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Øàíîâí³ êîëåãè!

Професія освітянина об’єднує людей щирих помислів і добрих сердець, які
самовіддано ставляться до своєї справи і постійно самовдосконалюються. І за
вашу подвижницьку працю, вірність своєму покликанню, педагогічну май(
стерність,  ті безцінні знання та життєвий досвід, які ви передаєте своїм вихо(
ванцям, ми висловлюємо вам щиру вдячність.

Переконані, що спільними зусиллями ми досягнемо спільної мети – забез(
печення якісної доступної освіти для кожного громадянина України, виховаємо
справжніх патріотів, які в майбутньому змінять наше життя на краще.

Бажаємо вам   на цьому благородному шляху тільки успіхів! Хай щедрою
буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває  любов та
повага учнів і колег.

Натхнення вам, мудрості і терпіння у нелегкій справі, здоров’я, миру, добра!

Â³òàºìî âàñ
ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì –

 Äíåì ïðàö³âíèê³â îñâ³òè!

Серед випускників університету (
відомі в Україні та за її межами вчителі,
вчені, письменники, політичні та державні
діячі, спортсмени.

За 75 років діяльності навчальним
закладом було проведено велику науко(
во(методичну і виховну роботу: вдоско(
налювалася його структура, якісно покра(
щувався кадровий склад, вводилися нові
спеціальності, розширювалися напрями
фундаментальних наукових досліджень,
налагоджувалося співробітництво з  нау(
ковими центрами і провідними універси(
тетами України та Європи, зміцнювалася
матеріально(технічна база.

Найвищим досягненням педагогічного
колективу навчального закладу стала
реорганізація Ізмаїльського державного

ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ

ГУМАНІТАРНОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ – 75!

У вересні 2015 року виповнюється 75 років від дня заснування
Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він
став центром освіти, науки і культури українського Подунав’я. Очо;
лює  університет доктор педагогічних наук, професор Кічук Ярослав
Валерійович.

Ñïåö³àëüíèé âèïóñê äî Äíÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

педагогічного інституту в Ізмаїльський дер(
жавний гуманітарний університет згідно
з розпорядженням Кабінету Міністрів Ук(
раїни від 1 березня 2002 р. (№ 95(р).
Зміна статусу є важливим чинником для
укріплення ІДГУ як освітнього, наукового
та культурного центру українського По(
дунав’я.

За вагомий внесок у справу підготовки
висококваліфікованих кадрів для народної
освіти Ізмаїльський державний гуманітар(
ний університет нагороджено Срібною
медаллю «Незалежність України».

На сучасному етапі метою освітньої
діяльності  є підготовка фахівців нового
покоління, здатних працювати в умовах
інтеграції України до європейського про(
стору й конкурувати на світовому ринку

праці.
Нині ІДГУ ( це єдиний в українському

Подунав’ї державний навчальний зак(
лад ІІІ(ІV рівнів акредитації.

Останнім часом в університеті відкри(
то ряд нових цікавих спеціальностей, які
мають попит на ринку праці. Серед них:
документознавство та інформаційна
діяльність, дошкільна освіта та логопедія.

На базі навчального закладу постійно
проводяться міжнародні науково(прак(
тичні конференції за участю провідних
учених України, Білорусі, Болгарії,  Ру(
мунії.

Студенти  постійно беруть участь у
Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.
Серед нашої молоді чимало призерів і
дипломантів у різних галузях наук.

Університет має власне сучасне видав(
ництво, на базі якого друкується  «Науко(
вий вісник Ізмаїльського державного гума(
нітарного університету», внесений до пе(
реліку фахових видань України, наукова
та навчально(методична література.

Ізмаїльський державний гуманітар(
ний університет підтримує тісні зв’язки з
науковими та освітянськими центрами
держави та закордону. Серед них Інсти(
тут української мови НАН України, Інсти(
тут історії НАН України, Інститут літера(
тури імені Т.Г.Шевченка НАН України,
Інститут педагогіки АПН України.

ІДГУ здійснює міжнародне співро(
бітництво на двосторонній основі з таки(
ми університетами: Державним педаго(
гічним університетом ім. І.Крянге (Мол(
дова), Шуменським університетом
«Епископ Константин Преславски» (Бол(
гарія), Великотирнівським університетом
ім. Святих Кирила і Мефодія (Болгарія),
Південно(західним університетом «Нео(
фит Рилски» (Болгарія), Галацьким уні(
верситетом «Дунеря де Жос» (Румунія),
Галацьким університетом «Данубіус»
(Румунія). Міжнародні контакти здійсню(
ються за формами: обмін фахівцями та
студентами, підвищення кваліфікації вик(
ладачів, участь у міжнародних конфе(
ренціях, симпозіумах, що організовують(
ся двома сторонами, публікація науко(
вих праць у виданнях ВНЗ(партнерів.

Університет має у своєму розпоряд(
женні необхідну матеріально(технічну
базу: 3 навчальні корпуси, бібліотеку з
сучасними читальними залами,  комп’ю(
терні класи, 2 спортивні майданчики, 2 гур(
тожитки, спортивно(оздоровчий табір на
березі Чорного моря тощо.

Адміністрація університету тісно
співпрацює з профспілковим комітетом:
створення належних умов для викорис(
тання творчого потенціалу викладачів та
студентів, їх соціального захисту посідає
важливе місце у діяльності закладу.

Високий професіоналізм  і великий
досвід, самовіддана праця  педагогічних та
науково(педагогічних працівників універси(
тету надають упевненості  в створенні пе(
редумов для виходу на більш якісний рівень
підготовки майбутніх вчителів, фахівців но(
вого покоління, в успішному проведенні мо(
дернізації вітчизняної освіти та наближення
її до європейських стандартів.

Îëüãà ÃÀÐÌÀØ,
ãîëîâà ïåðâèííî¿

ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
²çìà¿ëüñüêîãî äåðæàâíîãî

ãóìàí³òàðíîãî óí³âåðñèòåòó

P.S. Îáëàñíèé êîì³òåò Ïðîôñï³ëêè
â³òàº êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó ç

þâ³ëåºì òà áàæàº íîâèõ óñï³øíèõ
çäîáóòê³â íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³. Äî
þâ³ëåéíî¿ äàòè  ïðàö³âíèêè ²ÄÃÓ

íàãîðîäæåí³ Ïî÷åñíèìè ãðàìîòà-
ìè îáêîìó Ïðîôñï³ëêè.

Ç ïîâàãîþ

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

Ректор ІДГУ Ярослав
Валерійович Кічук

Ректор ІДГУ Ярослав
Валерійович Кічук

Урочиста лінійка до свята Дня знаньУрочиста лінійка до свята Дня знань
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Дорога життя з рідної Миколаї(
вщини привела на незнайому,
чужу Красноокнянщину.  Упев(
неність у собі допомогла подолати
всі перешкоди і з молодечою енер(
гією та завзяттям поринути в по(
всякденні шкільні турботи. Відпові(
дально і старанно готувалася до
уроків, читала багато. Якщо
учнівські очі горіли радістю ( відчу(
вала себе щасливою.

Уже 31 рік працює
Ніна Герасимівна в
Красноокнянському
НВК, із них 28  навчає
дітей рідної мови. Її уро(
ки різноманітні. Вона –
творець, постійно вчить(
ся, щоб виправити те,
що було невдалим у ро(
боті, не зупиняється пе(
ред труднощами, впев(
нено впроваджує нові
педагогічні технології.

 За роки роботи
в школі підготувала
цілу плеяду пере(
можців районних та учасників об(
ласних олімпіад. Так у поточному
році в ІІІ обласному етапі Всеукраї(
нської учнівської олімпіади з украї(
нської мови та літератури її  уче(
ниці 11 класу Платон Ірина  і Пла(
тон Катерина посіли відповідно І і
ІІ місця, а в ІV всеукраїнському
етапі Платон Ірина посіла ІІІ місце.
Учні Ніни Герасимівни  навчаються

Ëþäèíà â ñòåïåí³ äîáðà –
ïåäàãîã³÷íå êðåäî

Перед кожною людиною розкривається сто доріг. Але вона
обирає одну;єдину, яка поведе в широкий світ.  Іноді шлях
цей буває тернистим, і  проходять  його лише цілеспрямовані
і впевнені в собі натури. Такою і є КОЖУХАР Ніна Герасимів;
на  ; вчитель української мови та літератури Красноокнянсь;
кого НВК «ЗОШ І;ІІІ ст.; гімназія».

ØÊÎËÀ ÆÈÂÀ, ÄÎÊÈ Â×ÈÒÅËÜ

Ó Í²É Ö²ÊÀÂÈÉ ÄÈÒÈÍ²

Найвище мистецтво вчителя – розбудити радість
 у творчості та знаннях

А.Ейнштейн

   Ці слова великого науковця стали філософією  педагогічного життя вчи;
теля хімії Авторської школи М.П.Гузика Людмили Анатоліївни ГОРДІЄНКО.

 Талант учителя, як і майстра, розкри(
вається тоді, коли на кожному уроці йому
вдається зацікавити учня настільки, щоб йому
самому захотілось пізнати нове, самому ви(
рішити  поставлену перед ним проблему.
Щира, відкрита, завжди готова до творчої
співпраці з учнями і водночас вимоглива,
Людмила Анатоліївна постійно  намагаєть(
ся розкрити таланти своїх учнів, використо(
вуючи такі методи роботи, як проекти, різно(
рівневі ідеї.  А показником творчої співпраці
вчителя та учнів є високий рівень навчальних
досягнень із хімії: за чотири роки роботи в
Авторській школі її учні вибороли призові
місця на обласній олімпіаді з хімії, а також
ІІІ місце в конкурсі науково(дослідницьких
робіт учнів – членів МАН.

   Пошук, ініціатива та творчість є обов’яз(
ковими супутниками на тернистому шляху вчи(
теля. Відмовлятися від застарілих стереотипів,
працювати з повною віддачею, поповнювати
та поновлювати свої знання – саме так розуміє
вимоги часу Людмила Анатоліївна.

   У 2014(2015 навчальному році Горді(
єнко Л.А. стала переможцем обласного ета(
пу конкурсу «Вчитель року» у номінації
«хімія». На питання: «Що дала участь у кон(
курсі?» вчителька відповіла: «У наш час, коли
в суспільстві все швидко змінюється, голов�
ною метою вчителя є розвиток в  учнів ком�
петентностей, які дозволять їм швидко при�
стосовуватися до цих змін. Але це можливо
за умов, коли вчитель сам постійно само�
вдосконалюється, вміло реагує на всі зміни в
суспільстві. Нові умови професійного конкур�
су минулого навчального року  стали пере�
віркою для вчителів, а чи можемо ми так
швидко перебудуватися. Виявилось, що так.

Конкурс – це  шлях до самовдосконалення.
Він дозволяє підбити підсумок своєї педаго�
гічної діяльності, проаналізувати  сучасні ре�
сурси, обмінятися досвідом з колегами, роз�
ширити коло однодумців та познайомитися
з цікавими людьми. Мене конкурс надих�
нув на нові цікаві педагогічні проекти».

Давайте ж побажаємо Людмилі Ана(
толіївні, щоб усі її проекти реалізувалися!

Æàííà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ,
çàâ³äóâà÷ ì³ñüêîãî ìåòîäêàá³íåòó

â³ää³ëó îñâ³òè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
êóëüòóðè, ñïîðòó òà ìîëîä³æíî¿

ïîë³òèêè Þæíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ñëîâî   ïðî Â÷èòåëÿ

   Людина  своєї справи   Людина  своєї справи   Людина  своєї справи   Людина  своєї справи   Людина  своєї справи

  Були роки навчання в місті біля моря (  в
Одеському державному університеті ім. І.І.
Мечникова на філологічному факультеті.
Але повернення в рідне село Качурівку вчи(
телем української мови стало вирішальним
у  її вчительській долі. Людмила Іванівна
відразу навчилася знаходити стежину до
дитячих сердець, адже учні завжди поважа(
ють учителів відвертих і щирих, об’єктивних
і вимогливих. Вона безмежно любить своїх
вихованців, навчає їх бути гуманними, толе(
рантними, критично мислити та приймати
продумані рішення.  Педагог постійно на(
вчається новому і здобуті знання майстерно
передає дітям. ЇЇ учні активні в шкільному
житті, стають переможцями районних та при(
зерами обласних етапів   Всеукраїнських
учнівських олімпіад, мовних конкурсів  та
посідають призові місця як члени   МАН.

            Людмила Іванівна ніколи не задо(
вольняється посереднім результатом, завж(

  Різними шляхами  приходять люди до усві;
домлення власного покликання.  Крилаті  слова
Івана Франка  «Учителем школа стоїть; коли учи;
тель непотрібний, неприготований, несумлінний,
то й школа ні до чого», ; можна вважати гаслом
тих, чиє покликання – навчати дітей, бути при;
кладом для колег.

    Ось уже  23 роки  під звучання шкільних пер;
шовересневих дзвінків переступає шкільний поріг
Качурівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту;
пенів Котовського району ПАВЛІВ Людмила Іва;
нівна  ; вчитель української мови і літератури за
фахом, заступник директора з навчально – ви;
ховної роботи і просто людина широкої душі, су;
часна приваблива жінка.

ди прагне досконалості у всьому.  Саме тому
є прикладом для наслідування не тільки для
шкільних колег, а й  для педагогів району.
Не випадково досвід роботи Людмили Іван(
івни щодо особливостей  організації мето(
дичної роботи в сільському малочисельно(
му навчальному закладі  узагальнювався і
поширювався як передовий в районі, вив(
чався в області.

             В основі успіху Людмили Іванівни
(   любов до своєї  справи,  сумлінна  праця  і
великий педагогічний талант. Те, чого не мож(
на навчитись і чого не можна здобути, те, що
дано лише обраним людям.   Тож хай без(
межно розкриваються перед Вами, шановна
Людмило Іванівно, обрії власного розвитку і
сяють сонцем горизонти Вашої  творчості.

Îêñàíà Á²ÑË²×ÓÊ,
ãîëîâà Êîòîâñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

у вишах на філологічних факуль(
тетах.

За плідну і творчу працю Кожу(
хар Н.Г. нагороджена нагрудним
знаком  «Відмінник народної осві(
ти України», їй присвоєно педагогі(
чне  звання «учитель(методист».
Але найвища нагорода для вчите(
ля – це повага учнів, батьків, колег.

В народі кажуть: щаслива люди(

на та, яка має світлий і гострий ро(
зум, а подвійно таланить тому, хто
має ще й душу добру, серце чуйне.
Саме такі слова можна сказати про
Кожухар Ніну Герасимівну.

Îëüãà ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ,
ãîëîâà Êðàñíîîêíÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

³ íàóêè Óêðà¿íè

 З 2012 року Світлана Степан(
івна є керівником районного мето(
дичного об’єднання вихователів
різновікових груп. На її рахунку
багато цікавих заходів районного
значення та почесних грамот. Уза(
гальнено досвід роботи  на тему
«Сучасні педагогічні технології у
дошкільній освіті». Її мета як педа(
гога дошкільного закладу (  сприя(
ти формуванню дитини як особис(
тості, розвивати її здібності та за(
датки. Специфіка роботи в різно(
віковій групі не є простою і потре(
бує від вихователя особливих
знань, творчості та наполегли(
вості. Світлана Степанівна  в по(
вному обсязі  володіє методикою
роботи саме в такій групі, по ма(
теринські вболіває за роботу ко(
лективу, живе його проблемами та

    ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ;

ВИМОГА ЧАСУ
   Один із головних секретів успі;

шної педагогічної діяльності – у
кожній дитині бачити насамперед
людину, не  підганяючи її під якісь
шаблони і мірки, розуміти, що всі
діти  різні і  кожна  дитина  потребує
індивідуального  підходу і передусім
абсолютної уваги до своєї  особис;
тості. Якщо про це пам’ятати, то з
кожною дитиною можна досягти ус;
піху. Саме так вже 11 років працює
ДАНІЛЕНКО Світлана Степанівна ;
вихователь дошкільного навчально;
го закладу «Галинка» с.Адамівка.

допо(
магає
їх вирішувати. Її дуже люблять
батьки та поважають колеги.

Вона також є профспілковим
лідером, який опікується інтереса(
ми працівників освіти свого колек(
тиву, виборює їх права, плідно
працює над організацією оздоров(
лення колег та членів їх сімей.

    Напередодні  Дня  дошкільно(
го працівника хочеться привітати
Світлану Степанівну з професійним
святом та побажати міцного здоро(
в’я та невичерпної життєвої енергії,
добробуту та миру.

Òåòÿíà ÃÎÍÒÀÐªÂÀ,
ãîëîâà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêî¿

ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè  ³ íàóêè Óêðà¿íè

Ñëîâî   ïðî Â÷èòåëÿ
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 Але найбільша гордість Оль(
ги Василівни – її учні.

Серед її випускників є док(
тор фізико(математичних
наук, директори та заступники
директорів шкіл, викладачі тех(
нікумів,  архітектор, юристи,
судді, лікарі, військовослуж(
бовці та велика кількість учи(
телів математики, фізики, хімії.

Вона постійно опікується фа(
ховим зростанням молодих
вчителів і є взірцем наставника.

У ЗОШ №3 працюють вчи(
телями випускниці Ольги Васи(
лівни Павловська Ю.О.,  Ост(
роверхова Н.А.; донька  Оле(
на працює вчителем математи(
ки та економіки  і є призером
міського та обласного конкурсів «Учитель року».  Двадцять  випуск(
ників нагороджені медалями.

     Вже 26 років Ольга Василівна є керівником міського методич(
ного об’єднання вчителів математики.

         За 48 років роботи проявила себе ерудованим вчителем,   який
знає свій предмет і забезпечує високий рівень знань учнів, серед яких
неодноразові призери міських, обласних олімпіад та конференцій МАН.

      Протягом багатьох  років є керівником журі та оргкомітету міських
олімпіад та конференцій МАН з математики, член обласного    журі
олімпіад, конференцій МАН та конкурсу «Учитель року». Має безпе(
речний авторитет серед вчителів математики міста та Одеської області.

      У серпні 2015 року О.В. Біленко відзначила свій ювілей. Весь
педагогічний загал міста привітав її з цим святом. І ми бажаємо Ользі
Василівні  міцного здоров’я та подальшого бажання творчо та плідно
працювати.

Відмінник освіти України, вчитель ; методист, нагород;
жена орденом «Знак пошани», Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України,  призер міського та
обласного конкурсів «Учитель року» –  всі ці регалії нале;
жать  одній, відданій  своїй справі жінці ; вчителю мате;
матики ЗОШ №3   м. Іллічівська  Ользі Василівні БІЛЕНКО.

Для одних школа — це просто робота, для
інших — покликання. А для Світлани Петрівни
ЗУБРИЦЬКОЇ, директора Нерубайського на;
вчально – виховного комплексу «Школа ; гімна;
зія» ; це її життя. Майже тридцять п’ять років вона
гідно обіймає  керівні посади: заступника дирек;
тора з навчально – виховної роботи, директора
школи, начальника управління освіти Біляївської
районної державної адміністрації.

ШКОЛА ; ЇЇ ЖИТТЯ

Зараз Світлана Петрівна очолює Неру(
байський НВК «Школа – гімназія» Біляївсько(
го району. Творчо  обдарована, енергійна, по
– справжньому ділова, директор і вчитель,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має
педагогічне звання «вчитель – методист».

Світлана Петрівна завжди у вирі шкільних
подій. Їй властива широка ерудиція, професіо(
налізм, вміння впливати на якість та результа(
тивність роботи.

З перших днів роботи директором навчаль(
но – виховного закладу доклала багато зусиль
для становлення творчо працюючого колекти(
ву однодумців з метою утвердження нової ви(
ховної системи, створення сучасного закладу
освіти європейського зразка  на селі. Навчаль(
ний заклад, яким керує Світлана Петрівна, став
одним із кращих навчальних закладів в області,
активно співпрацює з Одеським обласним
інститутом удосконалення вчителів та Півден(
ноукраїнським національним  педагогічним
університетом ім. К. Д. Ушинського. На базі Не(
рубайського навчально – виховного комплек(
су відкрито творчі лабораторії обласного інсти(
туту удосконалення вчителів, організовано
цілеспрямовану всебічну діяльність учнів у рам(
ках проекту «Школа  успіху».

Мудра, енергійна, оптимістична,
справжній учитель, вона щедро віддає знан(
ня учням, впевнений лідер, організатор ба(
гатьох освітянських заходів, генератор твор(
чих ідей у комплексі. Кожну хвилину свого
життя  наповнює турботами й клопотами  про
свій колектив.

  Світлана Петрівна є активним учасником
міжнародних освітніх проектів, до участі у яких
залучає всіх членів свого колективу. Це і украї(
нсько(австрійський проект «Впровадження
освітніх стандартів у навчальний процес. Ком(

петентно
орієнтова(
не навчан(
ня матема(
тики як
нове завдання для методистів та вчителів ( по(
чаткова школа», українсько(польський проект
«Лідери освітніх ініціатив», українсько(біло(
русько(молдавський проект  INOVEST  «Східне
партнерство у сфері педагогічних інновацій в
інклюзивній освіті».

Світлана Петрівна бере активну участь у
громадському житті села, району, області.
П’ять скликань обиралась депутатом Неру(
байської сільської ради та Біляївської районної
ради. Нині Світлана Петрівна – депутат  Одесь(
кої обласної ради, член комісії з питань освіти
і науки, де ініціює та впроваджує в життя комп(
лексну програму «Освіта Одещини». Неодно(
разово була учасником парламентських слу(
хань з питань освіти  у Верховній Раді.

За свою сумлінну працю нагороджена юв(
ілейною медаллю «20 років незалежності Ук(
раїни», нагрудними знаками «Василь Сухо(
млинський»,  «Відмінник освіти України», По(
чесними грамотами Міністерства освіти і на(
уки України, Почесними грамотами Одеської
обласної адміністрації та обласної ради.

         У переддень професійного свята хо(
четься привітати Світлану Петрівну з Днем учи(
теля та побажати, щоб  супутниками в житті
були нові здобутки, творче натхнення та на(
снага, а мудрість та витримка допомагали у
вирішенні поставлених завдань  та в здійсненні
заповітних мрій.

В настоящее время Георгий Николаевич  –
один из известных специалистов в области тео(
рии, технологии и техники сушки зерна, мате(
матического моделирования и оптимизации про(
цессов пищевых производств, чьи достижения
заслуженно признаны в научных кругах и среди
производственников. Принимает активное уча(
стие в работе многих советов, комитетов, ред(
коллегий: Международном комитете стран СНГ
по сушке, специализированных советах ОНАПТ
по защите докторских диссертаций, редакцион(
ных коллегиях «Научные труды ОНАПТ»,  жур(
налов «Зерно и хлеб», «Зерновые продукты и
комбикорма», «Экономика пищевой промыш(
ленности», отраслевом Техническом комитете по
стандартизации и многих других.

Результаты работы проф. Станкевича Г.Н.
опубликованы в научных трудах, среди которых
свыше 380 статей, первые учебники и учебные
пособия для ВУЗов на государственном языке,
патенты, монографии, отраслевая инструкция,
более 70 учебно(методических разработок. Под
его руководством защищено 8 кандидатских дис(
сертаций и одна РhD(диссертация в Казахстане.

О высоком уровне результатов работы
Станкевича Г.Н. по праву свидетельствуют его
заслуженные награды –  нагрудные знаки Ми(
нистерства образования и науки Украины «Петр
Могила» и «Отличник образования Украины»,
Почетные грамоты Высшей аттестационной ко(
миссии Украины, президиума Национальной

ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
В преддверии Дня работников образования хочу рас;

сказать о замечательном педагоге, высококлассном про;
фессионале, ученом, уважаемом коллегами и студента;
ми – докторе технических наук, профессоре, академике
Международной академии холода, заведующем кафед;
рой технологии хранения зерна Одесской национальной
академии пищевых технологий  Георгии Николаевиче
СТАНКЕВИЧЕ.

академии аграрных
наук Украины и мно(
гие другие награды и
поощрения. Благода(
ря его авторитету, ру(
ководство одного из
крупнейших агрохолдингов страны ООО СП
«НИБУЛОН» подарило кафедре самую совре(
менную  лабораторию по исследованию ка(
чества зерна, а ЧАО «Укрэлеваторпром» ока(
зывает постоянную материальную поддержку,
благодаря которой студенты занимаются в
прекрасных отремонтированных аудиториях.
И таких предприятий много.

Георгий Николаевич весьма занятой чело(
век, но каждый, кто обращается к нему, по(
лучает поддержку, необходимую помощь и
совет.

 Тысячам молодых людей  повезло в студен(
ческой жизни встретиться с  Георгием Николае(
вичем. Мне тоже посчастливилось учиться у него
и работать под его началом.

С праздником Вас, уважаемый Георгий
Николаевич, от  всех коллег желаю крепкого
здоровья, новых научных достижений и твор(
ческого долголетия!

Ë.Ä.ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî

ó÷åáíî-íàó÷íîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè

èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà ÎÍÀÏÒ

 Зробити навколишній світ кра;
щим, красивішим – це життєве і
професійне кредо Людмили Петр;
івни ЦАРЬОВОЇ, учителя географії
та економіки Арцизької загально;
освітньої школи І;ІІІ ст. № 5, де
вона працює понад 30 років.

Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐÎ Ó×Í²Â ÒÀ ÊÎËÅÃ

 Людмила Петрівна не тільки дає уч(
ням знання, але й прищеплює їм навички
та уміння, що згодяться в майбутньому до(
рослому житті, допомагає обрати про(
фесію за покликанням. Багато з них є при(
зерами Малої академії наук, предметних
олімпіад в районі  й області. Вони  легко
вступають до вищих навчальних закладів на географічний та інші фа(
культети і дякують своїй учительці за добрі знання.

У рідній школі в 1999 році Людмила Петрівна створила екологіч(
ний  клуб «ЕКОС», в якому прищеплює учням любов до рідної землі,
до її природи. Вчителька стверджує, що не Земля належить людям, а
вони належать Землі, і екологія довкілля починається з екології душі
кожного. Разом з учнями її можна часто побачити у парках і скверах
рідного міста, де вони висаджують молоді деревця, квіти, доглядають
за рослинами, прибирають територію.

У 2013 році  Л.П. Царьова за плідну роботу нагороджена грамотою
Національного еколого(натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України. Має грамоти Міністерства освіти і на(
уки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, знак
«Відмінник освіти України»,  що свідчать про її високу професійну май(
стерність та авторитет.

Свою педагогічну діяльність Людмила Петрівна успішно поєднує з
роботою в профкомі школи, який очолює 12 років поспіль. Вона знає і
тонко відчуває потреби кожного члена колективу, тісно співпрацює з
дирекцією школи, дбаючи про створення комфортних умов як для учнів,
так і для членів колективу,  турбується про духовні потреби учителів,
щороку організовує для них цікаві екскурсії, поїздки до театрів Одеси.

Учитель вищої категорії, учитель(методист, член шкільної атестацій(
ної комісії, вона гідний представник учительської династії, адже її мама
також  усе життя працювала в рідній школі.

Учителі школи пишаються, що поряд з ними працює такий чудовий
педагог, якого шанують і люблять батьки і діти.

Ëþäìèëà ÏÅË²ÂÀÍ,
â÷èòåëü Àðöèçüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. ¹ 5

ÃÀÍªÂÀ  À.².,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà  ç

íàâ÷àëüíî – âèõîâíî¿ ðîáîòè
Íåðóáàéñüêîãî ÍÂÊ  «Øêîëà - ã³ìíàç³ÿ»

Í³íà ÊÀÑÀÏ,
ãîëîâà ²ëë³÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè,

Æàííà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ,
 ãîëîâà ïåðâèííî¿  ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿

ÇÎØ ¹3 ì.²ëë³÷³âñüêà

Ñëîâî   ïðî Â÷èòåëÿÑëîâî   ïðî Â÷èòåëÿ
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колектив однодумців, який виявляє тала(
новитих і обдарованих дітей, сприяє їх
ранній профорієнтації, надає професій(
ну допомогу в подальшому розвитку їх
здібностей.

        Методичний центр є координа(
ційним центром з організації  позашкіль(
ної роботи серед учнів шкіл, професій(
но(технічних училищ та позашкільних
закладів.

         Тут створено чітку систему ху(
дожньо(естетичного виховання дітей та
молоді, щорічно  надається  методична і
практична допомога колективам худож(
ньої творчості щодо присвоєння почесно(
го звання „Зразковий художній колек(
тив”, „Народний художній колектив”.

    На базі Методцентру працюють 15

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

50 років на ниві освіти і культури, з
них 30 – директором Методичного цен(
тру художньо(естетичного виховання
дітей та молоді Південноукраїнського на(
ціонального педагогічного університету
імені К.Д.Ушинського. Ці роки самовідда(
ної та плідної роботи сформували Вале(
рія Андрійовича як  людину широко відо(
му та авторитетну серед педагогічної гро(
мадськості Одеси та області, лідера й
організатора освітньо(культурної діяль(
ності, який користується великою пова(
гою серед колег, батьків та молоді.

       Організаторські здібності і високий
професіоналізм, вимогливість до себе й до
інших,  національна свідомість і вдумливе
ставлення до пошуку нового дозволили
Бегуновичу В.А. згуртувати навколо себе

У вересні цього року Валерій Андрійович БЕГУНОВИЧ відзначив
подвійний ювілей: свій особистий та професійний.

гуртків та секцій, у яких навчається більше
400 дітей, учнівської та студентської мо(
лоді. Всі гуртки ведуть велику концертну
діяльність у місті Одесі та за її межами.
Працюють 3 секції Малої академії наук
України.

      В.А. Бегунович ( постійний член
журі фестивалів(конкурсів:„Таланти твої
Україно”, „Чисті роси”, „Зоряна юність
Одеси», „Чорноморська перлина”.  Ак(
тивно бере участь у міських семінарах
для методистів, завідувачів відділів есте(
тичного виховання та директорів позаш(
кільних закладів.

       Професійний шлях Валерія Анд(
рійовича відзначений високими заслуже(
ними нагородами: Почесними грамота(
ми Міністерства освіти і науки та губер(
натора Одеської області, нагрудними
знаками «Відмінник освіти України», «Ва(
силь Сухомлинський», званням «Заслу(
жений працівник культури України».

Шановний Валерію Андрійовичу!
Вітаємо Вас з особистим та професійним

ювілеями. Бажаємо міцного здоров’я,
нових професійних досягнень та успіхів.

Ïðåçèä³ÿ  Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â  îñâ³òè

³ íàóêè Óêðà¿íè

Через професійність, красу і доброту – до особистостіЧерез професійність, красу і доброту – до особистостіЧерез професійність, красу і доброту – до особистостіЧерез професійність, красу і доброту – до особистостіЧерез професійність, красу і доброту – до особистості

Життя В.П.Шевченко пов’язане із
профтехосвітою: із вересня 1982 року
вона працює в ПТУ № 19 м.Березівки, з
2001 р. очолює колектив училища, а вже
в травні 2002 р. навчальний заклад от(
римує статус вищого професійного учи(
лища (ІІІ атестаційний рівень, І рівень ак(
редитації ВНЗ – підготовка молодших
спеціалістів (технологів харчування та
швейного виробництва).  У травні
2006 р. Березівське ВПУ  стало струк(
турним підрозділом Одеського націо(
нального політехнічного університету.
Валентина Петрівна є членом ректора(
ту та вченої ради ОНПУ.

Навчально(виховний процес в учи(
лищі забезпечує колектив із 127 педагогі(
чних працівників, серед яких 11 відмінників
освіти України, 2 нагороджені нагрудним
знаком «А.С.Макаренко», 1 лауреат
премії ВР України, 15 викладачів вищої
категорії, а також  23 родини, 14 сімей(
них пар та 12 династій.

Підготовка майбутніх фахівців ведеть(
ся з восьми професій та двох спеціальнос(
тей побутового, харчового та будівельно(
го напрямів; контингент – більше 860 учнів
із 11 областей України, в т.ч. 94 (  учні(
сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, серед яких і 12 випускників
шкіл(інтернатів Луганської, Донецької об(
ластей та Криму…

Директор постійно дбає про поліпшен(
ня матеріально(технічної бази, що дає
можливість використовувати сучасні
інформаційні технології при викладанні
спеціальних та загальноосвітніх дис(
циплін для підготовки конкурентноспро(
можних  висококваліфікованих робіт(
ників.

За короткий період створено на(
вчальні лабораторії(кафе «Моцарт» та
«Віденське кафе», навчально(тренуваль(
ний ресторанний комплекс «Відень(
Берлін»; навчальну перукарню «Альці(
на», Центр естетичного та фізичного ви(
ховання «Сузір’я», «Молодіжний євро(
пейський клуб», 12 років діє Театр мод
(пошито більше 400 костюмів різних ко(
лекцій – тематичних та народів світу); в
м. Одесі (на площах наданих ОНПУ) –
майстер(центр «Симфонія краси» (лабо(
раторія кухарів: кухня,  кафе та навчаль(
на перукарня, житловий модуль).

Училище активно співпрацює з уря(
довими та неурядовими інституціями,

 Валентина Петрівна ШЕВЧЕНКО, директор Березівського вищого
професійного училища Одеського національного політехнічного ун;
іверситету,  ; справжній сучасний керівник: ніколи не зупиняється на
досягнутому, постійно шукає нове та втілює інновації у процес підго;
товки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, сформу;
вала колектив однодумців.

навчальними закладами та установами
Австрії і Німеччини щодо досягнення
європейських стандартів професійної
освіти, педагоги та учні мають змогу ста(
жуватись в австрійських навчальних зак(
ладах та організаціях. На базі училища
проводились фахові семінари за участю
австрійських, німецьких та чеських сту(
дентів, спеціалістів ресторанного бізне(
су та навчальних закладів Одеської об(
ласті та України.

Австрійською та німецькою сторона(
ми інвестовано в навчальний заклад
тільки коштами  більше 200 тисяч грн.

4 різнопланових семінари провела в
училищі професор Віденської диплома(
тичної академії Мелані Саллі, в т.ч. і за
участю студентів академії з Туреччини,
Румунії, Молдови, Болгарії, Білорусі та
Росії. Відвідала навчальний заклад деле(
гація на чолі з першим заступником
Міністра освіти, культури та мистецтв
Австрії  доктором В.Штельцмюллером.

15 років Березівське ВПУ ОНПУ
співпрацює з благодійним фондом «То(
вариство розвитку» (Одеса) – структур(
ним підрозділом ТОВ «Німецьке Товари(
ство Міжнародної співпраці (GIZ)», із
Службою старших експертів  (SES,
м.Бонн) – міжнародною сервісною служ(
бою. 3(4 рази на рік в училищі прово(
дять дво( тритижневі майстер(класи ви(
сококваліфіковані німецькі фахівці(кулі(
нари, кравці, перукарі, маляри, зварни(
ки. Серед них –  володарі престижних
нагород міжнародних фахових кон(
курсів. Координатор проектів SES у краї(
нах Східної Європи Лєна Орт(Плес(
тернінкс на презентації Служби в м.Одесі
заявила, що в Україні у сфері освіти
найбільш результативною є співпраця з
Березівським  ВПУ  ОНПУ:  за 10 років
13 експертами здійснено 28 проектів.

Вже сім років в передвеликодні дні в
училищі проводяться традиційні зустрічі
із вихованцями інституту підготовки іно(
земних  громадян ОНПУ (Євразія, Аф(
рика, Індокитай) – майбутніми студента(
ми ВНЗ Одеси та України. Ці заходи –
яскравий приклад народної дипломатії.

Навчальний заклад отримав перше
місце в І Всеукраїнському конкурсі інно(
ваційних технологій у сфері ПТО (м.Київ,
2013 р.), Гран(прі «Лідер професійно(
технічної освіти України» (V  Міжнарод(
ний форум «Сучасні заклади освіти(

2014» м.Київ), Дип(
лом та  настільну ме(
даль лауреата І сту(
пеня в номінації
«Інноваційні техно(
логії компетентніс(
ного становлення
майбутнього робіт(
ника» в рамках VІ
Міжнародного фо(
руму «Інноватика в
сучасній освіті»
(м.Київ, жовтень
2014 р.);за резуль(
татами  участі в ро(
боті 6(ої Міжнарод(
ної виставки «Су(
часні заклади освіти(
2015» ( золоту ме(
даль, диплом за
творчу працю з
підвищення якості
національної освіти,
подяку Міносвіти, а директор нагород(
жена Почесною грамотою МОН Украї(
ни за високий особистий внесок і плідну
організаторську діяльність з модернізації
та оновлення галузі освіти (м.Київ, бере(
зень 2015 р.).

Вся робота педагогічного колективу
училища  широко висвітлюється як у вітчиз(
няних ЗМІ  та матеріалах Одеської дер(
жавної телерадіокомпанії, так і в зарубіж(
них Інтернет(виданнях,  журналах та га(
зетах,  відомчих виданнях.

10 лютого 2015 р. видано наказ
МОНУ №129 «Про проведення дослід(
но(експериментальної роботи на базі
Березівського вищого професійного учи(
лища Одеського національного політех(
нічного університету»,  де йдеться про
проведення протягом 2015 – 2017 рр.
дослідно(експериментальної роботи Все(
українського рівня за темою: «Система
підготовки кваліфікованих робітників
сфери послуг в умовах євроінтеграцій(
них процесів», затверджена Програма
дослідно(експериментальної роботи на
3 роки та надано Березівському ВПУ
ОНПУ «статус експериментального про(
фесійно(технічного навчального закла(
ду всеукраїнського рівня».

Склад творчої групи очолює ректор
Одеської  політехніки доктор технічних
наук, професор Оборський Г.О.

Вже в рамках цієї відповідальної ро(
боти в кінці червня п.р. в училищі працю(
вав австрійський експерт, викладач
Віденського гастрономічного коледжу
Харальд Фаргель, який проводив май(
стер(клас «Страви європейської екокухні
з продуктів місцевого товаровиробни(

ка». По завершенні  майстер(класу було
проведено урочисте відкриття навчаль(
ної лабораторії офіціантів «Віденський
дворик» (створеної за планом експери(
ментальної роботи).

За вагомі досягнення в педагогічній
роботі, особистий внесок у розвиток про(
фесійно(технічної  та вищої освіти, підго(
товку висококваліфікованих фахівців Ва(
лентина Петрівна відзначена державни(
ми, відомчими та регіональними нагоро(
дами: дипломом та нагрудним знаком
лауреата премії Верховної Ради України
в галузі освіти за 2014 рік, нагрудними
знаками «Відмінник освіти України» та
«А.С. Макаренко», Почесною грамотою
Міністерства народної освіти УРСР, Почес(
ними грамотами та дипломами МОН Ук(
раїни, Національної академії педагогіч(
них наук України і компанії «Виставковий
світ», іменними годинниками від Прези(
дента України  та голови Одеської ОДА,
Почесними грамотами Одеської облдер(
жадміністрації  та Одеської обласної
ради, Почесною відзнакою Одеської об(
ласної ради,  орденським знаком «Брат(
ство Св. Лаврентія» (Німеччина), медал(
лю «Чарівна сила України», відзнакою ГО
«Всеукраїнське об’єднання «Країна» (
«За відданість справі»  та ін.

Тисячний колектив, очолюваний
В.П.Шевченко, працює за формулою:
«Через професійність, красу і доброту –
до особистості».

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó
 Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â

îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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