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«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 65079, ì.Îäåñà, ïë. Êóëèêîâå ïîëå, 1, ê³ì. 312-314
Òåë./ôàêñ: (048) 725-93-32 Åëåêòðîííà ïîøòà: obkom_odessa@te.net.ua
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Í.Î. Äóáîâèê (ãîëîâíèé ðåäàêòîð), Ë.Ò. Êîðí³é÷óê, ².Ì. Ùåäðîâ, Â.Ñ. Øóïàðñüêèé, Ò.Â. Ñòðàõîâà, Ã.Î. Â³íêîâñüêà,
Ò.². Ïàíàñþê, Î.². Âàâ³ëîâà, Ò.Ñ. Ïðèòóëÿê, Ò.Ì. Ãóöóëþê, Â.Ì. Áîíäàðåíêî.
Òèðàæ 1500 åêç.
Íîìåð çàìîâëåííÿ  611
Â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «Àñòðîïðèíò», âóë. Ðîçóìîâñüêà, 21
Âèõîäèòü ðàç íà äâà ì³ñÿö³

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

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

Ми не можемо залишатися байду�
жими, коли в родинах членів нашої
Профспілки трапляються трагедії. Зак�
ликаємо всіх небайдужих приєднатися
і допомогти родині Васильченків.

Ëèñò â ðåäàêö³þ Голові Одеського обласного комітету
Профспілки працівників освіти і науки України

Дубовик Н.О.

æîâòåíü

9 жовтня, вівторок.

17.00 – «Книжні прогулянки
Одесою. Прогулянка №34. Вулиця
Балківська».

18.00 – Секція «Екосфера лю�
дини». «Стиль – слово створююче».

13  жовтня, субота. 12.00 –
Наукове товариство ІМОНТ. Вечір
пам’яті народного артиста Лемеше�
ва С.Я. Художня виставка «Лемешев
в образотворчому мистецтві І.Г.
Кандинської».

14 жовтня, неділя. 15.00 –
Клуб «Ліра». Творчий вечір поета і
барда О.Тонкова.

15 жовтня, понеділок.
16.00 – Ювілейний вечір філоло�
гічного товариства.

21 жовтня, неділя. 15.00 –
Літературна вітальня.

23 жовтня, вівторок. 17.00.
– Секція книги. «До 100�річчя Л.Гу�
мільова», «Доля поета М.Гумільо�
ва та З.Гіппіус».

25 жовтня, четвер. 17.00 –
Презентація книги І.Вешневської
«Одеські архітектори Повстанюки».

26 жовтня, п’ятниця. 17.00
– Наукове астрономічне товари�
ство. «Актуальні проблеми астро�
номії і космосу».

27 жовтня, субота. 16.00 –
Творчий вечір Г.С. Мещерякової
«Застигле натхнення в просторі».

28 жовтня, неділя. 14.00 –
«Дорогі мої старики». Дню люди�
ни похилого віку присвячується.

ДОПОМОЖЕМО НАШІЙ СПІЛЧАНЦІ!

Íàòõíåííÿ

РІДНІ ПРОСТОРИ

Стежку)дорогу від рідної хати
У незбагненні широкі світи
Кожна людина мусить шукати
І неодмінно повинна знайти.
Де Тілігулу котяться хвилі,
Де Чичиклії біжить течія –
Рідні простори там, серденьку милі,
Там Батьківщина твоя і моя.
Пісня лунає у високості
(Жайвір щебече, втоми не зна).
Будьте ласкаві, заходьте у гості,
Хай розквітає любов і весна.
Ген понад ставом схилені верби,
А у полях – пшениці золоті.
Рідна земля, за яку ти помер би –
Що є дорожче для тебе в житті?
Місяць дрімає у високості.
Думають думу чар)комиші.
Будьте ласкаві, заходьте у гості,
Будемо раді вам від душі!

ДА НЕ ИССЯКНЕТ РОДНИК ТАЛАНТОВ!

Каждый ребенок – художник. Вопрос в том, как остаться им,
когда вырастешь... Пабло Пикассо.

Îêñàíà ÇÅËÈÍÑÜÊÀ, â÷èòåëü
Öåáðèê³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²²ñò.

Âåëèêîìèõàéë³âñüêîãî
ðàéîíó

Ñåðã³é ÌÅÔÎÄÎÂÑÜÊÈÉ, â÷èòåëü
Óëüÿí³âñüêîãî ÍÂÊ-ÇÎØ ²-²²² ñò.

Ìèêîëà¿âñüêîãî ðàéîíó

Âàëåíòèíà ÌÅËÜÍÈÊ,
äèðåêòîð Çàâîä³âñüêî¿ ÇÎØ
Áåðåç³âñüêîãî ðàéîíó

Âàëåðèé ÁÅÃÓÍÎÂÈ×, äèðåêòîð ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà õóäîæåñòâåííî-
ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè ÞÍÏÓ èì.Ê.Ä. Óøèíñêîãî

Кошти можна перерахувати на раху�
нок 4405885823667461 Приватбанку на
ім’я Васильченко Світлани Максимівни.

Разом ми зможемо зробити добру
справу!

В начале каникул, поближе к обеду,
Вдруг вижу, как к  Центру идут не спеша
Мальчишки с девчонками, словно по следу,
На выставку к нам... И запела душа.

И сразу подумал: а сколько ж их было?
(Пытливым, талантливым жизнь посвятил).
Что скажет искусство? И где то мерило,
Коль тысячам в жизнь я дипломы вручил?!

Ведь конкурс «Таланты твои, Украина»
(Двадцатый годок ему стукнул сейчас)
Проходит во всех номинациях зримо –
Как самый престижный, желанный для нас.

В нем дети играют, поют и танцуют,
Стихи сочиняют и прозу подчас,
Компьютерной графикой розы рисуют,
Дизайном, флористикой балуют глаз.

На выставке можно увидеть картины,
Шкатулки из бисера, вазы, цветы,
В печи Прометея вам выжгут из глины,
Луну вышивают и вяжут зонты.

А вот гобелен, макраме и скульптура,
Соломка и батик – какой вернисаж?
Рисунки, пейзажи – живая натура,
Резьба, инкрустация  ) целый Пассаж!

Порой удивляешься выдумке смелой,
Фантазии буйной, детей мастерству,
Как сделаны все экспонаты умело!
Все это, пожалуй, сродни волшебству.

Душа наполняется музыкой света,
Мечты претворяются в творческий труд!
Одесса талантами в мире воспета,
И опыт, и молодость рядом идут!

Кожен з вас у нас вклав
Своє серце і ніжну душу.
Зорею вчительку назвав
Малишко. І я хочу
Сьогодні всім вам розказать
Про те, як недоспали,
Ви серцем думали про нас,
Душею вболівали.
Як тихо)тихо уночі
Перед самотнім світлом
Лежали зошитки малих
Ваших діток нехитрих.

Шановна Ніно Олександрівно! Звертаюсь до Вас з проханням про надання ма+
теріальної допомоги в лікуванні мого сина, який отримав важкі травми після нещас+
ного випадку, підірвавшись на гранаті Ф+1 (ампутовано кисть правої руки, поране+
на права нога). Ми довгий час лікувались у шпиталі в Одесі. Нам запропонували
протезування в Німеччині, в клініці «Шаріте» м.Берліна, для того, щоб 26+річний
молодий хлопець міг продовжити повноцінне життя. Звісно, в нашій сім’ї немає та+
ких грошей, бо лікування дуже дороге, тому прошу допомоги в усіх, хто може допо+
могти: друзів, родичів, колег.

Дуже прошу обласну організацію Профспілки допомогти.

Ñâ³òëàíà Ìàêñèì³âíà ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ,
â÷èòåëü ÇÎØ ²-²²² ñò. ñ.Ïåòð³âêà Òàðóòèíñüêîãî ðàéîíó

Ви, як багатодітна мати,
А ми усі – Ваші малята.
Любили серцем нас Ви щиро,
Учили злагоди і миру.
Пройшли  роки, і я у клас
Учителем заходжу.
Люблю я діточок своїх
І в цьому сенс життя знаходжу.

МОЇМ ВЧИТЕЛЯМ
Присвячую

                             УЧИТЕЛЬ

Учитель. Це професія чи доля?
Хто відповість на запитання непросте?
Чи бачили ви поле те пшеничне,
Де золота пшениченька росте?
Зрошена потом, скроплена сльозою,
Пшениця виросте, та чи завжди така,
Як мріє хлібороб, болить душею,
Який гортатиме врожай натруджена рука?
І нерозривні вже і школа, і душа.
Тож зупинись, задумайсь на хвилинку:
Що є в учителя від сіяча?
Який побачать урожай втомлені очі –
Засяє усмішка чи забринить сльоза?
Життям своїм, мов золотом пшеничним,
Осяймо душу свого сіяча!
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

ЗАПИТАННЯ ) ВІДПОВІДЬ

Запитання: що таке суміщен�
ня посад та які умови оплати праці
за такою формою роботи?

С. Андрушкевич,
Савранський район

        Відповідь:
Кодекс законів про працю перед�

бачає можливість  суміщення  посад
(професій), тобто виконання   праців�
ником на тому самому ж  підприємстві,
організації, установі разом із своєю
основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткової ро�
боти за іншою посадою.

   Оскільки  чинне законодавство
України не повною мірою  регулює
питання роботи за  суміщенням по�
сад,  необхідно користуватися  по�
становою  Ради Міністрів СРСР від
04.12.1981 року № 1145  « Про
порядок  та умови суміщення про�
фесій (посад)» в частині, що не су�
перечить  Конституції та законам
України. Така вимога встановлена
Постановою  Верховної Ради   Ук�
раїни від 12.09.1991 року №
1545�ХП «Про порядок  тимчасової
дії на території  України деяких актів
законодавства Союзу РСР».

  Зазначеною вище постановою
передбачено, що робота за  сумі�
щенням  посад  допускається  за зго�
ди працівника та  виконується  впро�
довж встановленої  тривалості робо�
чого дня,  якщо це економічно  вип�
равдане  та не призведе  до по�
гіршення роботи  за основною поса�
дою.  За угодою між  керівником  та
працівником може обумовлюватись
термін такої роботи:  на визначений

Запитання:
Якщо селищна рада є засновником ко+

мунального  дошкільного навчального зак+
ладу, або сільська  рада забезпечує його
фінансування, чи входить до  повноважень
цих рад призначення завідувачів цих зак+
ладів?

Ю.Новак,
Білгород)Дністровський район

Відповідь:
Дійсно, іноді виникають суперечки  з цьо�

го приводу між сільськими радами та відділа�
ми освіти.

  Згідно з пунктом 10   ст. 42  Закону
України «Про місцеве  самоврядування в
Україні»   сільський, селищний  голова  при�
значає  на посади та звільняє з посад кері�
вників відділів, управлінь та  інших виконав�
чих органів, підприємств, установ та орган�
ізацій, що належать  до комунальної влас�
ності відповідних  територіальних громад,
крім керівників  дошкільних,   за)
гальноосвітніх  та позашкільних на)
вчальних закладів.

 Хто ж тоді  призначає та звільняє  керів�
ника  дошкільного навчального закладу?  Як
зазначено в  ст. 31 Закону України  «Про
дошкільну освіту»  керівника та заступника
керівника  комунального  дошкільного зак�
ладу  призначає на посади  та звільняє  відпо�
відний орган  управління освітою; педагогі�
чних  та інших  працівників  �  керівник зак�
ладу.

    Разом з тим, звертаємо увагу на те, що
ПРИЗНАЧЕННЯ  органами  управління осв�
ітою  керівників навчальних закладів   про�
водиться  за попереднім погодженням  із
місцевими органами  державної виконавчої
влади та органами  місцевого самоврядуван�
ня (ст. 20 Закону України «Про освіту»).

Запитання:
Чи зараховується до стажу роботи час

догляду за дитиною?
М.Бобракова,

 Арцизький район

Відповідь:
Так. Частиною  другою ст. 181 КЗпП

України визначено, що відпустка  для дог�
ляду за дитиною до досягнення нею три�
річного віку та відпустка без збереження
заробітної плати  тривалістю, визначе�
ною в медичному висновку, але не більш
як  до  досягнення  дитиною  шестирічно�
го віку, зараховується  як до  загального,
так і  до безперервного стажу роботи і до
стажу  роботи  за спеціальністю.

Він також враховується тим працівни�
кам, у яких є право на пенсію за вислугу
років відповідно до ст.55 Закону України
«Про пенсійне забезпечення».

Щодо тих працівників, які виходять на
пенсію за віком, то їм відповідно до чин�
ного законодавства в стаж враховується
тільки час відпустки для догляду за дити�
ною до 3�х років, тому що за цей період
виплачується страховий внесок із суми до�
помоги на дитину.

      Звертаємо увагу  керівників  зак�
ладів освіти, що  згідно зі ст. 2 Закону Ук�
раїни «Про відпустки»  на період пере�
бування працівників у відпустках (в їх
числі відпустки по догляду за дитиною) за
ними  зберігається  місце роботи (поса�
да), заробітна плата (допомога).  Тому
після  відпустки   по догляду за дитиною
до  трьохрічного або шестирічного віку
адміністрація  ЗОБОВ’ЯЗАНА забезпе�
чити  зайняття тієї ж посади,  яку  праців�
ник  займав  до відпустки, а також  заро�
бітну плату (допомогу).

строк або без  зазначення строку.
   Оплата праці за суміщенням

посад регулюється    постановою Ка�
бінету Міністрів України від
30.08.2002 року № 1298 «Про оп�
лату праці працівників на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і ко�
ефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій ок�
ремих галузей», якою  передбаче�
но, що за суміщення посад установ�
люються доплати в розмірі до 50%
посадового окладу за  основною по�
садою. Рішення  про конкретний
розмір доплати ухвалюється  керів�
ником  установи, закладу, органі�
зації  залежно від складності харак�
теру, обсягу виконуваних робіт, зат�
рат  основного  робочого часу.

    Доплати  можуть  установлю�
ватися,  як зазначалось вище  у
розмірі до 50 %  посадового окла�
ду за основною посадою,  кільком
працівникам, але в межах економії
за посадовим окладом (ставкою
заробітної плати)  вакантної поса�
ди  або  відсутнього працівника.

  Такі види доплат  не встановлю�
ються  керівникам бюджетних уста�
нов, закладів та організацій, їхнім
заступникам, керівникам  структур�
них підрозділів, їхнім заступникам.

  Доплата  за суміщення посад
може  бути зменшена або навіть по�
вністю скасована внаслідок  удоско�
налення  організації праці та вироб�
ництва, а також у разі погіршення
працівником якості роботи.

Про це  адміністрація повинна
повідомити працівника не пізніше
ніж за два місяці.

Членами журі переглянуто
більше 90 конкурсних номерів.
Протягом двох днів понад 300 ос�
вітян демонстрували свої таланти
у таких жанрах: вокально�хоро�
вий, інструментальний, хореогра�
фічний, театральний (в тому числі
авторське виконання власних
творів), образотворче та декора�
тивно�прикладне мистецтво.

 За підсумками роботи журі

обласного фестивалю�конкурсу
самодіяльної художньої творчості
лауреатами І�ІІІ ступенів стали 28
учасників та творчих колективів,
які були нагороджені Дипломами
управління освіти і науки облдер�
жадміністрації та обкому Проф�
спілки і грошовими преміями.

Найвищий рівень майстерності
показали і відповідно  посіли
перші місця:

� у номінації «вокально)
хоровий жанр» :  хор НВК

21)22 вересня 2012 року в Будинку вчених пройшов облас)
ний фестиваль)конкурс самодіяльної художньої творчості се)
ред працівників навчальних закладів Одещини, в якому взя)
ли участь творчі колективи із 27 районів і міст області.

Ñâÿòî îñâ³òÿíñüêèõ
òàëàíò³â

«Балтська ЗОШ І�ІІІ ст. №1 ім. О.
Гончара – ліцей»; ансамбль «Зо�
ряне», ЗОШ №2 м. Роздільної;
Меркулова Оксана Павлівна,
НВК «Школа�ліцей» м. Білгорода�
Дністровського;

� у номінації «інструменталь)
ний жанр» � ансамбль «Нок�
тюрн», Визирська ЗОШ Комінтер�
нівського району;

� у номінації «хореографіч)
ний жанр» �
а н с а м б л ь
«Мрія», ПТДЮ
м. Южного;

у номінації
«театральний
жанр»: теат�
ральний колектив
« Д о б р и й
настрій», Бочма�
нівська ЗОШ Ко�
товського райо�
ну;  Мефодовсь�

кий Сергій Іванович, Ульяновський
НВК Миколаївського району;

� у номінації «образотворче
мистецтво» � Гусаковський Дмит�
ро Михайлович, Саратський рай�
онний БДТ;

� у номінації «декоративно)
прикладне мистецтво» �  Гер�
чик Наталія Юріївна, БДЮТ м. Теп�
лодара.

Вітаємо переможців фестивалю
та бажаємо подальших успіхів у
творчості та в професійному житті!

Ансамбль «Ноктюрн»

Хор НВК «Балтська ЗОШ І)ІІІ ст. №1 ім. О. Гончара – ліцей»

Урочисте нагородження
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Ç ÞÂ²ËÅªÌ,

«ÑÍ²ÃÓÐÎÍÜÊÀ»!
В  далекому вже для багатьох з

нас 1972 році в м.Іллічівську було
відкрито дошкільний навчальний
заклад №12 «Снігуронька». І ось
вже 40 років   він щоденно, з раді)
стю зустрічає дітей з усього міста.

Як і колись, у ньому чути багатого�
лосий гомін, веселий сміх дітвори і не�
втомні дитячі  «чому?». Відкривала са�
дочок перша  його  завідувач Артюхо�
ва Світлана Григорівна. Потім на посаді
довгі роки була Виговська Світлана
Михайлівна. Змінювався колектив, при�
ходили різні діти, багато з яких вже ста�
ли батьками і приводять у рідну «Снігу�
роньку» своїх дітей.

         Але не змінилося головне � тра�
диція плекання доброго, згуртованого
колективу, який віддано, день за днем
виконує свою роботу, піклуючись про
дітей, один про одного. Перш за все, це
завідувач Головатченко Олена Вален�
тинівна, яка з повагою ставиться до кож�
ного. Першовідкривачі закладу: касте�
лянша   Шаламай Т.Ф., праля  Леонова
П.В., помічник вихователя  Кухарчук
Л.Д., вихователь Біляк М.К., музичний

керівник  Забрускова Г.М.
     Кожного року до трудового ко�

лективу приєднуються молоді та завзяті,
які роблять свій внесок у виховання но�
вого покоління іллічівців.

    Земний уклін і вдячність усім за
багаторічну самовіддану працю і
вірність вибраній професії.

    Члени нашої первинної проф�
спілкової організації вміють не тільки
добре працювати, а й відпочивати. По�
стійно відвідуємо театри м.Одеси, з за�

доволенням згадуємо поїздки до найк�
расивіших місць України:  м.Умані,
м.Києва, Карпат, м.Почаєва, м.Полта�
ви, Шабо та інших.

   Велика подяка за розуміння,
піклування,  допомогу начальнику
відділу освіти Іллічівської міської ради
Кушніру В.Г., голові Іллічівської міської
організації Профспілки працівників ос�
віти і науки України  Касап Н.В.

     Щиро, від  усього серця вітаю всіх
членів трудового колективу  із 40�ю

річницею навчального закладу, і ба�
жаю  міцного здоров’я, бадьорості,
щасливого довголіття.

   Хай живе «Снігуронька». Хай  по�
дальша доля дитячого садка буде щас�
ливою, увінчаною новими досягнення�
ми на освітянській ниві!

  Ñâ³òëàíà ÌÀËÀÕÎÂÀ,
âèõîâàòåëü-ìåòîäèñò,

ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ÄÍÇ ¹12 «Ñí³ãóðîíüêà»

ì.²ëë³÷³âñüêà

«ËÞÄÑÜÊÅ ÂÈÇÍÀÍÍß»
 ßÊ ÇÍÀÊ ÄÎÂ²ÐÈ ÑÏ²Ë×ÀÍ

У кожній організації є люди, які своєю невтомною щоден)
ною працею закладають основи її успіху, віддаючи загальній
справі частинку своєї душі і серця. Є такі і серед спілчан
Кілійської районної організації Профспілки.

Для стимулювання їх професій�
ного росту, подальшої активізації
творчих зусиль та мотивації проф�
спілкового членства в 2005 році рай�
онним комітетом Профспілки було
започатковано конкурс «Людське
визнання», в якому беруть участь
первинні профспілкові організації
закладів освіти. Конкурс  проводить�
ся щорічно протягом вересня. За сім
років його переможцями  у визначе�
них у Положенні номінаціях  стали
79 наших спілчан.

     Напередодні нашого профес�
ійного свята стали відомі імена ще
десяти освітян�переможців конкурсу
«Людське визнання�2012».

    В номінації «Велике серце» пе�
реможцями визнано вихователів Ма�
ковецьку Поліну Йосипівну (Вилківсь�
кий ДНЗ №1) і Коджебаш Людмилу
Дмитрівну (Старотроянівський ДНЗ).
У них вкрай важливе і благородне
завдання, яке вимагає великої душі,
адже вони виховують, тобто  «хова�
ють від зла» нашу малечу, а їх серця
дійсно «великі», бо то є сплав любові,
доброти, всіляких умінь, веселості і ще
багато чого.

    Поважають односельці, ціну�
ють у районі  Салиган Ніну Василів�
ну (Лісківська ЗОШ І�ІІІ ст.), чиї уро�
ки завжди цікаві та емоційно наси�
чені. ЇЇ визнано переможницею в
номінації «Вічна молодість душі»,
адже вчителька – ветеран педагогі�
чної праці �  і нині трудиться, а її сяючі
очі і привітна усмішка гармонійно
вплітаються у золоту осінь прожитих
років, які не стали їй тягарем.

   Молоді вчителі – це завжди
радість, бо вони – майбутнє нашої
школи. В номінації «Наша надія і
майбутнє» перемогу отримала мо�
лода, здібна, ерудована Мунтяну
Ірина Олександрівна (Кілійський
НВК «ЗОШ І�ІІІ ст. №1�ліцей»), яка
вірить в те, що «Учитель � це звучить
гордо», а тому прагне бути «мораль�
ним компасом» для своїх учнів.

      Педагоги за покликанням Чу�
маченко Оксана Іванівна (Трудівсь�
ка ЗОШ І�ІІІ ст.) і Тузла Олександра
Іванівна (Старотроянівська ЗОШ І�
ІІІ ст.) мають хороші організаторські
здібності, доброзичливі, вміють і вис�
лухати, і дати пораду, беруть актив�
ну участь у культурному житті села,

постійно в центрі шкільного проф�
спілкового життя. Творча енергети�
ка, оптимізм – їхні постійні супутни�
ки, тому вони визнані кращими в
номінації «Феномен енергії, опти�
мізму та розуміння».

     Є люди, без роботи і майстер�
ності яких не могли б нормально
функціонувати наші освітянські зак�
лади. Серед таких: Кадій Марія Ксе�
нофондівна (Кілійський НВК «ЗОШ
І�ІІІст.№3�ліцей»), яка вправно керує
господарською діяльністю школи,
якісно виконуючи покладені на неї
обов’язки і Бондар Надія Іванівна
(господарча група відділу освіти),
яка добросовісно опікується органі�
зацією повноцінного харчування
учнів усіх шкіл району. Ці жінки
вміють і люблять працювати, вони �
справжні майстрині, тому і визнані
переможницями в номінації «Май�
стер своєї справи».

    В номінації «Спритні та сильні»
кращим став Рущуклу Микола Олек�
сандрович (Новоселівська ЗОШ І�
ІІІст.). Жодна районна спартакіада не
пройшла без його участі, а ще він
активно залучає до спорту і занять
фізкультурою не лише учнів, а й своїх
колег, активно впроваджуючи цільо�
ву комплексну програму «Фізична
культура – здорова нація».

     Не так давно працює в рай�
оні Токар Любов Олександрівна
(Новомиколаївський НВК «ЗОШ І�
ІІ ст.�дитячий садок»), але вже за�
рекомендувала себе як талановита
людина. Показавши яскраві ама�
торські здібності, вона  стала  лау�
реатом  обласного етапу конкурсів
«Чисті роси», районного огляду
«Освітянські таланти». А ще  захоп�
люється оригамі,  квілінгом, артис�
тично декламує гуморески. Справ�
жня творча особистість, тому й виз�
нана кращою в конкурсній номі�
нації «Джерело творчості».

  Освітяни Кілійського району
щиро вітають своїх колег з перемо�
гою в конкурсі і бажають подальших
успіхів.   «Хай щастя завжди супро�
водить вас, людська повага й шана
не минають, а вашу працю повсяк�
час лиш визнання вінчають!».

Òåòÿíà ÁÎÉ×ÅÍÊÎ,
ãîëîâà Ê³ë³éñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè

  ПРОФСПІЛКА ) ЦЕ МАЙСТЕРНЯ,
ДЕ ФОРМУЄТЬСЯ ДУМКА НАРОДУ.

ТРЕБА ТРИМАТИСЯ  ЇЇ,
ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ МАЙБУТНЄ

Головними в роботі гімназії стали роз�
кутість учнів та вчителів, які цінують живу
думку, допитливий погляд, парадоксальне
мислення, відкритість до чужих переконань.
У школі  твердо переконані, що кожен учень
� це унікальна, неповторна особистість, тому
пріоритет вільного розвитку особистості є
базовим принципом освітньої системи шко�
ли. Наше завдання – зрозуміти кожну ди�
тину і виявити до неї повагу. У нас цінують
почуття незалежності, яке поєднується з
відповідальністю за  виконання своїх обо�
в’язків, заохочують індивідуальні інтереси,
шанують допитливість, потяг до знань.

    Про нашу школу можна сказати, що
вона має свій неповторний стиль, який по�
лягає не тільки в змісті і технологіях навчан�
ня, а і в оформленні кабінетів, де створені
затишні і комфортні умови для навчання; ко�
ридорів, в яких можна провести з користю
перерву; їдальні, де завжди нагодують смач�
ним та недорогим обідом; куточку релак�
сації, де можна посидіти на лавах з вигад�
ливими візерунками, послухати ніжну ме�
лодію, яка супроводжує дзюрчання фонта�
ну. Все це дозволяє виховувати учнів, яки�
ми ми можемо пишатись. Серед наших ви�
хованців переможці Міжнародних,  Всеук�
раїнських,  обласних конкурсів, олімпіад,
захисту робіт МАН.  26 випускників із 34
стали в цьому році студентами вищих на�
вчальних закладів України.

     Стиль школи не створюється сам по
собі, його  створюють люди. У гімназії склав�
ся чудовий творчий  ініціативний колектив
учителів, які докладають чимало зусиль для
підтримання високого іміджу школи. Проф�
спілкова організація школи  бере активну
участь у всіх шкільних справах.

  Доля профспілкового лідера не раз
зводила мене з людьми, для яких їх захоп�
лення стали чимось більшим, ніж просто
хобі, більшим ніж відпочинок після роботи.
Йдеться про профспілкову діяльність. Ці за�
хоплення допомагають їм жити цікавіше, до�
помагають повніше реалізувати свої мож�
ливості, захищати інтереси колег. Такими є
члени профспілкової організації нашої шко�
ли, які вважають, що жити � значить твори�
ти. Профком не тільки розглядає питання
охорони праці, часу роботи і відпочинку,
соціальних пільг і гарантій, надає безплатні
консультації з економічних, правових пи�

  Кожна школа, на моє переконання, повинна мати своє власне ім’я, не)
повторне обличчя, свою історію й філософію та власну концепцію розвит)
ку. Саме такою є наша школа – Великомихайлівський НВК «Загальноосв)
ітня школа І)ІІІ ступенів–гімназія».

тань, представляє і захищає інтереси
членів Профспілки, а й піклується про
духовне.

 У нашій профспілковій організації
склались свої традиції: вшанування вете�
ранів праці та війни, поздоровлення
жінок та чоловіків на святкових вечорах,
зустріч Нового року, проведення спарта�
кіад. Члени Профспілки регулярно забез�
печуються подарунками до ювілеїв, Но�
вого року, Дня захисника Вітчизни,
Міжнародного жіночого дня. Це квіти,
цінні подарунки, побутова техніка.
Профком бере участь в організації робо�
ти їдальні і харчування працівників  шко�
ли. Надаємо дієву допомогу малозабез�
печеним сім’ям. Велика робота прово�
диться щодо формування здорового спо�
собу життя в усіх спілчан. В рамках цієї
акції проводяться традиційні дні здоров’я
під час зимових, весняних та осінніх ка�
нікул (виїзди в ліс, туристичні походи).
Надається матеріальна допомога для оз�
доровлення працівників школи та їх дітей.

Ми продовжуємо підтримувати відно�
сини з ветеранами педагогічної праці,
стараємось надавати їм матеріальну та
фізичну допомогу за необхідності. Жод�
не свято в гімназії не обходиться без вчи�
телів�пенсіонерів.

     Ми не сидимо склавши руки,  щоб
не  втратити статус наймасовішої гро�
мадської організації, втратити ті перева�
ги, які дає нам ця масовість – силу со�
лідарності. А для цього люди  повинні
чітко знати, для чого вони вступають до
Профспілки. Нам важливо показати лю�
дям не те, що вони додатково отримують,
вступаючи до Профспілки, а те, що вони
втрачають без неї, тому що організова�
не відстоювання своїх інтересів завжди
більш ефективне, ніж індивідуальні дії ок�
ремого працівника.

 У нас  є майбутнє, є перспективи роз�
витку і росту. Я не знаю, як складеться
наша подальша доля, але сподіваюсь, що
нам вдасться зберегти теплоту відносин і
впевненість у завтрашньому дні в усіх, хто
поруч, бо ми – колектив.

Ë.À. ÄÓÁÅÍÊÎ,
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿

Âåëèêîìèõàéë³âñüêîãî ÍÂÊ
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У вересні цього року на Одещині відбувся спільний  семінар голів
територіальних організацій  Профспілки Волинської  та Одеської
областей. Основною темою семінару стало найголовніше завдан)
ня галузевої Профспілки ) захист трудових, соціально)економіч)
них прав працівників освіти.

В минулому номері нашої газети ми
писали про спільний семінар проф�
спілкового активу в липні, коли пред�
ставники Одеської обласної організації
Профспілки відвідали Волинську об�
ласть та Брестську область (Республіка
Білорусь). Бажання співпрацювати в по�
дальшому дало  ідею провести спільний
семінар на Одещині у вересні.

Волинські профактивісти ознайоми�
лися з діяльністю Одеської обласної
організації Профспілки по різних на�
прямках роботи.

Гості з Волині відвідали смт Овідіо�
поль – регіон, в якому  активно залуча�
ють інвестиції в освіту. Побували в дош�
кільному навчальному закладі «Калин�
ка», з роботою якого учасників семіна�
ру ознайомили завідувач Уляна Мель�

ник та голова профкому Людмила
Назарова. Дуже сподобався гостям

профспілковий куточок закладу, його
оформлення інформаційними повідом�
леннями, фотографіями, агітаційними
матеріалами. Відвідали також і Овідіо�
польський НВК.  Про роботу закладу та
історію його побудови гостям розпові�
ла заступник директора Олена Дани�
ленко. Своєю сучасною матеріально�
технічною базою та інформаційним за�
безпеченням заклад завдячує місцевій
владі, особливо першому заступнику
голови облдержадміністрації Наталії
Чегодар, яка за часів будівництва НВК
була головою Овідіопольської райдер�
жадміністрації.

Зацікавив наших колег кабінет
профспілкової роботи НВК.

Голова Овідіопольської районної
організації Профспілки Оксана Пушно�
ва поділилася досвідом роботи в пра�
вовому, соціально�економічному аспек�
тах  з культурно�масової, спортивної
роботи.

Побували волинські гості й в м.
Білгороді�Дністровському та його фор�
теці,  відомій далеко поза межами Оде�
щини. Білгород�Дністровський
міськком та райком Профспілки влаш�
тували теплий прийом колегам з по�
етичним побажанням:

Гостей дорогих ми вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я і миру,
Хай світлом і радістю повниться зала,
Хай плідною буде ця зустріч цікава,
Усім профспілкам освітянської ниви
Нехай усміхається доля щаслива.
Хай ваша робота завжди процвітає,
Держава підтримати не забуває.

Спілчани Одещини і Волині
Для плідної праці зібралися нині,
Бо справи насущні є завжди в державі,
Бажаємо вам здійснити всі справи,
Бажаємо всім освітянам знайти
Натхнення в роботі та щастя в житті!

У  ході семінару ділилися власним
досвідом роботи не тільки одеські про�
фактивісти. Представники Волинської
обласної організації Профспілки, зок�
рема, голова Камінь�Каширської рай�
онної організації, представила друко�
вану продукцію, яка презентує
діяльність профспілкової організації,
зокрема з питань забезпечення прав
та гарантій освітян. Ці матеріали бу�
дуть використані в роботі Одеської об�
ласної організації Профспілки.

 Однією  із  спільних рис,  що  об�
’єднує Одеську та Волинську обласні
організації Профспілки, є наявність ди�
тячих оздоровчих таборів. В рамках
спільного семінару волиняни ознайо�
милися  з роботою  нашого дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку
«Знамя», поспілкувалися з директо�
ром закладу Галиною Мізіною, із кни�
ги відгуків відпочиваючих перекона�
лися в тому, що візитною карткою та�
бору є прекрасне ставлення до дітей,
вміння організувати відпочинок для
них так, щоб діти повернулися додо�
му щасливі та здорові.

  Нікого не залишив  байдужим

візит до Одеського будинку вчених.
Про роботу  секцій, наукових това�
риств, проведення наукових конфе�
ренцій, творчих вечорів, організа�
цію профспілкових заходів учасни�
кам семінару розповіла директор
Будинку вчених Світлана Жекова.

Підбиваючи підсумки семінару,
голови Одеської та Волинської об�
ласних організацій Профспілки
підкреслили, що співпраця профак�
тиву двох областей з часом стає
більш продуктивною. Як підкреслив
голова Волинського обкому Проф�
спілки Василь Грановський, саме такі
зустрічі, як даний семінар, запам’я�
товуються на все життя.

Отже, співпраця між регіонами
не припиняється!

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²

Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

³ íàóêè Óêðà¿íè

В літній сезон 2012 року  за безпосе�
редньої участі профспілкових організацій
галузі області оздоровлено 2821 дити�
ну, що   складає 15 відсотків від загаль�
ної кількості дітей членів   Профспілки. По�
рівнюючи ці цифри з показниками мину�
лого року, слід зазначити, що число оз�
доровлених дітей освітян з кожним роком
стає все більше.

Найбільшою популярністю, як і в по�
передні роки, користувалися позаміські
табори: в 2012 році в них відпочили 1873
дитини.

Найвищий відсоток охоплення дітей
оздоровчими заходами в Любашівській
(37%), Київській (34%), Ізмаїльській та
Роздільнянській (по 29%), Арцизькій
(22,2%), Комінтернівській (18,5%) рай�
онних організаціях Профспілки, Юж�
ненській (29,5%), Ізмаїльській (23,5%),
Іллічівській, Теплодарській міських
(по22%) організаціях,  первинних проф�
спілкових організаціях  Ізмаїльського дер�
жавного гуманітарного університету
(69%),  Одеської державної академії тех�
нічного регулювання та якості (50%),
Одеського національного політехнічного
університету (28%), Одеського націо�
нального університету ім. І.І.Мечникова
(19,3%).

У дитячому закладі оздоровлення і
відпочинку „Знамя”   обласної органі�
зації Профспілки протягом 4 змін трива�
лістю 16 днів оздоровлено   583  дитини,
що складає  21 відсоток  від кількості оз�
доровлених дітей.

На організацію оздоровлення дітей у
поточному році витрачено  5347 тис. грн.
(проти 3220 тис.грн. в 2011 році).

Голови профспілкових організацій
проводили  цілеспрямовану роботу з
органами місцевої влади, спонсорами та
благодійними структурами щодо  залу�
чення додаткових коштів на оздоровлен�
ня і відпочинок дітей освітян.    Наприк�
лад, Комінтернівському  районі батькі�
вська доплата за путівки повністю
здійснювалась за рахунок  спонсорів
(витрачено 197,5 тис. грн.).

Постановою президії обкому Проф�
спілки були визнані переможцями облас�
ного огляду і нагороджені такі проф�

ПІДБИТО ПІДСУМКИ
ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

І ВІДПОЧИНКУ
14 вересня цього року на черговому засіданні президії обкому Проф)

спілки були підбиті підсумки обласного огляду роботи профспілкових
організацій Профспілки працівників освіти і науки України на кращу
організацію оздоровлення і відпочинку дітей працівників галузі  влітку
2012 року в Одеській обласній організації Профспілки.

спілкові організації:
по першій групі:

      Дипломом І ступеня та грошо�
вою премією 1000 грн. – Ізмаїльська
районна організація Профспілки;

       Дипломом ІІ ступеня та гро�
шовою премією 700 грн. –     Ізмаїльська
міська організація Профспілки;

       Дипломами ІІІ ступеня та гро�
шовими преміями по 500 грн. –  Арцизь�
ка, Роздільнянська        районні органі�
зації  Профспілки;

по другій групі:

   Дипломом І ступеня та грошо�
вою премією 800 грн. – первинна проф�
спілкова організація Одеського націо�
нального університету ім.І.І.Мечникова;

  Дипломом ІІ ступеня та грошо�
вою премією 600 грн. – первинна проф�
спілкова організація Одеської державної
академії будівництва та архітектури;

 Дипломом ІІІ ступеня та грошо�
вою премією 400 грн. – первинна проф�
спілкова організація Одеського націо�
нального політехнічного університету.

Відзначена належна робота з оздо�
ровлення  та високий рівень організації
культурно�масових, спортивних заходів,
виховної роботи в дитячому  закладі оз�
доровлення і відпочинку «Знамя». Вис�
ловлена подяка адміністрації т а проф�
кому  Південноукраїнського національ�
ного педагогічного університету ім. К.Д.
Ушинського за організацію якісної підго�
товки педагогічних кадрів для роботи в
таборі.

Незадовільно проведена  робота з
організації дитячого оздоровлення голо�
вами  Котовської міської,   Кодимської,
Миколаївської, Савранської, Ширяївсь�
кої, Малиновської  районних організацій
Профспілки, первинних профспілкових
організацій Одеського педагогічного
училища, Міжнародного гуманітарного
університету.

 Робота з організації оздоровлення
та відпочинку влітку дітей наших спілчан
– справа складна, проте є і має залиша�
тися одним з пріоритетних напрямків ро�
боти профспілкових організацій  області.

ПІДБИТО ПІДСУМКИ
ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

І ВІДПОЧИНКУ
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ÎÄÅÑÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÏÈÙÅÂÛÕ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ – 110 ËÅÒ!

История  академии чрезвычайно ин�
тересна и берет  свое начало с 20 ок�
тября 1902 года с открытия Одесской
школы мукомолов. Это было выдаю�
щимся событием того времени. В Одес�
се удалось заложить мощные основы
зерновой науки.

Создание фундаментальных научных
школ было продолжено и в последующей
истории академии – в советскую эпоху и
в независимой Украине. На базе школы
мукомолов возник институт инженеров
мукомольной промышленности и элева�
торного хозяйства. Неоднократно меня�
лись названия, но неизменной остава�
лась функция – подготовка кадров для
зерноперерабатывающей промышлен�
ности: инженеров, кадров высшей квали�
фикации, кандидатов и докторов наук.

Важной вехой в истории института
стал 1969 год. В результате реоргани�
зации в состав ВУЗа влился большой
коллектив ученых Одесского техноло�
гического института пищевой и холо�
дильной промышленности. Расширился
спектр пищевых специальностей – тех�
нология виноделия, консервирования,
мяса и мясных продуктов, молока и
молочных продуктов. С этого времени
мы стали полномасштабным  ВУЗом,

широко представляющим все пищевые
специальности.

В 1994 году  после успешного про�
хождения аккредитации Министерства
образования и науки статус нашего
учебного заведения повысился до уров�
ня академии.

В год столетия ВУЗа, в сентябре
2002 г. , Президент Украины Л.Д.Куч�
ма подписал Указ о присвоении акаде�
мии  статуса национальной.

В 2003 году 5 ученых академии полу�
чили государственные премии Украины.

В 2004 году в жизни ОНАПТ про�
изошло знаменательное событие – ака�
демия была принята в состав Ассоциа�
ции Европейских Университетов (из
345 украинских ВУЗов только 34 удо�
стоены такой высокой чести). На сегод�
няшний день ОНАПТ является действи�
тельным членом уже 9�ти международ�
ных организаций.

Постоянно укрепляются и расширя�
ются зарубежные связи академии, в
первую очередь с ВУЗами пищевого
профиля. В настоящее время наша ака�
демия успешно реализует различные
проекты с 23 иностранными партнера�
ми по двухсторонним договорам.

В 2007 году за высокие достижения в
деле подготовки высококвалифициро�
ванных специалистов и научные дости�

Одесская национальная академия пищевых технологий – одно из
старейших высших учебных заведений нашей страны. Прошедшие 110
лет только подтвердили правильность и безошибочность курса разви)
тия нашего ВУЗа на технологическое обеспечение продовольственной
безопасности и подготовку соответствующих инженерных кадров.

жения коллектив академии награжден
Грамотой Кабинета Министров Украины.

Уже много лет ОНАПТ является одним
из самих престижных вузов страны, о чем
свидетельствуют высокие места, занима�
емые ею в различных опросах и рейтин�
гах. Так, академия ежегодно – в двадцат�
ке лучших ВУЗов Украины; в университет�
ском рейтинге ЮНЕСКО «Топ 200 � Ук�
раина» – среди тридцати лучших и на по�
четном 2�м месте среди 15 технологичес�
ких ВУЗов Украины; в рейтинге «Компас�
2011», составленном по оценкам рабо�
тодателей, заняла 7 место; в зарплатных
рейтингах украинских ВУЗов (журнал
«Деньги», 2012) по экономическим спе�
циальностям заняла 25 место, а по техни�
ческим специальностям – 10 место.

Академия в 2008 г. стала соучреди�
телем Украинской ассоциации пищевой
науки и техники и получила грант Ев�
ропейского союза для участия в проек�
те «BaSeFood» – «Биоактивные компо�
ненты в традиционных продуктах пита�
ния Черноморского бассейна».

Уже четвертый год ОНАПТ является
официально признанным украинским
ВУЗом «номер один» в сфере пищевых
технологий. В 2009 году Министерство
аграрной политики Украины определи�

ло академию ведущим профильным ВУ�
Зом страны по подготовке специалис�
тов для пищевой и зерноперерабаты�
вающей промышленности, а также ве�
дущим научным центром по исследо�
ванию проблем хранения и перера�
ботки зерна, созданию новых продук�
тов функционального и оздоровитель�
ного питания.

Совсем недавно в жизни ОНАПТ
произошло важное событие – 31 мая
2012 года вступило в силу распоря�
жение Кабинета Министров Украины
о присоединении Одесской государ�
ственной академии холода к Одес�
ской национальной академии пище�
вых технологий с образованием на её
базе структурного подразделения
ОНАПТ, а именно – Института холо�
да, криотехнологии и экоэнергетики
им. В.С.Мартыновского. Целью этого
решения является оптимизация и по�
вышение качества подготовки кадров
с высшим образованием для пищевой
отрасли.

Символично, что объединение про�
изошло в юбилейный год для обоих
ВУЗов, так в 2012 году ОНАПТ испол�
няется 110 лет со дня основания, а
ОГАХ – 90 лет. 200 лет общего опыта!

Таким образом, сегодня ОНАПТ –
это  53 кафедры, 5 институтов с 11 фа�

культетами, на которых проходят обуче�
ние около 15000 студентов по 38 спе�
циальностям, более 170 специализаци�
ям и программам подготовки. В состав
академии также входят НИИ зерна и пи�
щевых продуктов, Одесский механико�
технологический техникум, Одесский
техникум газовой и нефтяной промыш�
ленности, Одесский техникум промыш�
ленной автоматики, Одесский техничес�
кий колледж.

В ОНАПТ успешно работают  учебно�
научный центр довузовской подготовки,
школы компьютерных технологий и инос�
транных языков, учебно�консультацион�
ный центр «Школа малого и среднего биз�
неса»; готовит кадры высшей квалифика�
ции отдел аспирантуры и докторантуры.

Академия имеет мощную матери�
ально�техническую базу: 11 учебных
корпусов, вычислительный центр, науч�
но�техническую библиотеку,  читаль�
ные залы,  залы  электронных  катало�
гов,  7 общежитий; кафе и буфеты, са�
наторий�профилакторий, спорткомп�
лекс с бассейном и спортзалами, сана�
торий�профилакторий и 2 здравпунк�
та; спортивно�оздоровительный лагерь.

В нашей академии есть широкие воз�
можности для всестороннего развития
личности: действует Центр культуры сту�
дентов, Институт культуры и искусств,
Литературная гостиная, работают раз�
нообразные спортивные секции. Развить
лидерские качества также можно, зани�
маясь общественной работой в органах
студенческого самоуправления.

Профкомы академии стоят на страже
интересов членов Профсоюза, оказыва�
ют юридическую и материальную под�
держку, контролируют выполнение усло�
вий коллективного договора, организу�
ют оздоровление сотрудников и студен�
тов по различным направлениям, турис�

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
25 вересня особистий ювілей відзначила СТРАХОВА Тетяна Василі)

вна, голова профкому працівників
Одеської національної академії
харчових технологій.

Колеги знають Тетяну Василівну як ак�
тивну, енергійну, оптимістичну і дієву. Їй
притаманно встигати ефективно працюва�
ти і як викладач (Тетяна Страхова є доцен�
том, кандидатом технічних наук), і як проф�
спілковий лідер (більше 20 років вона очо�
лює профспілкову організацію праців�
ників). Як  керівник секції вищої школи  і
член президії обкому Профспілки, Тетяна
Василівна постійно проявляє ініціативу і не
залишається осторонь у ході вирішенні про�
блемних питань.

Нагороджена Почесними грамотами ЦК, обкому Профспілки, має нагрудний
знак ФПУ «Профспілкова відзнака», а до ювілею нагороджена нагрудним знаком
ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки Ук�
раїни» із ступенем «Золота відзнака».

Шановна Тетяно Василівно! Обком Профспілки вітає Вас з ювілеєм і бажає міцно�
го здоров’я, щастя і добробуту, невпинного руху вперед. Хай  здійснюються всі Ваші
плани та задуми, і кожний день наповнюється натхненням та радістю.

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

тические поездки, коллективные посеще�
ния театров города и многое другое.

ОНАПТ – это лучшие традиции ин�
женерного образования с 1902 года!

Благодаря эффективной работе про�
фессорско�преподавательского состава
удается совместить вековые традиции и
новейшие технологии для обучения спе�
циальностям, которые актуальны всегда.
Так, например, нами взят курс на поли�
морфность обучения: студент, уже полу�
чивший диплом бакалавра, имеет воз�
можность расширить свои знания в об�
ласти выбранной профессии путем по�
лучения еще одной специальности в
Институте последипломного образова�
ния и повышения квалификации.

За последние годы конкурентоспо�
собность наших выпускников повыси�
лась настолько, что спрос на них опере�
жает предложения. Об этом говорят
наши традиционные Ярмарки вакансий,
которые мы проводим два раза в год.

История успеха целого коллектива
длиною в 110 лет – это история успеха
каждого, кто работал и продолжает ра�
ботать, учился и только что поступил.
Сегодня ОНАПТ � признанный лидер в
области научных исследований и под�
готовки высококвалифицированных ин�
женерных кадров для пищевой, зерно�
перерабатывающей промышленности,
для индустрии отдыха и туризма, для
всех сопутствующих отраслей.

Мы бесконечно благодарны созда�
телям нашей академии, всем тем, кто
вложил свой труд в ее развитие и на�
шим выпускникам, которые прослави�
ли дело инженера и свою Alma Mater.

С юбилеем, дорогая Академия!
Ëàðèñà ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ,

äîöåíò, äèðåêòîð Öåíòðà
îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÍÀÏÒ
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Íèçüêèé óêë³í ³ øàíà
У вересні відсвяткував свій 90)річний ювілей Олександр Анд)

рійович ЗАРУДНЯК, мудрий педагог і просто чудова людина, який
став надійною опорою в засвоєнні наукових істин не одному по)
колінню студентів.

Скількох молодих спеціалістів провів
по наукових стежках Олександр Андрій�
ович, скількох надихнув на самостійну пе�
дагогічну діяльність – сухі цифри безсильні
виміряти те душевне тепло і доброту, які
він завжди щедро дарує і колегам, і своїм
учням. Для студентів він давно став «на�
шим Зарудняком» � так з ніжністю нази�
вають Олесандра Андрійовича. За всю

історію Ізмаїльського інституту, а тепер
університету, не було жодного студента
котрий не зберіг би в серці найтепліші
спогади про нього, Вчителя.

Висока ерудиція, спокійний врівнова�
жений характер, веселий норов, добро�
зичливість, тактовність і, найголовніше,
людяність – таким ми бачимо Олександ�
ра Андрійовича і таким хочемо бачити
його ще довгі роки, дорогого, шановного
і єдиного нашого Вчителя.

Отже, щиросердно вітаємо Олексан�
дра Андрійовича Зарудняка з 90�им
днем народження! Посіяне Вами розум�
не і добре одвічно даватиме щедрі пло�
ди на освітянській ниві в ім’я добробуту
і зростання духовного багатства Украї�
ни. Хай щедро віддячує доля за світло
невтомної Вашої душі. Зичимо Вам
міцного здоров’я, бадьорості, оптиміз�
му, невичерпної енергії. Живіть довго в
щасті та добробуті!

Людмила Василівна, випускниця пе�
дагогічного університету ім. К.Д.
Ушинського, спеціаліст вищої категорії з
25�річним педагогічним стажем.

Вона працює вчителем англійської мови
в НВК «ЗОШ І�ІІ ст. – ДНЗ» с. Лисогірки Ко�
димського району, а весь літній сезон при�
свячує дітям, які відпочивають та оздоров�
люються в ДЗОВ «Знамя».

Людмила Василівна сама розробляє
всі сценарії загальнотабірних заходів, які
спрямовані, насамперед, на розвиток
творчих здібностей дитини, розкриття її
як неповторної особистості. Роботу пе�
дагогічного колективу організовує так,
щоб у центрі уваги була дитина. І голов�
ний принцип цієї роботи – вільний діа�
лог між дітьми та педколективом. Як ре�
зультат, діти з великим задоволенням
беруть участь у проведенні яскравих
свят, змагань, конкурсів. Ось і цього літа
незабутньо пройшла зустріч вихованців
табору з учасниками 25�го міжнародно�

Òàëàíò áóòè âèõîâàòåëåì
Вже 6 років у дитячому закладі

оздоровлення і відпочинку «Зна)
мя» Одеської обласної організації
Профспілки працює методистом
та старшим вихователем Людми)
ла Василівна МЕЛЕША – високок)
валіфікований спеціаліст, люди)
на, яка має неабиякий хист знахо)
дити спільну мову з дітьми.

ÍÎÂÀÒÎÐ  ÎÑÂ²ÒÈ
Ім’я Лариси Георгіївни ХАЛЄЄВОЇ доб)

ре відомо одеським освітянам. Вона )
вихователь вищої категорії, відмінник
освіти України, завідувач дошкільним
навчальним закладом №75 м.Одеси,
яким успішно керує з 1984 року.

Саме Ларисі Георгіївні належить ідея ство�
рити дитячий садок нового типу, в основу яко�
го покладено авторський метод виховання,
об’єднаний на дидактичному принципі на�
вчання дітей Марії Монтессорі та основах ду�
ховного виховання Софії Русової.  За період
роботи в дошкільному закладі  вона перетво�
рила його  в прекрасний, світлий, добрий дім
для маленьких одеситів.

Виховувати в дітях найкращі якості, розви�
вати їх таланти та інтелектуальний потенціал
– спільне завдання для всіх вихователів, але
кожен знаходить свій особистий підхід до його виконання. Своєю методикою
виховання малят Лариса Халєєва охоче ділиться з тими, хто прагне здобути
досвід справжнього педагога. Її рекомендації з проведення виховного процесу в
дитячих садках часто друкуються в популярних виданнях: «Наша школа», «100%».
Також були надруковані тринадцять статей у сімейному журналі «Фамілія», виго�
товлено ряд методичних посібників із виховання та навчання дітей на допомогу
батькам та вихователям.  Протягом 10 років співпрацює з Одеським обласним
інститутом  удосконалення вчителів, де педагоги області (а їх було біля 500), вив�
чали досвід роботи дошкільного закладу.

    Колектив навчального закладу � це одна велика дружна родина кваліфіко�
ваних педагогів. Вони постійно беруть участь у районних, міських, обласних яр�
марках,  виставках, конкурсах «Кращий дошкільний працівник» та посідають при�
зові місця.  Лариса Георгіївна очолює заснований на базі ДНЗ №75 Центр інно�
ваційних технологій Марії Монтессорі та Софії Русової, який надає педагогічну,
методичну  допомогу керівникам, вихователям та батькам. В кожній групі  створе�
ний мультимедійний комплекс з метою підготовки дітей до комп’ютерної грамоти.

Напередодні Дня працівників освіти ми вітаємо Ларису Георгїївну зі святом
та бажаємо здоров’я, бадьорості, професійних успіхів.

Ä³àíà ÊËÅÏ²ÊÎÂÀ,
ãîëîâà Ïðèìîðñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé
êîì³òåò ²çìà¿ëüñüêîãî äåðæàâíîãî

ãóìàí³òàðíîãî óí³âåðñèòåòó

22 вересня особистий ювілей відзначив
МОТУЛЬКО Богдан Васильович, голова
профспілкової організації працівників
Одеського національного політехнічного
університету.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ìàéñòåð ïåäàãîã³÷íî¿ ñïðàâè
Кожен із нас до свого призначення приходить по)різному. Ко)

мусь потрібні роки пошуків, щоб стати на свій шлях, хтось обирає
його за порадою близьких і друзів, а Раїса Павлівна ЖАДАН з ди)
тинства мріяла про професію вчителя, таку романтичну та відпові)
дальну. Цій нелегкій справі вона присвятила себе з радістю, і вже
41 рік сіє в душах своїх вихованців зерна добра та людяності.

Раїса Павлівна, закінчивши Сумський держав�
ний педагогічний інститут,  поїхала за направлен�
ням у Писарівську середню школу Кодимського
району Одеської області.

З 1979 року працює заступником  директора
з навчально�виховної роботи. Саме на цій посаді
Раїса Павлівна по�справжньому розкрила свій та�
лант організатора і методиста школи.

Мудрий фахівець, майстер педагогічної спра�
ви, досвідчений порадник. За роки плідної праці
вона зуміла сформувати дружний, працьовитий,
творчий педагогічний колектив.

Раїса Павлівна створила шкільний методичний
кабінет, який є творчою лабораторією для навчан�
ня учителів, удосконалення їх професійної майстер�
ності, з її ініціативи в школі оформлено навчальні
кабінети, які ефективно використовуються в навчаль�
но�виховному процесі.

Сьогодні Писарівська загальноосвітня школа стала навчально�виховним ком�
плексом ,,Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів – дошкільний заклад,” і Раїса Пав�
лівна багато робить для того, щоб він став справжнім навчальним закладом но�
вого типу.

Як учитель, плідно працює над удосконаленням методики викладання украї�
нської мови та літератури, домагається міцного засвоєння знань школярами з
предмета, виховує високу читацьку та загальну культуру, любов до рідної мови,
багато уваги приділяє роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результа�
ти її учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, Малій академії наук.

Раїса Павлівна щедро передає свій досвід колегам, керує районною Шко�
лою управлінського досвіду, районною опорною школою з проблеми органі�
зації методичної роботи в школі на основі діагностики, багато уваги приділяє
навчанню молодих педагогів.

Творча праця педагога здобула визнання серед колег, вона користується
повагою й авторитетом у школі, селі, районі. Разом із чоловіком виховали трьох
доньок, які також стали педагогами.

 Раїса Павлівна Жадан неодноразово відзначалась Грамотами Міністерства
освіти і науки України, місцевого та обласного органів управління освітою. Має
педагогічне звання ,,учитель�методист”, значок ,,Відмінник освіти України”, дип�
лом Міжнародного академічного рейтингу популярності ,,Золота Фортуна”,
відзначена іменним годинником Президента України.

Раїса Павлівна � вчитель, на якого завжди чекають діти, бо в ній поєдналось
все: дивовижна ерудиція, невичерпна цілеспрямована енергія, душевна теплота й
доброзичливість, в неї немає сумнівів щодо вибору своєї професії, бо в її душі
завжди горить любов до дітей.

Í³íà  ÄÅÃÀËÞÊ,
çàâ³äóâà÷ ÊÓ,,Êîäèìñüêèé ÐÌÊ ç ïèòàíü îñâ³òè.”

го забігу в ім’я добра і гармонії на землі,
організатором якої стала Л.Мелеша.
Хлібом�сіллю зустріли гостей з 12 країн
світу, провели тематичний конкурс ма�
люнка, а у фіналі влаштували незабутній
концерт. Втім, ще можна розказати ба�
гато чого про інші яскраві, веселі заходи,
які організовувалися в таборі за безпо�
середньої участі Людмили Василівни.

Табору «Знамя» дуже пощастило, що
тут працює така творча, енергійна, пра�
целюбна людина.

Ãàëèíà Ì²Ç²ÍÀ,
äèðåêòîð ÄÇÎÂ «Çíàìÿ»

В політехнічному університеті  він працює з 60�х
років, і більше 15 років очолює первинну профспілко�
ву організацію працівників університету. Сумлінний і
відповідальний, Богдан Васильович цілком відданий
своїй профспілковій праці, яку поєднує із викладаць�
кою діяльністю: є завідувачем кафедри, має звання
приват�професора. Успішне керівництво профспілко�
вою організацією працівників підтверджують почесні
нагороди: грамоти ЦК, обкому Профспілки, нагруд�
ний знак ЦК Профспілки «Заслужений працівник
Профспілки працівників освіти і науки України» із най�
вищим ступенем – «Золота відзнака».

Шановний Богдане Васильовичу! Щиро вітаємо
Вас з ювілеєм. Бажаємо здоров’я і життєвих сил, радісних подій і професійних звер�
шень! Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння
творити добро.

Ç ïîâàãîþ,
 ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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 (Продовження. Початок на 1 стор.)
 Було б нерозумним цю техніку вико�

ристовувати лише в урочний час та під час
проведення виховних заходів. Уявіть собі:
клас  здійснив подорож до Одеси, Умані,
Києва (зараз планується поїздка до
Вінниці та Львова), а за тиждень учні мо�
жуть переглянути презентаційний мате�
ріал, упізнати себе в тій чи іншій ситуації.

   Ще один приклад: я разом зі свої�
ми вихованцями відвідав місцевий крає�
знавчий музей, яким завідує Заслуже�
ний учитель України, фанат своєї спра�
ви, мій учитель Доскач Володимир Во�
лодимирович. Учні ознайомилися з ек�
спонатами, знайденими на території
нашого краю, сфотографували їх і те�
пер маємо таку нагоду (у разі потре�
би) переглядати як на уроках розвитку
мовлення, так і на уроках літератури.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏ²ØÍÎÑÒ² Â×ÈÒÅËß
 (роздуми переможця обласного конкурсу «Учитель року – 2012» Ігоря Якубовського)

   Ще одна новинка: використання
комп’ютера на уроках і удосконалення
набутого вдома. Під час підготовки до
обласного та республіканського етапів
конкурсу «Учитель року», ми з учнями
удосконалювали отримані знання щодо
використання тестового контролю на
уроках української мови та літератури.
Повірте: учням цікаво створювати щось
своє, особисте, і в черговий раз на уроці
«пережити ситуацію успіху».

   І останнє ноу�хау: мабуть, уже з
цього року більшість учнів класу перей�
де на електронні підручники: усі умови
для цього є:  по�перше, наявність ком�
п’ютерів вдома у 100% учнів; по�друге,
дякуючи мудрим і розуміючим батькам,
учні матимуть можливість працювати з
електронними книгами на уроках, вико�
ристовуючи їх потенціал. Сподіваюся,

що на методичних комісіях українсь�
ких філологів міста у кінці 2012/2013
навчального року я поділюся з коле�
гами моїми напрацюваннями.

   Ще одна складова моєї «успіш�
ності» � спілкування з творчо обдарова�
ними і вже відомими успішними людь�
ми.  Це і Галина Анатоліївна Могиль�
ницька – викладач Науково�методично�
го центру української мови, літератури
та українознавства Одеського обласно�
го інституту удосконалення вчителів; і
Світлана Андріївна Свінтковська – заві�
дувач вище згаданого центру(навчає, як
треба працювати), і Любов Кирилівна
Задорожна – заступник директора
Одеського обласного інституту удоско�
налення вчителів (мудра порадниця і
«шия» нашого творчого тандему). Хіба
з такими людьми захочеться «профес�

ійно спати»? Ні, звичайно! Тому продов�
жується мій творчий шлях до «маленьких
успіхів». А допомагають мені в цьому ме�
тодист міського методичного кабінету Ко�
товської міської ради Слободянюк Окса�
на Георгіївна, завідувач міського методич�
ного кабінету Воронкова Валерія Сергії�
вна, директор Котовської загальноосвіт�
ньої школи І – ІІІ ступенів №9 Сопінська
Галина Тимофіївна.

   І, мабуть, останній, найголовніший
чинник моєї успішності. Це мої учні, які
мають бути успішними, якщо:

 � отримують задоволення від навчання;
 � коли вони задоволені – то щасливі;
  � коли щасливі – досягають бажаного;
   � досягнувши бажаного, учні успішні.
 І нарешті: успіх потрібно ДАРУВАТИ!

Успішний освітянин упевнений у завтраш�
ньому дні!!!

Ë³äåðàìè íå íàðîäæóþòüñÿ - íèìè ñòàþòü
Наприкінці серпня  на базі дитячого закладу оздоровлення і

відпочинку «Знамя»  пройшли заняття Літньої школи  «Школа лідер)
ства», яка  покликана сприяти системним змінам, пов’язаним з підви)
щенням якості роботи шкіл, формуванню у педагогів  лідерських
якостей та позитивних установок до освітніх змін  і навичок роботи
в команді, тощо.

Цей захід проходив за підтримки
управління освіти і науки Одеської об�
ласної державної адміністрації,
Одеської  обласної організації  Проф�
спілки працівників освіти і науки Украї�
ни та був реалізований тренерською
групою викладачів Одеського облас�
ного інституту удосконалення вчи�
телів, яку очолювала заступник ди�
ректора з науково�методичної та на�
вчальної роботи, кандидат філо�
софських наук Задорожна Любов Ки�
рилівна.

Всі тренери пройшли підготовку в

навчальному центрі Осередку розвит�
ку освіти в Сулеювку (Польща) та отри�
мали сертифікат міжнародного зразка.

У результаті реалізації  обласного
проекту «Школа лідерства»  впровад�
жені зміни   в навчально – тематичні
плани курсової підготовки керівників
закладів освіти  та вчителів історії, це
такі спецкурси та факультативи, як
«Оцінювання. Самооцінювання закла�
ду освіти» та «Керівництво і лідерство»,
організовано та щорічно проводиться
підготовка двох груп керівників закладів
освіти та резерву керівних кадрів як
лідерів освіти, тренерською групою по�
стійно проводяться  семінари – тренін�
ги  для педагогів та керівників закладів
освіти з виїздом в окремий район.

 У складі учасників школи � 25 кері�
вників освіти області, які пройшли підго�
товку в рамках міжнародного українсь�
ко�польського проекту «Лідери освітніх
ініціатив», та випускники трьох груп
курсів підвищення кваліфікації керівних
кадрів «Школа лідерства» на базі
Одеського обласного інституту удоско�

налення вчителів.    Літня
школа працювала у фор�
маті семінарів�тренінгів,
які вели спеціалісти інсти�
туту. Тематика  їх була
різноманітною: готовність
особистості до прийняття
та реалізації змін в освіті,
розвиток внутрішньої мо�
тивації, уникнення стресу
в роботі педагога, управ�
ління конфліктними ситуа�
ціями,  навички роботи в
команді та багато інших
моментів, які щоденно суп�
роводжують робочий про�

«…Необхідно створити  умови для
залучення до управлінської діяльності
таких керівників закладів, які не лише
здобули професійні знання з теорії уп+
равління людськими, матеріальними і
фінансовими ресурсами, а й таких, що є
лідерами в освітніх організаціях, керів+
никами конкретних процесів, що забез+
печують їх успішність і ефективність…»

ÇÀÄÎÐÎÆÍÀ Ëþáîâ Êèðèë³âíà

«Не  знаю,  кому  першому  на  дум+
ку  прийшло  зібрати  нас  у  «Літню
школу»,  але  низький  йому  уклін  та
щира  подяка,  перш   за  все,  за  нос+
тальгічні  враження  від піонерського
вогнища в ДЗОВ «Знамя»!

Перебуваючи  в  «Літній  школі»,
я  багато  чому  вчуся.  Відчуваю,  як
важливо  усвідомлювати  місію, яку
підтримують  зацікавлені  та  творчі
люди,  як  корисно  зустрічатися  з  ко+
легами  різних  категорій.  Відчуваю  і
гостру  необхідність    діалогу,  мірку+
вання  разом,  спільного пошуку
рішень.  Переконуєшся,  що  дві  лю+
дини  знають  більше  ніж  одна.

А коли  отримала  сертифікат
«Школи  лідерів  освітніх  змін»,  щось
у  серці  стисло – Проект  скінчився?  А
може,  ще  щось  попереду….

Щиро  вдячна  всім  за  пози+
тивні  враження  та  настрій,  за  розу+
міння  та  співпрацю!»

«В житті є тільки два шляхи – або
залишити все так, як є, або впровади+
ти зміну та взяти на себе відпові+
дальність за неї. Впровадження змін —
це процес, який потрібно використову+
вати для того, щоб вчитись пристосо+
вуватись до непередбачених ситуацій.

Своєрідним «порятунком» від ру+
тинної роботи і сповненими надії  ста+
ли для команди Великомихайлівсько+
го району дні з 20 по 22 серпня 2012
року. Коли я поділилася з колегами
новиною з приводу того,  що наш рай+
он запросили взяти участь у роботі
«Літньої школи»: «Лідери освітніх
змін. Школа лідерів»  разом з іншими
районами області, ми і зраділи, і оці+
нили всю відповідальність за участь  у
даному проекті.

Команда тренерів з Одеського об+
ласного інституту удосконалення вчи+
телів успішно поділилася власними
знаннями і досвідом щодо вміння фор+
мувати міжособистісну комунікативну
взаємодію в команді, надала рецепт з
профілактики професійного вигоран+
ня і розвитку внутрішньої мотивації,
показала відмінності і схожі риси між
лідером та керівником,  разом з учас+
никами тренінгу попрацювали над по+
няттям «компетентність лідера».

ËÓÊ²ßÍ×ÓÊ Íàòàëÿ Ïàâë³âíà,
çàâ³äóâà÷ ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî

êàá³íåòó  â³ää³ëó îñâ³òè
Âåëèêîìèõàéë³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ÏÎÒÐ²ÁÍÀ
Ëþäìèëà Âàëåíòèí³âíà,

çàâ³äóâà÷  ðàéîííèì ìåòîäè÷-
íèì êàá³íåòîì  â³ää³ëó îñâ³òè

Ðåí³éñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

«Коли Любов Кирилівна звернулася до обкому
Профспілки з проханням допомогти провести Шко+
лу лідерства, ми ні хвилини не роздумували. Адже
підтримка обдарованих творчих учителів, вихован+
ня освітянських лідерів + це справа і галузевої Проф+
спілки.

Президія обкому Профспілки приняла одностай+
не рішення про організацію і фінансову участь у
цьому заході. Учасники школи були забезпечені
безкоштовним житлом, 3+разовим харчуванням.
Було організовано екскурсію і неформальне спілку+
вання за фуршетним столом у Будинку вчених.»

Í³íà Îëåêñàíäð³âíà ÄÓÁÎÂÈÊ,
ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

цес педагога. Після закінчення роботи
всі учасники літньої школи отримали
сертифікати встановленого зразка.

Одним із позитивних результатів
роботи школи  стало створення  «Клу�
бу лідерів освітніх змін», до якого
ввійшли всі  учасники «Літньої школи».

У межах роботи Клубу передба�
чається  щорічне проведення літньої
школи «Школи лідерів», яке, маємо
надію, стане традиційним  і буде пост�
ійно поповнюватися новими членами
за рахунок слухачів курсів підвищення
кваліфікації керівних кадрів «Школи
лідерства».

«Ми висловлюємо  подяку
організаторам «Літньої школи
«Лідери освітніх змін. Школа
лідерів» за надану можливість взя+
ти участь у роботі цієї школи.

  Це дійсно школа для тих, хто
вже лідер, і для тих, хто хоче ним
стати. Ми знаємо багато способів,
як стати лідером та багато варіантів,
яким саме лідером бути. Кожен оби+
рає собі свій шлях – неповторний  та
складний. Можливість для лідерів з
усієї Одещини спілкуватись та ра+
зом робити проекти – додає їм дос+
віду та розширює  розуміння про
лідерство.

   В першу чергу, хотілось відда+
ти належне тренерам, які проводи+
ли  тренінги, вони ділились з нами
своїм досвідом, а навзамін одержу+
вали наші емоції. Абсолютно кож+
ному спеціалістові вдалося заціка+
вити аудиторію, кожен зміг донес+
ти свою тему до нашої свідомості.

  Літня школа запам’яталася
своєю гостинністю, доброзичливі+
стю, душевністю та культурною
програмою, яка була дуже насиче+
ною першого ж дня. Це і незабутня
екскурсія по Одеському будинку
вчених, і  вечір, який відзначився
своєю оригінальністю.  Як не згада+
ти піонерське вогнище, яке повер+
нуло нас  у дитинство?

   Школа лідерів – це креатив+
ний, творчий, корисний та інформа+
ційно  насичений проект, котрий
розкриває безліч  талантів серед її
учасників.»

ÃÅÐÀÑ²ÌÎÂÀ Â³ðà Ñåðã³¿âíà,
 â÷èòåëü Ñàô’ÿí³âñüêî¿

ÇÎØ ²-²²² ñò.
 ²çìà¿ëüñüêîãî ðàéîíó,

ÃÅÎÐÃ²ªÂÀ Íàòàëÿ Àíàòîë³¿âíà,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà   ç ÍÂÐ
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Øàíîâí³ îñâ³òÿíè!

Ùèðî â³òàºìî âàñ ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì – Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!

Свята і благородна професія учителя... Бути
педагогом � означає віддавати своїй праці все
серце, всю душу, запалювати вогонь у дитячих
серцях, бути їм провідником у велике доросле
життя. Скільки живуть люди на Землі, стільки й
буде існувати вчительська професія.

Впевнені, що самовіддана праця освітян спри�
ятиме збагаченню духовної скарбниці нашого
народу, принесе Україні славу та процвітання.

У цей святковий день висловлюємо сер�
дечну подяку всім освітянам Одещини,  ба�
жаємо міцного здоров’я, енергії, невтом�
ності та наполегливості, миру та душевної
гармонії.

Нехай буде успішною щоденна праця,
і паростки знань та добра, які ви сієте в ди�
тячих душах, дають щедрий урожай.

Зі святом вас!

ДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯДОВГООЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ

 Будівництво навчального  закладу було роз�
почато в1989 році. І тільки завдячуючи соціаль�
ним ініціативам Президента та дії проекту «На�
родний бюджет», школі вдихнули нове життя.
Фінансування даного закладу здійснювалось за
рахунок державного й обласного бюджетів –
58,1 млн. грн.

 Вітаючи дітей, батьків, педагогів та жителів
с. Троїцьке із цією знаменною датою, Президент
України сказав: «Ми організуємо все так, щоб
ця школа стала однією із кращих сільських шкіл
в Україні. Майбутнє країни – наші діти. Ми по+
винні діяти справедливо відносно  дітей, які жи+
вуть на селі, – створювати умови для отриман+
ня ними якісної освіти».

 Глава держави перерізав символічну стрічку
школи. Навчальний заклад розрахований на
700 місць. Новобудова має  навчальні кабіне�
ти, майстерні, кімнати для гурткової роботи та
групи продовженого дня, спальну кімнату, сто�
матологічний кабінет. Для забезпечення якісно�
го навчально�виховного процесу встановлено
сучасну техніку в кабінеті інформатики, облад�
нано два лінгафонні кабінети. На території шко�

 18 вересня 2012 року Президент України Віктор Янукович взяв участь у відкритті
новозбудованої школи в селі Троїцьке Біляївського району Одеської області. На
заході були присутні заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту  України
Б. М.Жебровський, голова Одеської обласної державної адміністрації Е.Л. Матвійчук,
голова Одеської обласної ради М.В.Пундик, начальник обласного управління освіти
і науки Т.О. Лазарєва,  голова Одеського обкому Профспілки Н.О. Дубовик.

Ç ïîâàãîþ,

ãîëîâà Îäåñüêî¿  îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â

îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè
Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ò.Î. ËÀÇÀÐªÂÀ

ли працюватиме спорткомплекс з футбольним
полем із штучним покриттям, баскетбольним та
гандбольним майданчиками, біговими доріжка�
ми, ігровим комплексом для молодших шко�
лярів.

      Шановних гостей   із навчальним закла�
дом ознайомила Зубрицька Світлана Петрів�
на – начальник управління освіти Біляївської
районної державної адміністрації, депутат
Одеської обласної ради. Запрошені оглянули
спортивний та актовий зали, їдальню, яка роз�
рахована на 250 місць, навчальні кабінети.

 Глава держави подарував вихованцям на�
вчального закладу комп’ютерний комплекс для
шкільної бібліотеки, комплект навчальної літе�
ратури в 1000 примірників  та піаніно для му�
зичного класу.

  Віктор Федорович поспілкувався із пер�
шокласниками та їхніми батьками і закликав
усіх сьогодні і кожного  дня зігрівати теплом і
любов’ю  дитячі серця, об’єднувати зусилля за�
ради майбутнього, і тоді маленькі громадяни
виростуть гідними людьми й неодмінно стануть
гордістю нашої держави.

ÑÅÊÐÅÒ ÓÑÏ²ØÍÎÑÒ²
Â×ÈÒÅËß

 (роздуми переможця  обласного конкурсу
«Учитель року – 2012»  Ігоря Якубовського)

Освіта – найвеличні)
ше із земних благ, якщо
вона найвищої якості. В
іншому випадку освіта
не потрібна.

 Ред’ярд  Кіплінг

 Щоб вивести формулу ус�
піху, не треба бути занадто
освіченим. Адже вона (фор�
мула) на поверхні: УЧИТЕЛЬ
+ УЧЕНЬ = ШКОЛА (і, зазнач�
те, у кожному випадку буде
доречним уживання слова
«успішний»).

 У чому полягає успішність
учителя? Насамперед, у вияв�
ленні певної мети. Ще з ди�
тинства я із захопленням дивився, як проводила свої уроки
російської мови та літератури учитель школи №4 м. Котовська
Урсатьєва Віра Федорівна. Уже тоді зрозумів: буду вчителем!!!
І лише російської мови та літератури. Але доля вирішила іна�
кше: незалежність України, і, звичайно, державна мова � ук�
раїнська, вимагали перекваліфікації. І ось у 1993 році я, учи�
тель, повний сил, енергії та амбіцій, опинився в м.Котовську.

   Наступним моментом «успішного» вчителя є його працез�
датність. Ось тут спадає на думку позиція вчителя школи №9
Урсул Зінаїди Наумівни: щоб чогось досягти, треба спати не
більше 3�х годин на добу. Ми всі пройшли через початок своєї
трудової кар’єри і знаємо, що це дійсно так!

   Третій елемент «успішності» полягає в тому, щоб учень не
відчув «одноманітності справи»; недарма народна мудрість
каже: «Втомлює не справа, а її одноманітність». Саме ця істи�
на довела мені, що потрібно постійно вносити розмаїття у
шкільне життя. Це повинно бути цікавою і в той же час розви�
вальною справою для дітей, їх творчих здібностей. Я зацікавив
дітей використанням на уроках та в позаурочний час інфор�
маційно�комунікативних технологій, що давали нам широкий
простір для реалізації наших планів.

По�перше, новизною в місті стало використання мультиме�
дійного проектора щоуроку. Це дало нам можливість еконо�
мити час на уроках, виробити певну систему роботи, перегля�
дати відеоматеріали на широкому екрані,  формат яких рані�
ше був недоступний. З якою цікавістю учні дивилися на екран,
коли бачили там своє фото, а ще цікавіше їм було, коли ре�
зультат їхньої праці (створені власноруч презентації, слайд�
шоу) був утілений на екрані.

(Продовження на 2 стор.)


