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Øàíîâí³ êîëåãè!
Ùèðî â³òàºìî âàñ ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì – Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!
Невтомна і наполеглива праця учителя покликана
засівати ниву духовності й освіченості. Саме вчителі
відіграють в житті кожної людини провідну роль. Від
кого, як не від вас, залежить вихованість, культурність
та гуманність нації? Хто, як не ви, стаєте дороговка)
зом у житті, ведете молоде покоління шляхами знань
до успіхів і становлення себе як особистості?
Розуміючи важливість та відповідальність учительсь)
кої праці, ми схиляємося перед вашою жертовністю і

самовідданістю, терпінням, чуйністю і любов’ю, які ви
щедро віддаєте учням та студентам.
Бажаємо вам, шановні освітяни, міцного здоров’я і
оптимізму, успіхів у творчих пошуках, здійснення запо)
вітних мрій і досягнення бажаної мети. Нехай на життє)
вому шляху вас супроводжують тепло людської вдяч)
ності, повага колег та учнів. Миру, щастя і любові вам і
вашим родинам!

Ç ïîâàãîþ,
ãîëîâà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Îäåñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ò.Î. ËÀÇÀÐªÂÀ

Гордість освіти Одещини
спеціально до Дня працівників освіти

ЗАКОХАНИЙ У ВЧИТЕЛЬСЬКУ СПРАВУ
В обласній організації Профспілки
Валерія Миколайовича БОНДАРЕНКА
знають як сильного та цілеспрямовано2
го керівника Любашівської районної
організації Профспілки, який принципо2
во відстоює інтереси освітян. Але в цей
же час він 2 талановитий вчитель історії і
громадський діяч, про що свідчать високі
звання і численні нагороди. Ось і в 2013
році Валерій Миколайович виборов пе2
ремогу в обласному етапі Всеукраїнсь2
кого конкурсу майстерності педагогіч2
них працівників позашкільних навчаль2
них закладів «Джерело творчості» у но2
мінації «Керівник гуртка – 2013», а на
серпневий конференції за значний вне2
сок у розвиток освіти Одещини нагород2
жений Золотою відзнакою губернатора Одеської області.
У Любашівському районі Валерій Бон)
даренко – одна з помітних постатей, адже
не лише сумлінно працює на посаді учи)
теля історії Любашівського НВК «ЗОШ І)
ІІІ ст. – гімназія», а й 24 роки поспіль очо)
лює районне методичне об’єднання вчи)
телів історії, є керівником гуртків Любаші)
вського районного центру дитячої та
юнацької творчості, входить до складу
районної атестаційної комісії, є членом
громадської ради при голові райдержад)
міністрації, депутатом районної ради.
У навчальному закладі, де працює,
Валерій Миколайович зарекомендував
себе як відповідальний, досвідчений пе)
дагог та умілий організатор. Той, хто
бачив, як захоплено і натхненно веде
педагог свої уроки, знає: він закоханий
у вчительську справу.
Особливу увагу Валерій Миколайо)
вич приділяє роботі з обдарованою мо)
лоддю. Його вихованці брали участь та
перемагали у І та ІІ етапах Всеукраїнсь)
кої учнівської олімпіади з історії, рай)
онному та обласному етапах Всеукраї)
нського конкурсу)захисту науково)дос)
лідницьких робіт учнів)членів Малої ака)
демії наук, а також численних конфе)

ренціях, фестивалях)конкурсах.
Плідна робота на освітянській ниві
заслужено відзначена грамотами Лю)
башівського районного відділу освіти,
обласного управління освіти, Міністер)
ства освіти і науки України, нагрудни)
ми знаками «Відмінник освіти України»,
«Василь Сухомлинський».
На посаді голови Любашівської рай)
онної організації Профспілки Валерій
Миколайович Бондаренко зарекомен)
дував себе як надзвичайно активний,
небайдужий до людських проблем гро)
мадський діяч. Саме тому він входить до
складу членів ЦК Профспілки і нагород)
жений нагрудним знаком ЦК Проф)
спілки «Заслужений працівник Проф)
спілки працівників освіти і науки Украї)
ни» із ступенем «Золота відзнака».
До педагогічної справи долучилися
діти Валерія Миколайовича. А вчителі
Любашівського НВК і колеги по обласній
організації Профспілки пишаються тим,
що працюють разом з такою людиною.
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²
Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА ЗА ПЛІДНУ ПРАЦЮ
Багато років плідно працює в
Одеській державній академії будів2
ництва та архітектури КЛИМЕНКО
Євгеній Володимирович 2 академік
Академії будівництва України, доктор
технічних наук, професор, завідувач
кафедри будівельних конструкцій.
Вищу освіту Євгеній Володимирович
здобув у Полтавському інженерно)буд)
івельному інституті, який закінчив з
відзнакою. На Полтавщині й розпочав)
ся його професійний шлях та перші кро)
ки в науковій діяльності.
Нову сторінку в професійному літо)
писі відкрив успішний захист наукової
дисертації в 1984 році в спецраді при
Одеському інженерно)будівельному
інституті. Через декілька років Є.Кли)
менко здобув вчене звання доцента,
потім вчений ступінь доктора технічних
наук, а в 2003 році став професором
кафедри залізобетонних та кам’яних
конструкцій. У нашій академії він пра)
цює з 2005 року. Висока освіченість та
професійна компетентність сприяли ди)
намічному кар’єрному росту: в грудні
2005)го Євгеній Клименко стає прорек)
тором з навчально)педагогічної роботи,
згодом – першим проректором ОДАБА.
Сьогодні він очолює кафедру будівель)
них конструкцій.
Професійне життя Євгенія Володи)
мировича – це не тільки кропітка науко)
ва робота в академії, яка відзначена
більше ніж 200 науковими і науково)ме)
тодичними роботами (в тому числі 6 на)
вчальними посібниками), а й втілення у
життя чимало успішних проектів, які ма)
ють користь не тільки для науки, але й для
суспільства. Розроблена вченим матема)
тична модель експлуатації будівельних
конструкцій та будівель і споруд стала на
користь фахівцям, які займаються оцін)
кою та прогнозуванням технічного ста)
ну будівель. Крім того, він є автором про)

екту реконструкції цілого ряду будівель)
них об’єктів в Україні. Серед них ) низ)
ка будівель та споруд ВАТ „Укртранс)
нафта“, ЗАТ „Миргородкурорт“,
Одеський палац моряків, житлові та
цивільні будівлі в м. Одесі та багато
інших.
Підготувавши 6 кандидатів техніч)
них наук, Є.В. Клименко сам досягав
значних професійних висот, за що був
нагороджений Почесною відзнакою
міського (м. Полтава) голови, Почес)
ною грамотою Одеської обласної ради
та Почесною відзнакою голови Одесь)
кої обласної державної адміністрації.
У цьому році Євгеній Клименко удос)
тоєний звання «Заслужений діяч науки
і техніки України».
Щиро вітаємо Вас, Євгенію Володи)
мировичу, із здобуттям високого та
заслуженого звання! Нехай Ваша по)
дальша робота відзначиться новими
науковими здобутками, цікавими
відкриттями та професійними успіхами.
Ï.ÊÓÐÃÀÍ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ÎÄÀÁÀ
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ÂÌ²ËÈÉ ÊÅÐ²ÂÍÈÊ, ÌÓÄÐÈÉ ÏÎÐÀÄÍÈÊ
Цієї осені завідувач комунального
закладу «Одеська обласна психоло2
го – медико 2 педагогічна консульта2
ція» Людмила Євгенівна ГОЛОВКО
відзначає славетний ювілей – 50 років
роботи на педагогічній ниві.
З самого початку своєї трудової діяль)
ності Людмила Євгенівна вирішила присвя)
тити себе справі розвитку дітей з особливи)
ми потребами. Здобула дві вищі освіти –
філологічну у Московському державному
університеті та вчителя –логопеда в Київсь)
кому державному педагогічному універси)
теті ім. М.Драгоманова.
Головко Людмила Євгенівна ) спеціаліст
високої професійної компетентності. Завдяки
здобутому за роки роботи цінному досвіду та
знанням вміло використовує на практиці
різноманітні методи корекційної роботи,
знає особливості розвитку та психології дітей
з особливими освітніми потребами. Під час
діагностики та консультування, вона, як дос)
відчений фахівець, дуже точно встановлює
педагогічні проблеми дітей з різними вада)
ми і виявляє найбільш ефективні засоби їх ви)
рішення. Людмила Євгенівна користується
повагою як фахівців ) педагогів, медичних
працівників, так і батьків та дітей. Адже
стільки цінних консультацій з питань обсте)
ження, лікування, освіти та виховання дітей,
які мають вади психофізичного розвитку,
отримали від неї батьки та педагоги!
Людмила Євгенівна очолює Одеську
обласну психолого – медико ) педагогічну
консультацію з 2004 року. Ми знаємо її як
талановитого керівника, який ретельно дот)
римується принципів професійної етики.
Вона створює доброзичливий мікроклімат,
забезпечує сприятливі умови для діагносту)

Указами Президента України від 30 лип2
ня 2013 року державними стипендіями
відзначені видатні діячі освіти Одещини.
Довічну державну стипендію призна2
чено КОСОВСЬКОМУ Володимиру Петро2
вичу, а дворічну державну стипендію 2
ПАЛТИШЕВУ Миколі Миколайовичу.

вання та проведення корекційної роботи –
і тому працювати з нею приємно та легко.
Наш керівник постійно удосконалює
свої знання та рівень професійної компе)
тенції. Вона очолює методичну раду
фахівців, бере активну участь у практичних
семінарах, конференціях та круглих сто)
лах, які проводяться в закладах освіти, підго)
тувала багато статей на проблемні теми.
Людмила Євгенівна Головко нагородже)
на нагрудним знаком „Відмінник освіти Ук)
раїни”, має грамоти Міністерства освіти і
науки України, що вкотре доводить її висо)
кий авторитет як фахівця й особистості.
Щиро вітаємо Людмилу Євгенівну з
50)річчям педагогічної діяльності та ба)
жаємо їй ще багато років плідної роботи в
освіті, міцного здоров’я та наснаги!
Â³ä ³ìåí³ êîëåêòèâó ÊÇ „ ÎÎÏÌÏÊ”,
ãîëîâà ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
Ã.².ÁÓØÀÍÑÜÊÀ

30 ËÅÒ ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ
ÏÐÀÂ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Володимир Петрович Косовський –
відмінник освіти України, ступив на професій)
ний шлях вчителем у Роздільнянському районі,
а згодом став директором школи, завідувачем
Роздільнянського районного відділу освіти,
потім заступником завідувача обласного
відділу освіти. За роки своєї праці зарекомен)
дував себе грамотним, ініціативним праців)
ником та керівником, багато зробив для зап)
ровадження інновацій у діяльність закладів ос)
віти.
Микола Миколайович Палтишев –
кандидат педагогічних наук, доцент, Народ)
ний учитель СРСР, відмінник освіти України.
Фізик за фахом, він заснував авторську Все)
союзну школу з фізики, проводив показові
уроки в Радянському Союзі та за кордоном.
Сформував власну систему навчання, є авто)
ром понад 170 публікацій та навчальних по)
сібників.
Обласний комітет Профспілки щиро
вітає Володимира Петровича та Миколу Миколайови2
ча з нагородженням, висловлює щиру подяку за знач2
ний внесок у розвиток вітчизняної освіти та бажає дов2
гих років життя, здоров’я та добробуту!

Çàâæäè ñåðåä ïåðøèõ
Очоливши педагогічний колектив Коноплянської школи
Іванівського району в 1975 році, Михайло Романович ІСКРА
з перших кроків на новій посаді зарекомендував себе як
творчий керівник і талановитий організатор.

Мы все приходим в этот мир, что2
бы сделать его лучше. У кого2то полу2
чается, у кого2то нет.
Мы все красивы. Кто2то внутренне,
кто2то внешне. Кто2то и внутренне, и
внешне.
Мимо неё, прекраснейшей седов2
ласой женщины, трудно пройти не
оглянувшись. Это 2 Виолетта Георгиев2
на ТАЛАШ.
35 лет она работает в Межшкольном
учебно)производственном комбинате № 1
г. Одессы учителем черчения – редкая про)
фессия в наше время. Многие её ученики
являются призерами Малой академии наук,
олимпиад, стали успешными инженерами и
благодарят за то, что «начерталка» им
нипочем. Она не только дает им ценные зна)
ния, но и заботится об их профессиональ)
ном будущем, помогая получить соответству)
ющее высшее образование.
30 лет Виолетта Георгиевна ) бес)
сменный председатель профкома МУПК.
Азартная, тонко чувствующая, заботливая,
любящая, умеющая стать на защиту, знаю)
щая каждого до последнего родственника и
ничтожной болячки. Ее коммуникабельность
и активность сплачивает коллектив учрежде)
ния. Если бы Евангельские заповеди все ис)
полняли так, как Виолетта, по зову души,
давно наступило бы блаженство.
30 лет она является членом Киевс)
кого райкома Профсоюза. Никогда не боя)
лась забастовок, всегда говорит правду в
лицо власть придержащим о бедственном
положении работников образования. Требо)

Â³òàºìî
ç íàãîðîäæåííÿì!

вала и требует, чтобы её услышали, пото)
му что она ) голос народа.
За самоотверженную работу в Проф)
союзе В. Талаш награждена Почетными
грамотами райкома, обкома Профсоюза,
а в этом году – Почетной грамотой ЦК
Профсоюза.
О ней можно говорить бесконечно. Она
из тех, кто и «коня на скаку... и в горящую
избу…»: и приголубит, и накормит, и за)
щитит, и вселит уверенность одним своим
присутствием. Она ) умница, мудрый пред)
седатель профкома.
Профактив Киевской районной органи)
зации Профсоюза сердечно поздравляет
Виолетту Георгиевну с 30)летием плодотвор)
ной профсоюзной работы и наградой ЦК
Профсоюза и желает ей дальнейших твор)
ческих успехов.
Çîÿ ÁÓÊÀÒÎÂÀ,
÷ëåí ïðåçèäèóìà Êèåâñêîãî ðàéêîìà
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Óêðàèíû

Він першим у районі почав
впроваджувати профільне на)
вчання в старшій школі, першим
при підтримці базового господар)
ства газифікував школу. З його
ініціативи побудоване приміщен)
ня пришкільного інтернату.
Добре знаючись на про)
блемах шкільної та управлінсь)
кої науки, Михайло Романович
свої знання спрямовує на їх ви)
рішення, передає досвід моло)
дим учителям, постійно виступає
на різних освітянських форумах.
На базі школи дуже часто про)
водяться семінари з питань уп)
равлінської діяльності, викладання
різних предметів.
Не зважаючи на безкінечні
директорські клопоти, Михайло
Романович не зраджує своєму
предмету ) географії. Уроки прово)
дить на високому науково)мето)
дичному рівні, з урахуванням пе)
дагогічних ситуацій і специфіки
викладання предмета, поєднуючи
теорію з практикою. Використову)
ючи різні форми, прийоми і мето)
ди навчання, дає учням глибокі і
міцні знання, а результатом його
праці є 10 призерів обласних олі)
мпіад з географії.
За творчу роботу, старанне
ставлення до дорученої справи

М.Р. Іскра нагороджений грамота)
ми Міністерства освіти і науки Ук)
раїни, обласного управління осві)
ти, райдержадміністрації. Має
відзнаки «Відмінник народної осві)
ти СРСР», «Відмінник освіти Украї)
ни», педагогічне звання «старший
вчитель».
Але не це є найвищою оці)
нкою для вчителя, вважає Михай)
ло Романович, – головне, щоб учні
виросли чуйними, добрими, праце)
любними, доброзичливими.
Òåòÿíà ÏÀÍÀÑÞÊ,
ãîëîâà ²âàí³âñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè
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Ï³äñóìêè äèòÿ÷îãî îçäîðîâëåííÿ
13 вересня поточного року на засіданні президії
обкому Профспілки були підбиті підсумки обласного
огляду роботи організаційних ланок Профспілки пра2
цівників освіти і науки України на кращу організацію оздоровлення
і відпочинку дітей освітян у 2013 році.
Нинішній рік виявився надзвичай)
но продуктивним в плані дитячого оз)
доровлення. Протягом літнього періоду
за організаційно)фінансовою участю
профспілкових організацій області оз)
доровлено 9659 дітей віком від 6 до
18 років, що складає 51 відсоток від
загальної кількості дітей членів галузе)
вої Профспілки.
Популярними місцями дитячого
відпочинку й оздоровлення залишають)
ся позаміські табори, санаторії Украї)
ни та туристичні бази.
Успішно функціонували дитячі та)
бори: «Зорька» Татарбунарського рай)
ону, «Глобус» Ізмаїльського району,
«Супутник» Кілійського району, «Со)
нячний» Саратського району, «Ювілей)
ний» Арцизького району та «Знамя»
обласної організації Профспілки. Всьо)

го в цих закладах оздоровилося 1110
дітей працівників освіти області.
Активну участь в оздоровленні
дітей членів Профспілки брали також
спортивно)оздоровчі табори вищих на)
вчальних закладів – Одеського націо)
нального університету ім. І.І. Мечнико)
ва, Одеського національного економі)
чного університету, Національного уні)
верситету «Одеська юридична акаде)
мія», Балтського та Білгород)Дністровсь)
кого педагогічних училищ.
За підсумками обласного
огляду роботи організацій2
них ланок Профспілки пра2
цівників освіти і науки Украї2
ни на кращу організацію оз2
доровлення і відпочинку
дітей освітян у 2013 році:

І місце посіли
Арцизька районна
організація Проф)
спілки та первинна
профспілкова орган)
ізація Одеського на)
ціонального універ)
ситету ім. І.І.Мечни)
кова,
ІІ місце ) Фрун)
зівська районна
організація Проф)
спілки та первинна
профспілкова
організація Одесь)
кої державної ака)
Щорічно вв табір
табір «Зорька»
«Зорька» запрошуються
запрошуються
Щорічно
демії будівництва та
з
виступами
циркові
та
театральні
колективи
з
виступами
циркові
та
театральні
колективи
архітектури,
ІІІ місце ) Комі)
нтернівська, Роздільнянська районні шовими преміями.
організації Профспілки та первинна
профспілкова організація Національ)
Літнє оздоровлення сезону
ного університету «Одеська юридична 2013 року успішно завершилося.
академія». Переможці нагороджені Своїми враженнями діляться без2
Дипломами обкому Профспілки та гро) посередні його організатори.

ÑÏÀÑÈÁÎ «ÃËÎÁÓÑÓ»
ÇÀ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ
ËÅÒÎ!
Лагерь «Глобус» называют
«малым Артеком» 2 столь комфорт2
ным и уютным он стал за последние годы.
Для проживания здесь созданы очень хорошие усло)
вия: в корпусах новая мебель ) кровати, тумбочки, сто)
лы, стулья, занавеси на окнах, на полу – ковровые до)
рожки. На улице возле каждого корпуса в этом году обо)
рудованы качели и тренажеры. На территории лагеря так)
же есть спортивная площадка, теннисные столы.
Для полноценного отдыха ребят была разработана
программа, насыщенная различными конкурсами и вик)
торинами – «День именинника», «Мисс и Мистер лаге)
ря», игра «Зарница», праздник «День Нептуна». В дни
Здоровья проводились различные спортивные соревно)
вания по футболу, волейболу, пионерболу, теннису, под)
тягиванию, шашкам и шахматам.
Каждый день, утром и после обеда, все выходили на

пляж. Дети купались в море, участвовали в подвижных
играх на песке, различных спортивных эстафетах между
отрядами.
Отдых детей удался хорошим благодаря правильно
спланированной работе директора коммунального пред)
приятия «Оздоровительная база отдыха «Глобус» ) Раи)
сы Павловны Меленчук и дружного коллектива воспита)
телей и вожатых. Уезжая, дети благодарили их за хоро)
шо организованный отдых.
Лагерь «Глобус» ) самый лучший лагерь на земле.
Он совсем не нарисован краской на стекле.
Помогает он ребятам дружбу отыскать,
Всем девчонкам и мальчишкам детство удержать.
Ìàðèÿ ÊÀÐÀÆÅÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Êèðíè÷àíñêîé øêîëû
Èçìàèëüñêîãî ðàéîíà, âîñïèòàòåëü 3 îòðÿäà

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

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

Ëþáèìûé ëàãåðü
Детям совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений после окон2
чания учебного года. Летний лагерь 2 место интересного времяпровождения, свободно2
го общения с друзьями, педагогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в
различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
Вот и этим летом детское учреждение оздоровления и отдыха «Знамя» распахнуло
двери для 516 ребятишек от 6 до 17 лет.
Для детей были созданы комфортные условия риятий. Большинство принимали активное участие
для пребывания и самореализации в различных в них. На торжественной линейке закрытия лагер)
ной смены все участники были награждены грамо)
видах деятельности и отдыха.
За три смены в лагере проведено около 60 ме) тами и дипломами за активное участие в жизни ла)
роприятий (больших и маленьких). Дети побывали геря.
В работе воспитателям помогал избранный
в одесских театрах, цирке, посетили дельфина)
рий, принимали активное участие в многочислен) актив лагеря. Ребята из разных отрядов входили в
ных городских спортивных соревнованиях в рам) его состав. Одни рисовали, другие содействова)
ках «Олимпийского лета ) 2013», в лагерных куль) ли в организации мероприятий, третьи работали в
турно) массовых и спортивных мероприятиях, ра) пресс–центре. Занят был каждый.
Время прошло быстро. Настало время расста)
зучили много новых песен, знакомились с народ)
ными обычаями нашей страны, «путешествовали» вания. Все собрались на последний вожатский кон)
по станциям, искали «клады», «превращались» в церт «До встречи». Перед концертом были проде)
пиратов, трудились, играли на свежем воздухе, со) монстрированы видеопрезентации о праздниках
ревновались, устанавливали свои маленькие ре) и буднях каждого отряда, а потом воспитатели по)
корды, участвовали в
конкурсах рисунков и
плакатов.
Проводилось мно)
го тематических дней.
«День Нептуна» за)
помнился театрализо)
ванным представлени)
ем с участием самих
ребят с их оригиналь)
ными номерами: та)
нец русалок, пиратов,
морских звездочек,
танго Кощея и Бабы
Яги. Завершилось шоу
угощением Нептуна.
Интересно и увле)
кательно
прошел
«День
бантика»,
«День наоборот»,
«День песни». Конкурс
«Крок до зірок» за)
помнился определени)
ем «Золотого голоса лагеря». В «День талантов» казали сценки из жизни лагеря, где ребята узна)
многие ребята покорили своим умением танцевать, вали самих себя. После концерта все собрались у
поэты читали собственные стихи о любимом лагере, прощального костра. Каждый вспоминал прожитое
в лагере время. Многие грустили.
а художники демонстрировали свои рисунки.
Высшей оценкой работы лагеря являются слова
Очень ярко прошла шоу)программа «Старти)
нейджер». Это был праздник, где каждый не толь) из детских отзывов: «Мне хотелось бы остаться на
ко реализовал свои потребности в общении, музы) вторую смену…», «Я с удовольствием приезжаю в
ке, танце, развлечении, но и получил отличный лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Спа)
шанс стать «звездой». «Стартинейджер» стал на) сибо вам большое, вы нас сдружили, и не хочется
стоящим танцевальным марафоном, который «за) уезжать…», «Мне не очень хочется ехать домой из
жег» не только команды на сцене, но и зрительный лагеря…», «Здесь есть все, что мне нужно…», «Я
поставила за жизнь в лагере 12…», «Тут нас кор)
зал. Танцевали все…
Были проведены интеллектуальные игры мят очень хорошо» , «В лагере очень интересно…»,
«Квест», «Остров сокровищ», много различных «Мы Вас очень любим», «Скорее бы наступило
лето)2014».
спортивных соревнований.
ÌÅËÅØÀ Ë.Â.,
В своих отзывах о лагере ребята отметили ин)
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ÄÓÎÎ «Çíàìÿ»
тересное проведение культурно ) массовых мероп)
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Ñâÿòî ñïîðòó
На початку вересня на базі Центру оздоровлення студентсь2
кої молоді Одеського національного політехнічного університе2
ту в с. Кароліно2Бугаз відбулася VІ обласна спартакіада серед
працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних на2
вчальних закладів. На урочистому відкритті вишикувались 25 ко2
манд у спортивній формі, з емблемами і прапорами. Пролунав
гімн України 2 і в небо піднявся жовто2блакитний прапор, спові2
стивши про початок спартакіади.
Учасників щиро привітали голова
Одеської обласної організації Проф)
спілки Ніна Дубовик, начальник Одесь)
кого обласного відділення Комітету з
фізичного виховання та спорту МОНУ
Плєвако Анатолій Іванович, а також
колеги з Білорусі ) профспілкові праці)
вники Гомельської обласної організації
Профспілки, які саме в цей період пе)
ребували на Одещині з метою обміну
досвідом роботи. Не зважаючи на
примхливу погоду, всі спортсмени були

налаштовані оптимістично і готові боро)
тися за перемогу.
Змагання традиційно проходили
з чотирьох видів спорту: волейболу, на)
стільного тенісу, легкої атлетики та
шахів. То на одному спортивному май)
данчику, то на іншому лунали радісні
вигуки, які сповіщали про чергову пере)
могу. Уболівальники готові були пожер)
твувати обідом чи вечерею, але не за)
лишити гравців без підтримки.
Особливо напруженими були
фінальні змаган)
ня з волейболу,
коли команди
Іванівського та
Татарбунарсько)
го районів боро)
лися за І місце і
кубок. Кожне
здобуте очко на)
стільки надихало
вболівальників,
що вони, забув)
ши про свою вчи)
тельську про)
фесію, поводили)
ся, як діти, і не
стримували
емоцій.
За підсумка)

ПРИЙШОВ ЧАС МОЛОДИХ
І АКТИВНИХ
З жовтня 2013 року стартує ІІ обласний фестиваль молодих
спеціалістів «Педагогічна надія Одещини» 2 захід, спрямований
на підтримку талановитих, обдарованих, творчих педагогіч2
них працівників.
Фестиваль проводиться
Одеським обкомом Проф)
спілки працівників освіти і на)
уки спільно з Департаментом
освіти і науки Одеської обл)
держадміністрації та Одесь)
ким обласним інститутом
удосконалення вчителів.

В рамках фестивалю відбудуться презентації молодих спеціалістів,
психологічні тренінги і семінари, зустрічі з ветеранами педагогічної праці,
представниками влади, видатними освітянами. На обласному етапі на учас)
ників чекає випробування в індивідуальних та командному конкурсах.
Запрошуємо творчу, креативну, обдаровану молодь до участі
у фестивалі!

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

відділення Комітету з фізичного вихо)
вання та спорту.
Обком Профспілки вітає пере)
можців та всіх учасників спартакіади,
бажає здоров’я і професійних перемог
у новому навчальному році!

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 11 липня 2013 року № 587

Про затвердження Порядку надання одноразової
адресної допомоги молодим працівникам, залученим
до роботи в селах і селищах, та переліку професій
(спеціальностей, напрямів підготовки),
за якими надається така допомога
Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки
Тамара САЄНКО

На першому етапі (на
рівні навчальних зак2
ладів) в жовтні)листопаді
2013 року, на другому (на
районному, міському
рівні) – в грудні)січні 2014
року беруть участь на добро)
вільних засадах молоді спец)
іалісти зі стажем роботи в загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних на)
вчальних закладах до 3 років.
Фінальний (обласний) етап фестивалю відбудеться в березні
2014 року. В ньому візьмуть участь по 3 представники з кожного регіону
(по 1 з кожного типу навчальних закладів), визнані кращими серед моло)
дих спеціалістів загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних зак)
ладів району, міста.

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»

ми VІ обласної спартакіади 35
учасників, які в індивідуально)
му заліку посіли призові місця,
були нагороджені Дипломами
Одеського обласного відділен)
ня Комітету з фізичного вихо)
вання та спорту і грошовими
преміями обкому Профспілки.
У загальнокоманд2
ному заліку переможцем
стала збірна команда м. Ізмаї)
ла, ІІ місце посіла команда
Татарбунарського
району,
ІІІ місце – команда Біляївського райо)
ну. Вони нагороджені кубками і Почес)
ними грамотами Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, обкому
Профспілки та Одеського обласного

11 липня 2013 року Кабінет Міністрів
прийняв постанову № 587 «Про затвер)
дження Порядку надання одноразової ад)
ресної допомоги молодим працівникам,
залученим до роботи в селах і селищах,
та переліку професій (спеціальностей, на)
прямів підготовки), за якими надається
така допомога», яка набуває чинності з
1 січня 2014 року.
Цей порядок передбачає надання
адресної допомоги тим молодим праців)
никам, які уклали трудові договори на
строк не менш як три роки із закладами,
підприємствами, установами та організа)
ціями державної і комунальної форми, що
розташовані в селах і селищах, за про)
фесіями, спеціальностями, напрямами
підготовки відповідно до переліку.
В цьому переліку є спеціальності,
напрями підготовки, за якими молоді пра)
цівники працюватимуть на посадах пе)
дагогічних працівників.
Допомога надається у десятикратно)
му розмірі мінімальної заробітної плати
за рахунок коштів державного бюджету у

готівковій формі.
Для отримання допомоги молодий
працівник подає керівникові закладу
відповідну заяву.
У разі отримання цієї допомоги мо)
лодий працівник втрачає право на отри)
мання одноразової адресної допомоги
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2006
року № 1361.
У разі відмови молодого працівника,
якому надана допомога, приступити до
роботи за призначенням, звільнення його
за ініціативою власника або уповноваже)
ного ним органу з підстав, передбачених
п.3 ч.1 ст.40 КЗпП України, або за влас)
ним бажанням протягом трьох років від
початку роботи у закладі такий працівник
повертає суму фактично отриманої допо)
моги закладу, який її надав, з метою по)
вернення до державного бюджету.
Відповідальність за виплату допомоги
несуть керівники закладів, підприємств,
установ та організацій, які уклали трудові
договори з молодими працівниками.
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