського законодавства, які викладені у проекті закону
«Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово�еконо�
мічної стабілізації в України», підготовленому Міністерством фінансів Украї�
ни, Комітет з питань науки і освіти розглянув зазначений проект і ухвалив
наступне рішення:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Центрального Коміте�
ту Профспілки працівників освіти і науки України взяти до відома.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією не вносити на
розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про удосконален�
ня норм законів з метою забезпечення фінансово�економічної стабілізації в
Україні», як такий, що звужує трудові та соціально�економічні права науко�
во�педагогічних працівників та інших працівників навчальних закладів та ус�
танов освіти та взагалі всіх громадян України, які користуються конституцій�
ними правами щодо освіти (рішення Комітету на 1 арк. додається).

Ç ïîâàãîþ,
Ãîëîâà Êîì³òåòó ÃÐÈÍÅÂÈ× Ë.Ì.

  Велике занепокоєння та обурення в освітян Одещини та  всієї Ук�
раїни  викликав черговий, підготовлений Міністерством фінансів Ук�
раїни проект Закону України «Про удосконалення норм законів з
метою забезпечення фінансово�економічної стабілізації в Україні».

   Цим   законопроектом передбачається внесення змін до всіх освітянських та
інших соціально спрямованих законів, що   призведе до руйнування сфери освіти,
порушення трудових прав працівників навчальних закладів та установ освіти, інтен�
сифікації їхньої праці шляхом збільшення педагогічного навантаження, погіршен�
ня умов для здобуття якісної освіти, пенсійного та соціального забезпечення пен�
сіонерів, дітей�сиріт.

Ручне регулювання Кабінетом Міністрів України питання виплати педагогіч�
ним і науково�педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, наукові сту�
пені і вчені звання, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки,
виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов’язків, встановлення доплат за класне керівництво, перевірку зо�
шитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально�дослідни�
ми ділянками призведе до зменшення чи  скасування цих виплат, як це сталося з
реалізацією рішення Кабінету Міністрів України про встановлення надбавок пе�
дагогам за престижність праці в граничному розмірі до 20 відсотків.

   У зв’язку з цим Центральним  та Одеським обласним комітетами   Проф�
спілки працівників освіти і науки України були направлені листи Голові Верховної
Ради України, голові Комітету з питань  науки і освіти, Прем’єр�міністру України з
вимогами не допустити  прийняття даного закону. Аналогічні звернення були
відправлені майже з усіх регіонів Одещини.

На звернення профспілкових органів надійшла відповідь від Комітету  з питань
науки і освіти Верховної Ради.

За наслідками розгляду колегією Міністерства освіти і науки України пи�
тання «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкіль�
ної та професійно�технічної освіти у 2013/2014 навчальному році та завдання
на 2014/2015 навчальний рік» схвалено рішення, в якому враховано низку
пропозицій ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

У першу чергу, це стосується доручень Департаментам освіти і науки обласних та
Київської міської державних адміністрацій, іншим місцевим органам управління освітою,
керівникам навчальних закладів вжити дієвих заходів для забезпечення своєчасної вип�
лати заробітної плати працівникам навчальних закладів та установ освіти, не допускати
примусового відправлення працівників у безоплатні відпустки, зменшення розміру над�
бавок за престижність праці педагогічним працівникам та за особливі умови роботи пра�
цівникам, зокрема й бібліотечним, інших виплат.

Наголошено на необхідності дотримання трудових прав педагогічних та інших прац�
івників, не допускати виконання ними функцій, не передбачених законодавством та тру�
довими угодами.

Управлінські рішення приймати за попереднім їх обговоренням з галузевою Проф�
спілкою.

Привернуто увагу на не допущенні закриття навчальних закладів без згоди громади,
а також необхідності забезпечення підготовки матеріально�технічної бази навчальних
закладів до роботи в осінньо�зимовий період тощо.

Çà ìàòåð³àëàìè îô³ö³éíîãî ñàéòó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Схвалено рішення колегії МОН
про завдання на 2014�2015 навчальний рік

На зустрічі з представниками Болг�
радського району депутат Болградської
районної ради, голова первинної проф�
спілкової організації Червоноармійсь�
кого НВК «Ліцей�загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів Болградської районної
ради Одеської області» Гетьман М.В.
знову порушив болюче питання з при�
воду існування кредиторської заборго�
ваності за відрядження перед працівни�
ками закладів освіти Болградського
району за 2013�2014 роки.

Від  Болградської районної органі�
зації Профспілки було направлено
звернення народному депутату Украї�

У серпні 2014 року на запрошення народного депутата України
Кіссе А.І. з робочим візитом у місто Болград завітав голова Одеської
обласної державної адміністрації І.П.Палиця.

ни Кіссе А.І. з приводу заборгованості
в сумі більше ніж 418 тис. грн.

У результаті таких дій заборго�
ваність була погашена.

     Дуже вчасним був подарунок до
свята Дня знань педагогічним працівни�
кам, які нарешті отримали ці кошти.

     Соціальний діалог між владою,
народними обранцями та Профспілкою
працівників освіти і науки України три�
ває і дає свої результати.

Þë³ÿ ÔÎÙÀÍ,
ãîëîâà  Áîëãðàäñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

Ñîö³àëüíèé ä³àëîã òðèâàº
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ªÄÈÍÀ ÊÐÀ¯ÍÀ, ÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÆÈÒÒß

 Завдяки винахідливості та високому
рівню організаторів – кафедрі медичних
знань та БЖД, профспілковим комітетам
працівників і студентів ОНУ за підтрим�
ки адміністрації університету, Навчаль�
но�методичного центру цивільного захи�
сту та БЖД Одеської області, Головного
управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Одеській об�
ласті �  цей захід поєднав у собі серію
майстер�класів, спрямованих навчити
першочерговим діям в екстремальних си�
туаціях та рятувальним роботам, зма�
гально�розвивальні тренування, психо�
логічний тренінг та розважальну програ�
му. І все це проходило в патріотичному
дусі, адже  в ці складні часи, які пережи�
ває зараз вся наша країна, бути обізна�
ним з основних питань цивільного захи�
сту і безпеки життєдіяльності та фізично
підготовленим дає можливість у випад�
ку надзвичайної ситуації врятувати
інших та самого себе від небезпеки.

У семінарі�тренінгу взяли участь
команди вищих навчальних закладів з
різних регіонів України: НТУУ Київсько�
го політехнічного університету, Дніпро�
петровської державної фінансової ака�
демії, Рівненського державного гумані�
тарного університету, Харківського на�
ціонального університету імені В.Н. Ка�

Перший Всеукраїнський методичний семінар�тренінг з безпеки
життєдіяльності «Єдина країна. Единая страна», який проходив з 12
по 14 вересня на спортивно�оздоровчій базі Одеського національ�
ного університету імені І.І. Мечникова «Чорноморка», став цікавим
та надзвичайно актуальним для студентів українських вишів.

разіна та ПНПУ імені К.Д.Ушинського,
а також 13 команд з усіх факультетів
та інститутів ОНУ � загалом 204 учас�
ники, серед яких були і викладачі. Для
учасників було організовано ряд
тренінгів та майстер�класів.

На практиці учасники використову�
вали свої знання із надання першої ме�
дичної допомоги, транспортування по�
страждалих, рятування та евакуації
людей від пожежі та повені, проведен�
ня пошуково�рятувальних та аварійно�
рятувальних робіт у природних умовах.

Підбиття підсумків та урочисте вру�
чення сертифікатів відбулося у святковій
обстановці, і на ньому також не об�
ійшлось без сюрпризів. Начальник опе�
ративного відділу Управління з попе�
редження НС обласної державної адм�
іністрації Семків І.В. вручив ОНУ імені
І.І. Мечникова Почесну грамоту від гу�
бернатора за вагомий внесок у справу
цивільного захисту населення області,
високий рівень організації та проведен�
ня І Всеукраїнського методичного семі�
нару�тренінгу з безпеки життєдіяльності
«Єдина країна. Единая страна».

   Кожна із команд дотрималась вста�
новленого організаторами дрес�коду, що
зробило закриття заходу не менш феє�
ричним, аніж вручення премії «Оскар».

Вручення сертифікатів супроводжувалось
святковим концертом, що був організо�
ваний Центром культури ОНУ.

Дуже непросто було визначити пе�
реможців, бо всі команди дуже добре
підготувались до змагань. Але перемо�
жець все ж таки був визначений. Серед
команд із ВНЗ України однакову
кількість балів набрали і  відповідно
розділили перше місце команди Харкі�
вського національного університету
імені В.Н. Каразіна та Рівненського дер�
жавного гуманітарного університету. А
серед команд ОНУ перше місце посіла

команда біологічного факультету.
За підсумками проведення семіна�

ру�тренінгу всім було вручено сертифі�
кат учасника семінару.

Тепла погода, чисте морське повітря
і цікава культурна програма – оглядо�
ва екскурсія по місту з відвідуванням
астрономічної обсерваторії ОНУ, вечі�
рня дискотека – сприяли невимушено�
му спілкуванню, насиченому та актив�
ному відпочинку.

Äåíèñ ÌÅË²ÍÎÂ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó

ñòóäåíò³â ÎÍÓ  ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

æîâòåíü

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
У вересні на засіданні президії обкому

Профспілки були підбиті підсумки обласно�
го  огляду роботи  організаційних ланок
Профспілки працівників освіти і науки Украї�
ни на кращу організацію оздоровлення і
відпочинку дітей освітян у 2014 році.

 За підсумками обласного огляду визнано кращи�
ми  та нагороджено:

Дипломом І ступеня та грошовою премією в
розмірі 1000 грн. – Арцизьку  районну організацію
Профспілки;

Дипломами ІІ ступеня та грошовою премією
в розмірі по 700 грн. � Іллічівську міську, Київську рай�
онну організації Профспілки;

Дипломом ІІІ ступеня та грошовими преміями
в розмірі  500 грн. – Любашівську районну організа�
цію Профспілки;

01 жовтня,
середа.  11.30
� семінар�круг�
лий стіл ТІІМВ
«Українська кри�
за і сучасна сис�
тема міжнарод�
них відносин».

01�04 жовт�
ня � виставка жи�
вопису і графіки

Григорія Вовка  «Поэзия души».
04 жовтня, субота. 14.00 � Клуб усіх муз.

«Клио о возникновении романса».
06 жовтня, понеділок. 17.00 � виставка жи�

вопису викладача художнього училища ім.Грекова
Н.Г. Нахомової та робіт китайських студентів «Китай
� Україна».

11 жовтня, субота. 12.00. � Наукова спілка
ІМОНТ. «Виміри в нанотехнологіях» (доктор техніч�
них наук  М.Козаченко).

12 жовтня, неділя. 15.00. � Клуб «Ліра». Літе�
ратурно�музична композиція «У камина».

14 жовтня, вівторок. 17.00. � Наукова сек�
ція книги: «Анне Ахматовой � 125: «Я родилась в
Одессе...»

20 жовтня, понеділок. 16.00 � Пушкінська на�
укова комісія. «Бессознательное в художественных
мирах А.С. Пушкина и Э.По».

26 жовтня, неділя. 14.00 � Асоціація ветеранів
культурно�просвітницької роботи. Круглий стіл, при�
свячений учасникам і дітям війни «Внимание и забо�
ту пожилым».

27 жовтня, понеділок. 16.30 � Науковий се�
мінар «Таубманівські читання». Круглий стіл з про�
блем одеських лиманів: Куяльник, Хаджибей,
Міжлимання.

28 жовтня, вівторок. 17.00 � Наукова секція
книги. Презентація книги «Поцелуй судьбы».

ВІДПУСТКИ  БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

   Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

по другій групі:
Дипломом І ступеня та грошовою премією в

розмірі 800 грн. – первинну профспілкову органі�
зацію Одеської державної академії будівництва та
архітектури;

Дипломом ІІ ступеня та грошовою премією
в розмірі 600 грн. – первинну профспілкову орган�
ізацію Одеського національного університету ім.
Мечникова;

Дипломом ІІІ ступеня та грошовою премією
в розмірі 400 грн. – первинну профспілкову орган�
ізацію Одеської національної академії харчових
технологій.

Також за результатами огляду Почесними гра�
мотами обкому Профспілки нагороджені Ізмаїльсь�
ка, Роздільнянська, Кілійська  районні,  Ізмаїльська,
Южненська міські  організації Профспілки; первин�
на профспілкова  організація Одеського національ�
ного економічного університету.

Останнім часом в обком Профспілки над�
ходить чимало звернень з проханням дати
роз’яснення щодо надання  відпусток без
збереження заробітної плати та чи може  ке�
рівник примусово відправити працівника в
таку відпустку.

          Питання надання відпусток без збереження
заробітної плати  в основному  врегульовані ст.ст.25,
26 Закону України «Про відпустки», КЗпП України,
іншими нормативними документами.

          Стаття 25 Закону України «Про відпустки»
передбачає, що керівник   надає відпустку без збе�
реження заробітної плати   в обов’язковому порядку
за певних обставин. Наприклад, за заявою  праців�
ника, допущеного  до складання вступних   іспитів  до
вищого навчального закладу, по догляду за рідним
по крові за висновком медичного закладу тощо.

          Інший вид надання відпустки без збережен�
ня заробітної плати –  за угодою  між працівником
та  власником або уповноваженим ним органом (ст.
26 Закону України «Про відпустки»).  Ця відпустка
може надаватись тільки на підставі  звернення   пра�
цівника до керівника  з письмовою заявою з поси�
ланням   на  наявність  сімейних обставин та інших
причин, які обгрунтовують   її надання. Ця відпустка
не може перевищувати 15 календарних днів на рік.

          Надання відпустки працівнику без збере�
ження заробітної плати  за ініціативою керівника
законодавством не передбачено.  Більше того, За�
коном України від 02.11.2000 року № 2073�Ш
«Про внесення змін до Закону України «Про відпу�
стки»  виключено частину другу ст. 26 Закону Ук�
раїни «Про відпустки», якою давалось право керів�
нику в разі простою надавати працівникам відпуст�
ки без збереження заробітної плати.


