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ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

ëèñòîïàä -
ãðóäåíü

8�17 листопада � Виставка живопи�
су Валерія Мацюка «Одеські мотиви».

18 листопада, неділя. Час уточ�
нюється. – Концерт заслужених ар�
тистів Сергія та Євгенії Марасанових
«Пам’яті Ободзинського».

20 листопада, вівторок. 15.00 –
Наукове філософське товариство. «Про
логічні розриви та наукове мислення».
Пам’яті А.І. Уйомова.

23 листопада, п’ятниця.
17.00 – Наукова астрономічна сек�

ція. До 90�річчя Будинку вчених. Історія
вітчизняної науки».

 15.00 – Творчий вечір Тетяни  Жєлєзо�
вої «Піл звуки вальсу осені багряної».

25 листопада, неділя. 14.00 –
Асоціація ветеранів культурно�про�

світницької роботи. Творчий вечір Лариси
Козлової «Осінній вернісаж».

26 листопада, понеділок. 16.30 –
Семінар «Таубманівські читання». «Чор�
не море – міждисциплінарний погляд».

27 листопада, вівторок. 17.00 –
Секція книги. Теми: «Рідкісні видання XVIII
ст. у фондах Одеського літературного му�
зею», «Книги з історії Давнього Єгипту в
моїй збірці».

28 листопада, середа. 17.00 – На�
уково�краєзнавча секція «Одесика».

9 грудня, неділя. 16.00 � Клуб
«Ліра». Авторська програма О. Лук’яно�
вої та Ф. Скрипки «Шляхи�дороги».

11 грудня, вівторок. 17.00 � Сек�
ція книги. Теми: «Історія одноденного
перепису в Одесі 1 грудня 1892 р.»,
«М.Куліш. До 120�річчя з дня народ�
ження».

17 грудня, понеділок. 16.00 �
Пушкінська комісія. Семінар на тему: «Ка�
пітанська дочка» О. Пушкіна: проблеми
інтерпретації».

«ÂÅ×ÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» ÈÇÌÀÈËÜ×ÀÍ

В г.Измаиле при Доме учителя действует клуб ветеранов
педагогического труда «Вечная молодость».

Идею создания
клуба предложили
директор Измаильс�
кой школы №5 Лео�
нид Николаевич Ев�
докимов и бывший
начальник городско�
го отдела образова�
ния Вера Афанасье�
ва Ермакова, актив�
но подключились
ныне покойная Клав�
дия Васильевна Си�
лич и Нелли Дмитри�
евна Смирнова. По
созданию клуба
была проделана
большая работа. Постепенно сформировалась инициативная группа, опре�
делили цель � «Нет одиночеству!», сочинили девиз и гимн клуба.

Сегодня клуб объединяет 50 членов – ветеранов педагогического тру�
да. Староста вместе с инициативной группой составляет план работы
на год, а его члены выступают на мероприятиях, проводимых Домом
учителя.

Жизнь «Вечной молодости» бурлит, все встречи проводятся по четвер�
гам, организовываются походы и экскурсии. Члены клуба уже посетили
все музеи города, несколько раз – станцию юннатов.

Незабываемо проходят встречи в «Музыкальной гостиной». По ини�
циативе членов «Вечной молодости», желающих и любящих петь, была
организована группа «Лира» под руководством Гринченко Галины Алек�
сеевны, члены которой готовят выступления к каждой встрече в четверг.
Звучат в исполнении наших талантов шедевры мировой классической му�
зыки, в клуб приглашаются преподаватели музыкальной школы,  прини�
мает участие и народный вокально�хоровой коллектив Дома учителя
«Кобзарська дума».

Ветераны любят и прозу, и поэзию, читают стихи и исполняют песни.
Работники Дома учителя проводят в клубе беседы о местных поэтах –
Реве, Левине, Кибалко, Копаной, Картельян. Готовятся литературные ком�
позиции ко Дню казачества, Шевченковским дням.

Каждый последний четверг месяца все собираются на День именинни�
ка, чтобы в дружеском кругу поздравить товарищей, ставших в этом месяце
чуточку старше. Все именинники получают музыкальные поздравления.

У нас есть группа волонтеров, которые посещают больных членов клу�
ба, покупают им лекарства и оказывают посильную помощь.  И сегодня
ветераны�педагоги пишут свои воспоминания о войне, о Великой Победе.
Среди членов клуба есть и участники войны, и блокадники, и, конечно
же, дети войны. Познакомиться с их воспоминаниями будет очень полез�
но и интересно нашей молодежи.

Члены «Вечной молодости» существенно расширили свои дружеские
связи. Городская библиотека им.Котляревского и ее филиал №3 часто
бывают гостями клуба, проводят беседы на различные темы. В гости к нам
приходят и представители национальных меньшинств города. Они очень
интересно рассказывают о своем народе, его культуре и обычаях. Мы
приглашали также хор ветеранов Украинского Дунайского пароходства,
хор ветеранов г.Измаила под руководством бывшего учителя пения Н.И.
Михнева.

Много внимания уделяет клубу «Вечная молодость» Измаильский гор�
ком Профсоюза работников образования и науки в лице Л.А. Душако�
вой, выделяет денежные средства для проведения торжественных мероп�
риятий.

С большим старанием и любовью готовятся работники Дома учителя к
празднованию торжественных дат и ко встречам по четвергам, чтобы всем
их участникам было интересно и весело.  За что бы не взялись ветераны,
все у них проходит с юмором и огоньком.

Íèíåëü ÑÌÈÐÍÎÂÀ,
 ÷ëåí êëóáà «Âå÷íàÿ ìîëîäîñòü»

В октябре этого года, ко
Дню работников образова�
ния, состоялся очередной пе�
реход, который побил все
рекорды по количеству уча�
стников. В 8 утра возле
спорткомплекса академии
собралась целая «армия»
студентов І и ІІ курсов ОНАПТ
и Института холода, крио�
технологии и экоэнергетики
им. В.С. Мартыновского во
главе с кураторами групп,
деканами факультетов и их
заместителями. Прекрасная
погода способствовала тому,
что количество участников спортивных со�
ревнований также было рекордным – бо�
лее 800 студентов. Энтузиазм, азарт, хо�
рошее настроение и, конечно же, желание
победить сопровождали каждый вид сорев�
нований.

В беге по песку победителями стали
Кабаненко Алла  и Бевз Сергей. Дальше
всех прыгнул Юрчишин Александр. Слов�
но воздушные шары, мелькали тяжёлые гири
в руках наших силачей. Студенту  Мельни�
чуку Юрию в этом виде соревнований не
было равных. Мельник Янина  и Горобей
Кристиан по технике владения мячом оста�
вили далеко позади звёзд футбола. Прыж�
ки через скакалку, казалось бы, самое про�
стое и любимое с детства занятие… Но на
самом деле не так легко было выиграть это
состязание на песке. Самой «прыгучей»
среди девушек оказалась Детюк Алена,
среди юношей лучшим был Базаров Азат.

«Один за всех и все – за одного!» –
эта фраза могла бы стать девизом конкур�
са «Самый дружный факультет». Как здо�

Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!
Пропаганда здорового образа жизни среди студентов � одно из приори�

тетных направлений работы профсоюзных комитетов студентов во всех
высших учебных заведениях города. В Одесской национальной академии
пищевых технологий уже стали традиционными спортивно�туристические
переходы по Трассе Здоровья, которые проходят под девизом «Брось сига�
рету, пойди в поход!» Организаторами этих переходов выступили кафед�
ра физического воспитания и профсоюзный комитет студентов академии.

рово, когда рядом чувствуется поддержка
твоего товарища! Среди восьми команд, в
каждой из которых было минимум по 30 уча�
стников, победил Институт холода. Сильней�
шими в перетягивании каната всегда были
«механики», но не в этот раз… Противосто�
ять объединенным силам «технологов» не
смог никто! Конкурс «Лопнуть шарик», в ко�
тором показали свою ловкость преподавате�
ли, кураторы и деканы, вызвал бурю эмоций
у студентов. Болельщики и участники конкур�
са получили море положительных эмоций,
заряд бодрости и смеха! Самым ярким и...
мокрым был конкурс «Заплыв «моржей»: сту�
денты академии доказали, что и холодное
море не в силах остановить их на пути к по�
беде в таких непростых соревнованиях! В
этом конкурсе победила дружба.

Закончился праздник награждением сту�
дентов грамотами и сладкими призами.
Праздник получился на славу!

Àëåêñàíäð ËÓÊÈßÍÛÊ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà

ñòóäåíòîâ  ÎÍÀÏÒ
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З 27 жовтня по 8 листопада
2012 року обласним комітетом Проф�
спілки спільно з управлінням освіти і
науки Одеської облдержадміністрації
та Радою ректорів ВНЗ Одеського регі�
ону проведено ІI (підсумковий)  тур V
обласного фестивалю�конкурсу худож�
ньої самодіяльності серед студентів ви�
щих навчальних закладів ІІІ�ІV рівнів ак�
редитації, в якому взяли участь творчі
колективи 17 вищих навчальних зак�
ладів. Загальна кількість учасників фе�
стивалю � понад 1000 студентів.

Членами журі було переглянуто
більше 300 конкурсних номерів

різноманітних жанрів.
Творчі колективи та виконавці зма�

гались за першість  у вокальному,
хореографічному, театрально�
му, оригінальному, інструмен�
тальному жанрах.  На проведення
та нагородження переможців Одеський
обком  Профспілки працівників освіти і
науки України виділив  20 тис. грн.

     Слід відзначити значну  орган�
ізаційну роботу в проведенні фе�
стивалю первинних профспілко�
вих організацій Одеського націо�
нального політехнічного університету,

Вже традиційним стало проведення в області фестивалю�
конкурсу художньої самодіяльності серед студентів вищих

навчальних закладів ІІІ�ІV рівнів акредитації, присвяченого
 Дню студентів України.

Запальним ритмом барабанної музики  учасниці
 інструментального колективу «Студія 117»

Південноукраїнського національного  педагогічного
університету ім. К.Д.Ушинського підкорили серця глядачів

Фінальний номер учасників художньої самодіяльності
 Одеської державної академії технічного регулювання та якості

Співочі таланти демонструють учасники вокальної студії «Нат�
хнення» Одеської  національної академії харчових технологій

Одеського національного економічно�
го університету, Міжнародного гумані�
тарного університету, Одеського націо�
нального університету ім.І.І.Мечникова,
Одеської національної академії харчо�
вих технологій,   Ізмаїльського держав�
ного гуманітарного університету,
Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім.К.Д.
Ушинського; культурно�освітні
заклади: Палац культури студентів
Одеського національного політехнічно�
го університету,  Центр культури і дозв�
ілля  Одеського національного універ�
ситету ім. І.І. Мечникова,    студентські

клуби Одеської національної академії
харчових  технологій,   Одеської дер�
жавної академії технічного регулюван�
ня та якості,  Ізмаїльського державного
гуманітарного університету, Південно�
українського національного педагогіч�
ного університету  ім. К.Д. Ушинського.

Надовго студентам запам’ята�
ються  захоплюючі виступи твор�

чих колективів Одеського національ�
ного політехнічного університету,
Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К.Д.
Ушинського, Одеської національної

² çíîâó íà ñöåí³ ñòóäåíòñüê³ òàëàíòè...
Фотохроніка фестивалю�конкурсу

художньої самодіяльності
серед студентів ВНЗ

Феєричний виступ театру�студії танцю Палацу культури сту�
дентів Одеського національного політехнічного університету

На сцені � хореографічний ансамбль
«Автограф» Одеського національного

університету ім. І.І. Мечникова

² çíîâó íà ñöåí³ ñòóäåíòñüê³ òàëàíòè...

академії харчових тех�
нологій, Одеського на�
ціонального економічно�
го університету,
Ізмаїльського державно�
го гуманітарного універ�
ситету, Одеського націо�
нального медичного уні�
верситету,  Одеської дер�
жавної академії техніч�
ного регулювання та
якості, Одеського дер�
жавного університету
внутрішніх справ та
інших.

З кожним роком рос�
те рівень майстерності
учасників фестивалю, і
всі студенти намагаються
максимально розкритися
на сцені, зробити виступ
незабутнім, використо�
вуючи для цього елементи шоу, спеце�
фекти. Не забувають і  про декорації та
сценічний реквізит, костюми � всі ці де�
талі вже давно підняли фестиваль�кон�
курс художньої самодіяльності серед
студентів ВНЗ на високий рівень. А це
означає, що журі фестивалю стає ще
вимогливішим, проте із задоволенням
констатуємо: таланти наших студентів
справді невичерпні!

 Сподіваємося, що фестиваль�кон�
курс художньої самодіяльності серед
студентів вищих навчальних закладів
ІІІ�ІV рівнів акредитації сприяє запален�

ню нових вітчизняних зірок.
Підсумки роботи журі фестивалю

будуть оприлюднені 20 листопада на
урочистому зібранні в Палаці культури
студентів Одеського національного
політехнічного університету, на якому
відбудеться церемонія нагородження та
заключний гала�концерт переможців
фестивалю�конкурсу.

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó

Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè



6Освітянський профспілковий вісник

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

Якщо приймають на роботу,
то що потрібно пам’ятати?

Роботодавець  зобов’язаний:
1.  Видати  наказ (розпорядження)

про прийняття на роботу. В ньому  по�
винні зазначатися:

� прізвище, ім’я та по батькові пра�
цівника;

� посада, назва якої повинна  відпо�
відати єдиному  тарифно�кваліфікацій�
ному   довіднику  робіт і професій, штат�
ному розпису;

� повна дата (число, місяць, рік) фак�
тичного виходу працівника  на роботу;

� умови  прийняття на роботу (термін
– безстроково, на  визначений строк,
на час виконання певної роботи, з зас�
тосуванням  випробування,   на кон�
курсній основі, за результатами успіш�
ного стажування,  на період відсутності
працівника);

� розміри  посадового окладу відпо�
відно до штатного розпису, надбавки та
доплати.

Можуть визначатися  інші умови
праці, наприклад, режим роботи.

2. Оголосити наказ (розпоряджен�
ня) працівникові  під розписку (праців�

Сьогодні  немало студентів, які навчаються  у вищих навчальних
закладах за денною(очною) формою,  шукають роботу. Одні  хочуть
працювати, щоб  покращити фінансове становище, інші �  для здо�
буття  досвіду, який знадобиться  в майбутньому  для успішної кар’є�
ри. Надаємо кілька  порад  щодо  прийому та звільнення з роботи.

ник  розписується   на першому при�
мірнику наказу із зазначенням  дати
ознайомлення).

Підставою для  видання наказу  є
заява працівника.

  3. Оскільки робота  для студентів�
очників  є основною, а не за сумісницт�
вом, як  вважають окремі керівники,
відповідно до  чинного законодавства
їм  вносять  відповідні записи в трудові
книжки.

На тих працівників, які працевлаш�
товуються вперше, трудові книжки
оформляються не пізніше  п’яти днів
після прийняття на роботу.

Якщо працівник вирішив
звільнитись, адміністрація  по�
винна:

� видати наказ про звільнення, який
повинен містити посилання  на норму
Кодексу законів про працю України,
мотивацію звільнення;

письмово повідомити працівника
про нараховані суми, що належать
йому при звільненні  (ст.116 КЗпП Ук�
раїни);

� провести з працівником у  день
звільнення остаточний розрахунок

(ст.ст.47 та 116 КЗпП України), зокре�
ма  нарахувати  компенсацію за неви�
користану відпустку;

� видати в день звільнення  належно
оформлену трудову книжку із записом
про звільнення (ст. 47 КЗпП України);

� в разі звільнення з  ініціативи  ад�
міністрації  згідно зі ст.ст.40�41 КЗпП
України  видати в день звільнення ко�
пію наказу;

� видати працівникові  на його ви�
могу  довідку  про його роботу  із заз�
наченням  спеціальності, кваліфікації,
посади, часу роботи   й розміру зарп�
лати (ст.49 КЗпП України).

В окремих випадках при звільненні
виплачується  вихідна допомога. Її
розмір встановлений ст. 44 КЗпП Ук�
раїни.

З  1 січня   2013 року  набере
чинності Закон України  «Про
зайнятість населення»,  прийнятий
Верховною Радою України (№5067).
Цей  закон   передбачає  гарантії у спри�
янні працевлаштуванню  деяким  кате�
горіям громадян, які вважаються  недо�
статньо конкурентоспроможними. До
них відповідно до ст.14  вказаного за�
кону  віднесена молодь, яка  закінчила
або припинила  навчання  у вищих на�
вчальних закладах  і яка  вперше пра�
цевлаштовується.

 Так  для залучення молодих пра�

цівників за відповідною професією
(спеціальністю) до роботи в селах і се�
лищах буде запроваджена нова про�
грама (ст.28 Закону України «Про зай�
нятість населення»). Вона передбачає,
що  молодому працівнику, який  уклав
договір  на строк не менше трьох років
із роботодавцем, розташованим у  та�
ких населених пунктах, надаватимуть:

� житло на строк його роботи;
� одноразову адресну допомогу  в

розмірі мінімальної заробітної плати.
І житло, і допомога надається за ра�

хунок коштів державного бюджету.
До того ж, якщо  молодий працівник

у такому населеному пункті пропрацює
не менше 10 років, житло переда�
дуть йому у власність.

 Хто ж такий молодий працівник?
  Відповідно до ст. 1 Закону  Украї�

ни  «Про зайнятість населення» до ка�
тегорії молодих працівників належать
громадяни України віком до 35 років,
випускники професійно�технічного або
вищого  навчального закладу, які після
закінчення  навчання працевлаштува�
лися самостійно  або  за направленням
навчального закладу чи  територі�
ального органу зайнятості, та  про�
довжують  працювати протягом трьох
років  за кваліфікацією, яку вони набу�
ли під час навчання, в тому числі неза�
лежно від місця працевлаштування.

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ СТУДЕНТАМ�ВИПУСКНИКАМ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ �ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ �ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ �ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ �ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ �
ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Лектор Білоус Світла�
на Михайлівна – керів�
ник студентської соціаль�
ної служби Одеської
міської ради, доктор
наук, практичний психо�
лог � розповіла першо�
курсникам про причини
виникнення та шляхи
вирішення конфліктних
ситуацій, методи побу�
дови ефективного
спілкування з батьками
та друзями, психологію
успіху з оточуючим се�
редовищем та ін.

Лектор Кучеренко
Людмила Радіївна � зав�
ідувачка «Клініки, дружньої до молоді»,
лікар�інфекціоніст вищої категорії � за допо�
могою статистики та власної практики роз�
повіла студентам про негативний вплив на
організм та наслідки тютюнопаління, нарко�
манії та алкоголізму й окремо зупинилась на
профілактиці та шляхах передачі СНІДу/
ВІЛ�інфекції та туберкульозу.

Був показаний відеоролик з лекцією  про�
фесора В.Г. Жданова, де  наведені факти про
те, що серед країн Східної Європи та Цент�
ральної Азії в Україні ступінь поширеності
СНІДу/ВІЛ�інфекції найвищий і серед дорос�
лого населення складає 1,1 %, щодня реє�
струється 48 випадків захворювання ВІЛ�
інфекцією, а також, за результатами прогно�
зу, в 2014 році 36�43% від загальної
кількості ВІЛ�інфікованих та 31�38% числа
смертей від СНІДу в Україні припадатимуть
на Одеську, Миколаївську, Дніпропетровсь�
ку та Донецьку області, що в 1,5�2,1 разу
перевищуватиме середні показники по
країні. Ця інформація   настільки вразила

Профком студентів та аспірантів спільно з адміністрацією Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова вже традиційно восени,
з 25 жовтня по 5 листопада, в рамках програми «Молодь за здоровий
спосіб життя» провів відкриті лекції для студентів 1�х курсів усіх інститутів
та факультетів на тему: «Профілактика негативних явищ (тютюнопалін�
ня, наркоманії, алкоголізму, СНІДу, ВІЛ�інфекцій та туберкульозу) і про�
паганда здорового способу життя».

першокурсників, що вони почали актив�
но обговорювати проблему, наводити
приклади  та запропонували свою допо�
могу як волонтерів.

Завдяки співпраці із студентською соц�
іальною службою, при профкомі студентів
ОНУ діє психологічна служба, де щосе�
реди о 15:00 практичні психологи та соц�
іальні педагоги проводять індивідуальні
консультації та семінари для студентів із
таких тем, як: розвиток особистості, умін�
ня управляти собою, природа конфлікту
та природа стресу, взаємовідносини між
чоловічою і жіночою статями, психологія
грошей та управління часом тощо.

Лекції та семінари такого типу допо�
магають позитивно впливати на форму�
вання студента, як соціально, морально та
культурно розвинутої особистості в
суспільстві та популяризувати здоровий
спосіб життя серед студентської молоді!

Êàòåðèíà ÊÐÀÂ×ÓÊ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó

ñòóäåíò³â ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

Департамент стратегічного пла�
нування Міністерства соціальної
політики України розглянув лист
<...> щодо індексації стипендій і по�
відомляє.

Відповідно до пункту 5 Порядку
проведення індексації грошових до�
ходів населення, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 17.07.2003 N 1078 (зі зміна�
ми), базовим місяцем при обчис�
ленні індексу споживчих цін для про�
ведення індексації є місяць підви�
щення стипендії.

Розмір мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії
було підвищено у вересні 2008
року. Обчислення індексу спожив�
чих цін для проведення індексації
стипендії мало здійснюватися з на�
ступного за базовим місяця, тобто
жовтня 2008 року. У січні � серпні
2012 року для проведення індек�
сації стипендії величина приросту
індексу споживчих цін становить
36,7 %.

Отже, стипендії, призначені сту�
дентам з 1�го по 5�й курси навчан�
ня у ВНЗ I � IV рівнів акредитації до
1 вересня 2012 року, мають випла�
чуватись з урахуванням величини
приросту індексу споживчих цін
36,7 %.

Постановою Кабінету Міністрів
України від 13.06.2012 р. N 526
«Про внесення змін до Порядку про�
ведення індексації грошових доходів
населення», зокрема, визначено
механізм індексації стипендій при їх
призначенні. Розміри стипендій у
зв’язку з прийняттям цієї постанови
не зменшено.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 17.08.2012 р. N 244/10/136�12

Îô³ö³éíî

ЩОДО   ІНДЕКСАЦІЇ  СТИПЕНДІЙ

Якщо студент на «відмінно» склав
семестровий контроль за II семестр
2011/2012 навчального року та
залежно від навчального плану (з 1
червня, 1 липня, 1 серпня 2012
року) йому призначена академічна
стипендія відмінника відповідно до
постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни від 12.07.2004 р. N 882 «Питан�
ня стипендіального забезпечення»
(із змінами), то розмір стипендії та�
кому студенту визначається шляхом
підвищення розміру академічної
мінімальної стипендії на індекс спо�
живчих цін 36,7 % та збільшення на
суму доплати відповідно до зазначе�
ної постанови.

Соціальна стипендія для студентів
з числа дітей�сиріт та дітей, позбав�
лених батьківського піклування, яка
призначена з 1 червня, 1 липня та 1
серпня 2012 року, має бути випла�
чена з урахуванням індексу спожив�
чих цін для проведення індексації
54,2 % (базовим вважається січень
2008 року, оскільки у січні 2009
року сума підвищення стипендії не
перевищила суму індексації, яка
склалася на цей місяць).

Одночасно повідомляємо, що з
метою законодавчого врегулюван�
ня порядку виплати стипендій прий�
нято постанову Кабінету Міністрів
України від 25.07.2012 р. N 703
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 бе�
резня 2008 р. N 165», якою вста�
новлено нові розміри стипендій з
вересня 2012 року.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ

Î. ÊÐÅÍÒÎÂÑÜÊÀ



5 Освітянський профспілковий вісник

Новый учебный год в Одес�
ской государственной академии
строительства и архитектуры на�
чался с победы студентов архи�
тектурно�художественного ин�
ститута Дикой Жанны, Сафонова
Евгения, Харчука Сергея на го�
родском конкурсе социальной
рекламы�2012, организатором
которого выступал Молодежный
совет при Одесском городском
голове. Они одержали победу в
категории «Социальный плакат»
в тематике «Пожилые люди».

Как говорят сами ребята: «Принять
участие в конкурсе нас вдохновило
убеждение, что социальная реклама на�
поминает обществу о его проблемах, не
навязывая никаких продуктов для про�
дажи в коммерческой сфере. Её чест�
ность перед обществом не может не при�
влекать. Мы работаем командой. На
момент обсуждения решили поднять
именно тему пожилых людей, наименее
затронутую в нашем городе. Очень гру�
стно видеть одиноких бабушек и деду�
шек. А ведь у многих из них есть и вну�
ки, и дети, и правнуки, которые, к сожа�
лению, слишком заняты собой и своими
проблемами. Если честно, каждый хоть
раз думал о том, как тяжело человеку,
прожив жизнь, остаться одному. Ведь
одиночество � самый сильный страх, а
глядя на одиночество пожилых,  задумы�
ваешься о том, что это твой будущий
страх. Хорошо живется в том городе и
той стране, где счастливы пожилые
люди. Они всю жизнь прожили и теперь
достойны наилучших условий жизни и

особого внимания!»
Следующим большим событием в

ОГАСА стала вечеринка «День перво�
курсников», проведенная профсоюзным
комитетом студентов в ночном клубе
«Огни». Эта вечеринка была своеобраз�
ным поздравлением первокурсникам,
поступившим в академию, и старшекур�
сникам с новым учебным годом. В эту
ночь ребята смогли поближе познако�
миться друг с другом  под танцевальные
ритмы популярных диджеев.

Затем профком студентов совмест�
но со студенческим клубом ОГАСА ис�
кал таланты среди студентов�первокур�
сников и студентов старших курсов,
вспомнивших, что у них тоже есть та�
ланты и они хотят их развивать. И что
вы думаете?! Таки да, нашли! Порадо�
вали первокурсники: талантливые, сме�
лые, с желанием работать. Получился
мини�концерт. Сейчас студенты зани�
маются в Студенческом клубе, учатся
петь, танцевать, смешить и мечтают как
можно скорее проявить себя на сцене.

А в начале октября всех потрясло
событие – в Одесской государственной
академии строительства и архитектуры
снимают кино! Название фильма:
«Одесса�мама», выход картины наме�
чен на 2013 год, жанр: драма. Лабо�
ратории гидравлики ОГАСА идеально
подошли для съемок эпизодов картины.

В общежитии №3  инициативная
группа студентов, любящих спорт и все,
что с ним связано, совместно с админи�
страцией академии и профкомом сту�
дентов открыла спортивный зал, где
любой студент может заниматься на
благо своему здоровью.

Многим известно,
что наша академия
отличается от других
ВУЗов наличием от�
крытой радиоточки
на своей территории.
Так вот, профком сту�
дентов провел новый
набор активных ре�
бят для улучшения и
усовершенствования
работы «Радио ОГА�
СА». Критерием от�
бора были следующие качества: ком�
муникабельность, общительность, на�
личие чувства юмора и любовь к музы�
ке. Состав обновлен, новые идеи реа�
лизованы, а студенты академии на�
слаждаются приятными и любимыми
музыкальными композициями в пере�
рывах между парами.

А в середине октября в ОГАСА про�
шла первая архитектурная ярмарка.
Студенты старших курсов обменива�
лись и дарили младшим уже ненужные
канцелярские товары и приборы. Идея
такой акции очень понравилась студен�
там и пользовалась большим успехом.

С начала учебного года стартовал
авторский фотопроект студентки 3 кур�
са архитектурно�художественного ин�
ститута Клишевской Алисы �
«Studentslife». Проект поистине замеча�
тельный �  о повседневной жизни сту�
дентов, о тех моментах, эмоциях, чув�
ствах, которые они переживают каждый
день, и часто не замечают, насколько
они прекрасны. Проект заставляет об�
ращать внимание на то, что происхо�
дит вокруг, на то, что часто не замеча�

ем, будучи погруженными в обычные
студенческие дела. Ведь жизнь быстро�
течна, а студенческая жизнь мчится еще
быстрее.

И это только малая часть меропри�
ятий, которыми насыщена студенческая
жизнь в Одесской государственной ака�
демии строительства и архитектуры и
которые делают её яркой, интересной
и незабываемой.В планах � выпуск но�
вого номера студенческого журнала
«Zелёный kирпич», ежегодная премия
«Лучший преподаватель» и «Лучший
студент», поездки во Львов и уже став�
ший традиционным лыжный отдых сту�
дентов в Карпатах, а еще море акций,
мероприятий и поездок. Профсоюзная
организация студентов ОГАСА откры�
вает море возможностей реализовы�
вать свои таланты, желания, мечты!

Àíàñòàñèÿ ÏÀÍÄÀÑ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

èíôîðìàöèîííîãî ñòóäåí÷åñêîãî
èçäàíèÿ Îäåññêîé

ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû

«Zåë¸íûé kèðïè÷»

Новый учебный год в ОГАСАНовый учебный год в ОГАСАНовый учебный год в ОГАСАНовый учебный год в ОГАСАНовый учебный год в ОГАСА

Âïåðåä, â ñòóäåí÷åñêóþ
æèçíü!

Как и в прошлые годы, для этого
концерта были выбраны самые лучшие
и запоминающиеся номера  факульте�
тов университета, которые не могли ос�
тавить равнодушными ни одного чело�
века, сидящего в зале.

Особо впечатлило выступление
«Мисс ОНЭУ�2011» Анны Ходоровс�
кой, которое положило прекрасное
начало этому незабываемому вечеру.
Нельзя не выделить такие великолеп�
ные номера, как танец «Джокер» в
исполнении студентов финансово�эко�

Этой осенью в стенах Одесского русского академического драма�
тического театра  уже в четвертый раз состоялся ежегодный концерт�
торжественная церемония «Посвящение в студенты�2012», органи�
зованный профкомом студентов и студенческим самоуправлением
Одесского национального экономического университета.

номического факультета,  которые по�
разили всех не только интереснейшей
постановкой номера, но и синхронно�
стью и слаженностью своих движений;
танец «Бурлеск», представленный сту�
дентками кредитно�экономического
факультета, вызвал бурю оваций изящ�
ностью и изысканностью  исполнения.
Необыкновенной и захватывающей дух
«дикой» хореографией зал заразился
от танца студентов учетно�экономичес�
кого факультета во главе со второй
«Вице�Мисс ОНЭУ�2012» Александ�

рой Мазепой. Запомнился зрителям не�
подражаемый вокал  студентки факуль�
тета международной экономики  Воль�
ской Анастасии. Особенно привлекло
внимание выступление команд КВН, за�
жигающих публику своим искрометным
юмором. «Мы показываем только самое
интересное!» � именно этими словами
закончила свое выступление очень яр�
кая, на мой взгляд, команда «Понты
мимо».  Невозможно выделить лучший
из номеров, ведь каждый из них отли�
чался энергичностью, эмоциональнос�
тью, профессионализмом постановки.

Такого теплого, радушного, домаш�
него приветствия первокурсников, уве�
рена, нет нигде.

6 ноября 2012 г. в уже полюбив�
шихся стенах Одесского русского ака�
демического драматического театра
прошла «Студенческая осень». Перво�
курсники каждого факультета сража�
лись за звание лучшего факультета в
вокальном, хореографическом жан�
рах, КВН. Всему этому их обучали на
протяжении 2�х месяцев студенты стар�
ших курсов, которые поистине являют�
ся уже мастерами своего дела. Тяжело

поверить, что на сцене выступали да�
леко не профессионалы, а лишь студен�
ты�первокурсники.

Хотелось бы выразить благодар�
ность всему залу за поддержку и апло�
дисменты, которые не умолкали на про�
тяжении всего вечера.

Особую благодарность хочется вы�
разить профкому студентов и студен�
ческому самоуправлению ОНЭУ в лице
Юлии Глинской и Дарьи Бобиль. А ад�
министрации ВУЗа хочется сказать
большое спасибо за возможность зани�
маться любимым делом в родном  уни�
верситете. Всем известно, что Нархоз
славится своей художественной само�
деятельностью, и в этом мог убедиться
каждый, кто побывал на «Посвящении
в студенты – 2012» и «Студенческой
осени». Эти мероприятия никого не ос�
тавили равнодушным, особенно  пер�
вокурсников!

Ну что ж, теперь мы в ожидании но�
вых культурных мероприятий в стенах
любимого ОНЭУ!

Èðèíà ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî

ó÷åòíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÎÍÝÓ
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Íàâ÷àòèñÿ,

творити,творити,творити,творити,творити,
çäîáóâàòè äîñâ³ä

Дню студента присвячується

  ÌÎËÎÄÜ Ó Â²ÄÊÐÈÒÎÌÓ Ä²ÀËÎÇ² Ç ÂËÀÄÎÞ
18�19 жовтня 2012 року у м.Києві відбувся  Всеукраїнсь�

кий форум лідерів студентських профспілкових організацій,
який проводився Асоціацією правозахисних організаторів
студентів України спільно з Профспілкою працівників осві�
ти і науки України за підтримки Державної служби молоді
та спорту України в рамках реалізації програми «Соціаль�
не становлення, духовний розвиток та формування загаль�
нолюдських цінностей у студентської молоді».

 У роботі форуму взяли участь зас�
тупник голови Федерації профспілок
України Євген Драп’ятий, перший зас�
тупник голови Державної служби мо�
лоді та спорту України Сергій Глущен�
ко,  президент Асоціації правозахисних
організаторів студентів України Сергій
Романюк і понад триста активних, твор�
чих профспілкових лідерів та представ�
ників студентського самоврядування з
усіх регіонів України.

Від Одеської області в роботі Фору�
му взяли участь 12 представників пер�
винних профспілкових організацій сту�
дентів вищих навчальних закладів на
чолі з заступником голови Одеського
обкому Профспілки по роботі зі студен�
тською молоддю І.М. Щедровим.

Учасникам форуму надійшло при�
вітання від Прем’єр�міністра України
Миколи Азарова.

     Із доповіддю про актуальні питан�
ня молоді, які наразі потребують
спільних дій влади, профспілок, органів

самоврядування та гро�
мадськості виступив прези�
дент АПОС, заступник голо�
ви Профспілки працівників
освіти і науки України Сергій
Романюк.

    Він, зокрема, наголо�
сив, що студентство сьогодні
володіє необхідним потенці�
алом для значного поліпшен�
ня економічного, соціально�
го становища суспільства та
відродження національно�
духовних надбань українського наро�
ду. Проте досягнення цієї мети можли�
ве за відповідної підтримки держави.
Особливо це стосується створення
сприятливих умов для соціального ста�

новлення студентської
молоді, розвитку та реа�
лізації творчих, інтелек�
туальних здібностей,
лідерських якостей, фор�
мування активної грома�
дянської позиції і, голов�
не, одержання повноцін�
ної якісної освіти і подаль�
шого працевлаштування.

   С.Романюк висловив
надію, що стосунки мо�
лоді та суспільства в нашій
країні будуватимуться на
принципах безпосеред�
ньої участі молодих лю�
дей у розробці та реалі�

зації молодіжної політики, а влада, у
свою чергу, підтримає молодіжні ініціа�
тиви через різні державні структури.

   Учасники Форуму у своїх виступах
виразили стурбованість станом виконан�

Вікторія  МАТЧІНА, студентка 2 курсу, голова профспілкового
бюро студентів  Інституту бізнесу, економіки та інформаційних тех�
нологій  Одеського національного політехнічного університету:

�  Меня очень впечатлили  весь перечень и глубина обсуждаемых вопро�
сов, касающихся студенческой жизни. Например, меня как председателя
профбюро студентов  очень волнует вопрос о порядке получения студента�
ми путевок  на оздоровление в санаторий – профилакторий. Существую�
щий ныне порядок  отнимает у студентов очень много времени: студент фак�
тически проходит повторный медицинский осмотр. В ходе обсуждения этой
проблемы   в резолюцию  Форума  были внесены предложения  об упроще�
нии этой процедуры.

СТУДЕНТСЬКА ДУМКА

Дмитро БЕЖЕНАР, член профкому сту�
дентів Одеського національного політехні�
чного університету:

� На Форуме были подняты самые острые про�
блемы студенческой жизни. Как  и большинство сту�
дентов, меня  тревожит вопрос стипендиального
обеспечения.

К сожалению, студенческая стипедия не покры�
вает даже минимальных затрат студента, на неё про�
жить просто невозможно. Поэтому я  надеюсь, что
наши чаяния и надежды будут услышаны правитель�
ством.

ня норм законодавства в частині соціаль�
но�економічного становища студентів,
відсутністю дійових механізмів держав�
ної підтримки молоді в період її соціаль�
ного становлення й розвитку, підвищен�
ня конкурентоздатності випускників ВНЗ
на ринку праці, належної практики сту�
дентів. Їхні пропозиції та зауваження й
лягли в основу Резолюції, яку після до�
опрацювання буде доведено до широ�
кого загалу.

На Всеукраїнському форумі  обра�
но першого студентського Президента,
який, за словами Прем’єр�міністра Ук�

МГУ: ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Приятно осознавать, что студенчес�
кий профком не только был свидетелем
великолепного взлета Международно�
го гуманитарного университета к высо�
там всеобщего признания и уважения,
а еще и активно способствовал ему,
прививая подрастающему поколению
чувство гордости за родную альма�ма�
тер. Первичная профсоюзная органи�

«Двигаться вперед
не значит оставлять

что�то позади»
Пауло Коэльо

С этими словами
невозможно не со�
гласиться. Казалось
бы, за те десять лет,
которые остались по�
зади, было сделано

много и в то же время мало. Кто�то скажет, что развитие Междуна�
родного гуманитарного университета могло идти намного стреми�
тельней, а кто�то искренне поразится и восхитится достигнутым про�
грессом.

зация  предоставляет студентам воз�
можность прочувствовать настоящий
вкус студенческой жизни.

 Профком университета активно
участвует в жизни студентов в разных
ее сферах – спортивной, интеллекту�
альной, культурно�массовой. За минув�
шие годы профком провел огромное ко�
личество мероприятий, которые не ос�

тавили равнодушными
практически ни одного
студента. Это служит
лишь очередным свиде�
тельством того, что сту�
денческая профсоюзная
организация пользуется
почетом и уважением
среди молодых людей.

Студенты точно зна�
ют, где искать поддержку
и защиту, где узнать са�
мые последние новости,
где получить всю необхо�
димую информацию, а
также знают места, где
всегда будет весело. Этот
столь широкий спектр
возможностей им предо�
ставлен студенческим
профкомом Международного гумани�
тарного университета!

С юбилеем, любимый  университет!
Твое триумфальное шествие еще толь�
ко начинается, а поможет тебе в этом

целая армада твоих студентов под фла�
гом профкома!

Àíàñòàñèÿ ÑÒÅÏÀÍÖÎÂÀ,
÷ëåí ïðîôáþðî ôàêóëüòåòà

ëèíãâèñòèêè è ïåðåâîäà ÌÃÓ

раїни, може стати позаштатним по�
мічником зі студентських питань при Ка�
бінеті Міністрів України. Студентські
лідери  цю відповідальну посаду дові�
рили голові первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів Киї�
вського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
Ользі Чабанюк.

²ãîð ÙÅÄÐÎÂ,
ãîëîâà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â

Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

Представники Одеської обласної організації Профспілки на Всеукраї�
нському  форумі лідерів студентських профспілкових організацій

Представники Одеської обласної організації Профспілки на Всеукраї�
нському  форумі лідерів студентських профспілкових організацій

СТУДЕНТСЬКА ДУМКА
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Â íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ
â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³êè

1872 рік поклав початок історії на�
вчального закладу: тоді в селі Байрам�
ча (нині с.Миколаївка�Новоросійська)
Аккерманського повіту Бессарабської
губернії була створена учительська се�
мінарія для хлопчиків. Через 36 років
семінарію переводять до м. Аккерману
– сучасного Білгорода�Дністровського.
В закладі, який готував вчителів для
сільських початкових шкіл, навчалося
120 учнів.

При училищі працювала бібліотека,
література в яку привозилася з Лондо�
на, Парижа, Лейпцига. Тільки найкращі
та найсучасніші підручники, енцикло�
педії, наочне приладдя використовува�
лися в училищі, що додавало закладу
елітності. І справді, поступити в педучи�
лище міг не кожний: серед вимог до
абітурієнтів, крім наявності необхідних
ґрунтовних знань, був відмінний стан
здоров'я і відсутність фізичних вад, щоб
у подальшій викладацькій діяльності не
виникало проблем.

Складні часи наставали для навчаль�
ного закладу не раз. На початку століття
у зв’язку з  окупацією території Бесса�
рабії Румунією навчання в семінарії про�
водилося румунською мовою. А потім
наступив 1940�й рік, Бессарабію було
приєднано до Радянської України, і у
вересні педагогічне училище відкрили в
м. Тарутине. Велика Вітчизняна війна
перервала заняття: училище разом з
викладацьким складом було евакуйова�
не. Лише в жовтні 1944�го заняття були
поновлені та оголошений набір на підго�
товче відділення училища, а через два
роки педучилище повернули до Білгоро�
да�Дністровського.

Свою 140�у річницю святкує в цьому році Білгород�Дністровське педагогічне учили�
ще – кузня педагогічних кадрів з багатою і славетною історією. Наш заклад – це велика
сім'я, в якій найціннішим скарбом є те, що передається вже більше століття від викла�
дачів до учнів – любов до дітей, до своєї професії, любов до всього найсвітлішого, що є
в душі кожної людини.

В  1952 році в житті училища відбу�
вається знакова подія – злиття з колек�
тивом Ізмаїльського педагогічного учи�
лища та розміщення в новому будинку,
в якому навчання проводиться й по сьо�
годнішній день – у старовинному корпусі
на вулиці Пушкіна, 17. З цього моменту
в училищі починають готувати вчителів
для українських, російських та молдавсь�
ких шкіл, а також клубних працівників.
З часом відкриваються нові відділення �

музично�педагогічне, дошкільне,
відділення  фізичного  виховання.

Білгород�Дністровське педагогіч�
не училище сьогодні – це, по�перше,
колектив з 112 досвідчених та квалі�
фікованих викладачів, переважна
більшість яких має першу і вищу ка�
тегорію. Освіту в закладі здобувають
більше 1100 студентів та близько
150 учнів ліцею.

Студенти здобувають тут освіту  за
спеціальностями «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта», «Музичне мис�
тецтво», «Фізичне виховання».  Пе�
дагогів поважають і люблять, про що
свідчать численні сердечні відгуки на
Інтернет�форумах. А за рівень здо�
бутих знань краще за будь�які комен�
тарі розкажуть результати обласних
та міжнародних конкурсів та олімпі�
ад, на яких вихованці закладу нео�

дноразово посідали призові місця.
За 140 років свого існування учили�

ще підготувало більше 36 тисяч вчителів
і вихователів, які сумлінно слідують по�
кликанню сіяти розумне, добре, вічне в
дитячих душах.

Матеріальна база училища відпові�
дає всім вимогам сучасності: учні працю�
ють в 4�х комп’ютерних класах, активно
використовується мультимедійне облад�
нання та оргтехніка. Інноваційні техно�
логії сприяли розробці відеотеки з комп�
лексом відеоуроків для педагогічної прак�
тики «Показові уроки і заняття».

При училищі є свій  дев’ятиповерхо�
вий гуртожиток, який на 100% забез�
печує житлом іногородніх студентів. По�
будований не так давно, гуртожиток
постійно оновлює свою матеріальну
базу. За якістю проживання та харчу�
вання студентів в гуртожитку пильно
стежать їх батьки, щороку проводиться
спеціальний моніторинг.

З нагоди ювілею навчального зак�
ладу відкрито пам’ятник великій поетесі
Лесі Українці, який тепер прикрашати�
ме фасад будівлі училища.

Спортивне життя закладу – окрема
тема. Мабуть, завдяки якісно облад�

наній спортивній
базі, яка включає в
себе сучасний стаді�
он з усіма необхід�
ними майданчиками
і обладнанням,  тир�
манеж та тренажер�
ну залу, учні учили�
ща домагаються ви�
соких результатів на
змаганнях обласно�
го, регіонального,
всеукраїнського та

міжнародного рівнів. Училище пишаєть�
ся багатьма своїми учнями та випускни�
ками: Е.Богдановою,  майстром спорту
України зі спортивної акробатики, чем�
піонкою України 2011 року, П. Ілюхі�
ним, майстром спорту України, призе�
ром ХХІ міжнародного турніру з боксу,
Ю.Вересовою, бронзовим призером
чемпіонату України, кандидатом у май�
стри спорту зі спортивної акробатики,
А.Фень, кандидатом у майстри спорту
України, призером першості України з
куміте; В.Вівчеренко, бронзовим призе�
ром Чемпіонату України серед дорослих
зі спортивної акробатики та іншими. До
речі, заслужений майстер спорту Украї�
ни, двократний олімпійський чемпіон з
боксу Василь Ломаченко також навчав�
ся в Білгород�Дністровському педагогіч�
ному училищі.

Підтримувати здоров'я та тонус  пра�
цівникам та студентам допомагає

спортивно�оздоровча база на бе�
резі Чорного моря на 100 місць. А
скільки спортивних заходів органі�
зовується тут протягом року! Про�
водять спартакіади, змагання з во�
лейболу, тенісу, легкої атлетики.
Цікаво проходять турніри з шашок,
шахів, «Козацькі забави».

Є в педучилищі чимало цікавих
традицій, які передаються з покол�
іння в покоління. Це «Дебют пер�
шокурсника», День вчителя,
Міжнародний день студентів, День
училища, «Міс весна», конкурси
педагогічної майстерності. . . А
особлива увага приділяється орган�
ізації святкових заходів до Дня Пе�
ремоги.

Вирує тут і культурне життя:  нат�
хненно і плідно працюють музич�
ний та хореографічний ансамблі.
Народний ансамбль української на�
родної музики “Веселка” (під кері�
вництвом заслужених діячів культу�
ри України Нікіруй В.О. та Нікіруй

М.І.) знаний далеко за межами Одещи�
ни та України. Колектив став перемож�
цем у Міжнародному фестивалі під
патронатом Принца Уельського у Ве�
ликобританії в номінації “Народна му�
зика – спів a capella” в 2002 р., лау�
реатом фестивалю дружніх країн в м.
Кенти, Польща, в 2006 р., � і це не по�
вний список досягнень «Веселки».

Не менш успішно розвиває свою
культурну діяльність хореографічний
ансамбль “Бессарабський сувенір” під
керівництвом  заслуженого діяча куль�
тури України Мікуліна І.І., який у 2006
році отримав звання “Народного ан�
самблю танцю”.

Ще багато ансамблів та творчих
студій діють в училищі, розвиваючи та�
ланти студентів і прославляючи заклад
далеко поза межами рідного міста.

Контроль за дотриманням прав та
гарантій працівників та студентів забез�
печує  первинна профспілкова організа�
ція педучилища на чолі з Надією Гару�
совою. У складі профспілкової органі�
зації перебувають всі працівники разом
зі студентами закладу. Профком учили�
ща не тільки контролює соціально�еко�
номічний захист членів Профспілки, а й
сам фінансує проведення святкових за�
ходів в училищі – до Нового року, Дня
працівників освіти, Дня училища тощо.
Не обходиться без фінансової участі
профкому організація спортивних за�
ходів, заходів по роботі з ветеранами:
привітання зі святами, святкові вогники,
волонтерський рух.

Історія закладу продовжується і щод�
ня збагачується новими подіями, а го�
ловне – ми свято бережемо свої тра�
диції, виховуючи педагогів не просто за
професією, а й за покликанням.

Урочисте святкування 140�річчя закладу

  Директор Білгород�Дністров�
ського педагогічного училища

Володимир Герасименко

Відкриття пам’ятника Лесі Українці
на честь ювілею педучилища

В класі тиша � йде навчальний процес

Âîëîäèìèð ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ,
äèðåêòîð Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêîãî
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Пленум  обкому Профспілки відзна�
чає, що  профспілкові  комітети вищих
навчальних закладів  здійснюють  кон�
троль  за додержанням законодавства
про працю в навчальних закладах.

Ефективність здійснюваних органі�
заційних заходів  досягається завдяки
цілеспрямованій  системній роботі, про
що свідчать  протоколи засідань проф�
комів, профбюро,  комісій  з питань соц�
іально�економічного захисту, охорони
праці і здоров’я.

Розгляд на засіданнях профкомів пи�
тань  щодо забезпечення трудових і соц�
іально�економічних прав та інтересів
працівників   проводиться  за  участю
проректорів, керівників структурних
підрозділів, начальників  відділів  кадрів,
юристів,   бухгалтерів, економістів.

Важливою формою роботи  ректо�
ратів та профкомів  є  контроль  за вико�
нанням положень колективних договорів.

Колективні договори укладені  в  усіх
вищих навчальних закладах. Їх проек�
ти  пройшли в обкомі Профспілки попе�
редню  експертизу  щодо відповідності
нормам чинного законодавства, Галу�
зевої угоди.

Виконується  процедура підготовки
та укладення колективних договорів.
Керівники та голови профкомів  звіту�
ють перед трудовими колективами про
виконання зобов’язань.

Згідно з колективними договорами
адміністрації вищих навчальних зак�
ладів погоджують  з  профспілковими
комітетами  накази з трудових відносин,
документи внутрішнього користування.

Трудові відносини  в навчальних зак�
ладах  регулюються  Кодексом законів
про працю України,  Правилами внутр�
ішнього трудового  розпорядку, які є в
кожному навчальному закладі.

Прийом на роботу та звільнення
працівників  оформляються  наказами,
посади  працівників  у них зазначають�
ся  відповідно до єдиного тарифно�ква�
ліфікаційного  довідника робіт і про�
фесій, штатного розпису;  заробітна
плата  � з розшифровкою по доплатах
за складність, напруженість, вчене зван�
ня, науковий ступінь, категорію, над�
бавки за вислугу років відповідно до
стажу роботи, суміщення посад. При
прийомі  на роботу сумісників обумов�
люються графіки  їх роботи.

Працівників при прийомі на роботу
знайомлять під розпис з посадовими
обов’язками, Правилами внутрішнього
трудового  розпорядку, колективними
договорами.

Трудові  книжки працівників оформ�
люються відповідно до вимог Інструкції
про порядок ведення трудових книжок.

У зв’язку зі змінами  пенсійного за�
конодавства профкоми   разом з керів�
никами   вирішують  питання  щодо ук�
ладення та переукладення строкових
договорів, що дало можливість  зберег�
ти науково�педагогічним працівникам
одержання наукової пенсії. Так в
Одеській  національній  академії  хар�
чових технологій  з цією метою були
переукладені строкові договори з 200
науково�педагогічними працівниками
(із них  100 – колишні працівники
Одеської державної академії холоду).

Діють  положення колективних до�
говорів щодо проведення   попередніх,
за 3 місяці, переговорів між соціальни�
ми партнерами  у зв’язку    зі  скоро�
ченням  штату  працівників, що  дало
можливість  у  цьому році  при змен�
шенні кількості студентів зберегти   у  ви�
щих навчальних закладах   біля 1000
науково�педагогічних  працівників.

За останній час  звільнення в основ�
ному проводилось за власним бажан�
ням працівників, у зв’язку   із закінчен�
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ням строкових договорів, за згодою
сторін. Виконуються вимоги  ст.ст. 47 та
116 КЗпП України: працівникам  у  день
звільнення  видають під  розписку тру�
дові книжки та належні їм суми.

Профкоми  Одеського національно�
го університету ім. І.І.Мечникова,  Одесь�
кого національного економічного уні�
верситету,  Одеської   національної ака�
демії харчових технологій,  Національ�
ного університету «Одеська юридична
академія»,  Ізмаїльського державного
гуманітарного університету,  ВКНЗ «Бал�
тське педагогічне училище»  беруть  ак�
тивну участь у розробці  та  опрацюванні
кошторисів  навчальних закладів.

   На постійному  контролі  проф�
комів  своєчасність виплати заробітної
плати: вона  виплачується своєчасно,  у
терміни, передбачені  колективними
договорами.  В 2012 році   відпускні  та
допомога на оздоровлення  майже  в
усіх навчальних закладах виплачува�
лись одноразово.

   В результаті  спільної роботи проф�
комів та адміністрацій  збільшені допла�
ти  до максимальних розмірів за наукові
ступені кандидата та доктора наук, а
також  за вчені  звання доцента, профе�
сора, старшого наукового працівника  в
Одеському національному університеті
ім. І.І.Мечникова, Одеському  держав�
ному екологічному університеті,
Одеській державній академії  будівниц�
тва та архітектури, Одеському націо�
нальному політехнічному університеті.

Станом  на 1 вересня 2012 року  в
усіх навчальних закладах, крім  Півден�
ноукраїнського національного педаго�
гічного університету ім. К.Д. Ушинсько�
го, була погашена заборгованість з
доплат, виплата яких була призупине�
на  в І�му півріччі 2012 року.

Розподіл навчального навантажен�
ня проводиться за узгодженням  з проф�
комами. Неповне навчальне наванта�
ження  встановлювалось тільки  за пись�
мовою  згодою працівників.

Графіки відпусток  за погодженням
з профкомами затверджуються  з до�
держанням вимог чинного законодав�
ства – до 5 січня поточного  року. Пра�
цівників з початком  відпусток ознайом�
люють під розпис.

Як передбачено колективними дого�
ворами,  протягом навчального року
надаються відпустки  для санаторно�
курортного лікування, додаткові опла�
чувані відпустки жінкам, які мають
дітей, працівникам, які  працюють  за
комп’ютером, з ненормованим робо�
чим днем,  за роботу із шкідливими  і
важкими умовами праці.

Конфліктні ситуації щодо порушен�
ня прав працівників  вирішувались шля�
хом  переговорів.  1311 працівникам
вищих навчальних закладів  у першо�
му півріччі надана правова допомога
та роз’яснення  з різних питань,
більшість яких торкається  трудового за�
конодавства.

Профкоми систематично  проводять
навчання   профспілкового активу, голів
профбюро, профгрупоргів, на які зап�
рошуються   спеціалісти з різних питань.

Всі профспілкові комітети  забезпе�
чені  нормативно�правовими докумен�
тами, які регулюють  трудові відносини
в галузі освіти.

Одним з основних напрямків робо�
ти профспілкових комітетів вищих на�
вчальних закладів є здійснення гро�
мадського контролю за додержанням
учасниками  навчально�виховного про�
цесу  законодавства про охорону
праці.

В усіх вищих навчальних закладах
проведена атестація робочих місць
відповідно до Положення про атестацію

робочих місць з використанням інстру�
ментальних вимірів спеціалізованою
організацією.

 Питання фінансування заходів,
спрямованих на покращення умов та
безпеку праці трудових колективів,
вирішуються за рахунок спеціального
фонду вищих навчальних закладів.

Медичні огляди працівники прохо�
дять безкоштовно.

На контролі профспілкових комітетів
знаходиться таке важливе питання, як
навчання і перевірка знань усіх кате�
горій працівників закладів.

У вищих навчальних закладах впро�
ваджені системи охорони праці, роз�
роблені методики перевірки знань з
питань охорони праці за рівнями відпо�
відальності посадових осіб і праців�
ників.

 Важливою складовою громадсько�
го контролю і роботи профспілкових
комітетів є активна участь трудових ко�
лективів у проведенні Всеукраїнського
огляду�конкурсу стану умов і охорони
праці. За підсумками конкурсу у 2011
році переможцем визнаний  Одеський
національний політехнічний універси�
тет та  нагороджений  грамотою
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України і ЦК Профспілки праці�
вників освіти і науки України.

 Разом з тим, пленум обкому Проф�
спілки відзначає, що в роботі проф�
спілкових комітетів вищих навчальних
закладів є недоліки, які призводять до
порушень законодавства  про працю.

  Не виконуються вимоги  Закону
України «Про вищу освіту» щодо  ук�
ладення контрактів тільки з керівника�
ми  навчальних закладів, завідувачами
кафедр, керівниками факультетів та ст.
39�1 КЗпП України  щодо переведення
на постійну роботу працівників, з яки�
ми  один чи кілька разів переукладався
строковий  трудовий договір.

  Узгодження  кошторисів, штатних
розписів в окремих  навчальних закла�
дах   обмежується  підписами  голів
профкомів.

  В Одеській державній академії бу�
дівництва та архітектури  порушується
порядок виплати надбавки у розмірі 20
відсотків посадового окладу за пре�
стижність праці педагогічним працівни�
кам, запроваджений постановою Каб�
інету Міністрів України від 23.03.2011р
№373.

   Недостатньо уваги приділяється
профкомами  виконанню ст.24 Закону
України «Про наукову та науково�тех�
нічну діяльність» щодо виплати грошо�
вої допомоги в розмірі  шести посадо�
вих окладів при звільненні науково�пе�
дагогічних працівників у зв’язку з вихо�
дом на пенсію. В 2012 році така допо�
мога надавалась лише в Одеському
національному університеті ім. І.І.Меч�
никова, Одеському національному пол�
ітехнічному університеті, Одеському
національному економічному універси�
теті, Національному університеті
«Одеська юридична академія».

Знизилась активність профспілкових
комітетів  щодо участі  трудових колек�
тивів вищих навчальних закладів у кон�
курсах та інших заходах, присвячених
питанням  охорони праці.

Не в усіх навчальних закладах  пра�
цівники повністю забезпечені  засоба�
ми індивідуального захисту, спецодягом
і спецвзуттям.

Не виконується  ст. 19 Закону  Ук�
раїни  «Про охорону праці», п.7.1.4.
Галузевої угоди щодо виділення коштів
у розмірі 0,2 % від фонду оплати праці
на проведення профілактичних заходів
з охорони праці.

  Пленум обкому Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.  Профспілковим комітетам
вищих навчальних закладів:

1.1.  Продовжувати роботу щодо
забезпечення законодавчо встановле�
них  трудових, соціально�економічних
гарантій  працівників.

1.2. Постійно контролювати  укла�
дення контрактів та строкових трудових
договорів з педагогічними,  науково�
педагогічними працівниками.

1.3.  Домагатись виконання чинно�
го законодавства в частині створення
безпечних і нешкідливих умов праці,
комплексних заходів з охорони праці
колективних договорів.

1.4. Ініціювати участь трудових ко�
лективів  у всіх заходах з охорони
праці, які проходять у  галузі освіти.

   2. Профспілковим органам
усіх рівнів:

     2.1.  Посилити контроль  за дот�
риманням  законодавства про працю в
навчальних закладах, виконанням по�
ложень Галузевої  угоди, постанов пре�
зидій, пленумів ЦК, обкому Профспілки
в частині забезпечення трудових, соц�
іально�економічних прав та  інтересів
працівників.

    2.2.   Здійснювати  упереджувальні
заходи   щодо недопущення  порушень
порядку прийому та звільнення   праців�
ників, погіршення умов праці. Посилити
контроль за додержанням норм КЗпП
України щодо укладення трудових дого�
ворів при прийомі на роботу та звільненні;
оформленням трудових книжок.

   2.3. Не допускати скорочення  по�
сад та звільнення працівників без погод�
ження з профспілковими органами у ви�
падку оптимізації  навчальних закладів.

  2.4. Контролювати  на відповідність
нормам чинного законодавства зміст
Правил внутрішнього трудового розпо�
рядку, положень колективних договорів.

   2.5. Удосконалювати  роботу
щодо участі в бюджетному процесі при
складанні та затвердженні кошторисів.
Домагатися  погодження   з  профкома�
ми кошторисів, штатних розписів.

    2.6.  Посилити контроль за вико�
нанням норм ст. 84 КЗпП України,   ст.
26 Закону України «Про відпустки»; не
допускати випадків примусового
відправлення працівників у відпустки
без збереження заробітної плати.

  3. Обласному комітету Проф�
спілки:

   3.1. Надавати  методичну  та пра�
вову допомогу  виборним профспілко�
вим  органам навчальних закладів  в
організації роботи  щодо здійснення
громадського контролю  за дотриман�
ням законодавства про працю.

   3.2.Систематично надавати кон�
сультації, роз’яснення керівникам проф�
спілкових органів  щодо застосування
норм законодавства під час процедури
реорганізації навчальних закладів.

   3.3. Продовжити практику  прове�
дення семінарів з профспілковим  акти�
вом   усіх рівнів з питань трудового за�
конодавства, Днів обкому Профспілки.

3.4. Звернутись до Міністерства ос�
віти і науки, молоді та спорту України
щодо виділення вищим навчальним зак�
ладам коштів:

�  на  охорону  праці  відповідно до
ст.19 Закону України «Про охорону
праці», п. 7.1.4 Галузевої Угоди в об�
сязі не менше 0,2 відсотка від фонду
оплати праці;

� для забезпечення в 2012 році не�
обхідних видатків на оплату комуналь�
них послуг та енергоносіїв.

Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î.ÄÓÁÎÂÈÊ

31.10.2012 р. №  Пл –VІІ
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31 жовтня поточного року відбувся VII пленум обкому Профспілки
з порядком денним: «Про роботу профспілкових комітетів вищих на�
вчальних закладів щодо здійснення громадського контролю за дот�
риманням законодавства про працю».

З доповіддю виступила голова обкому Профспілки Ніна Дубовик.
В обговоренні доповіді взяли участь члени обкому Профспілки Тетяна Стра�

хова, Тетяна Корольова, Ольга Гармаш, Марія Крачковська та Валентина Буль�
ба, фрагменти з їх виступів читайте нижче.

(Постанову VII пленуму обкому Профспілки читайте на 2 стор.)

Марія КРАЧКОВСЬКА, проректор з на�
уково�педагогічної діяльності та соціаль�
но�побутових питань Одеського держав�
ного екологічного університету:

� Я хочу немного остановиться на важном воп�
росе �  аттестации рабочих мест.

В  университете работает газовая котельная,
которая обеспечивает подачу горячего водо�
снабжения и тепла для двух студенческих обще�
житий, в которых проживает более тысячи сту�
дентов. В этом году  была проделана большая
работа по проведению аттестации рабочего
места оператора газовой котельной, создана ат�
тестационная комиссия университета, опреде�
лен список для аттестации рабочего места, зак�
лючен договор с независимой лабораторией
охраны окружающей среды и промышленной санитарии «Червона гвардія». Это
позволило установить  операторам газовой котельной доплату в размере 4%
от должностного оклада и дополнительный отпуск в количестве 4�х дней.

Тетяна СТРАХОВА, голова профкому
працівників Одеської національної
академії харчових технологій:

� Коллективные договоры � это, можно ска�
зать, вопрос номер один. Областной комитет
Профсоюза, секция высшей школы обкома
Профсоюза держат постоянно в поле зрения,
анализируют содержание и выполнение поло�
жений коллективных договоров ВУЗов.

Колдоговор 2011 года готовили особенно
тщательно. За семь месяцев до подписания раз�
местили проект на сайте профкома, уведомили
все подразделения, было внесено много допол�
нений, изменений. Только раздел «Трудовые
отношения» дополнили 22 пунктами. Кажется,
учли все. Колдговор был подписан в декабре
2011 года, а уже в сентябре 2012 года мы внесли дополнения и изменения.

Тетяна КОРОЛЬОВА, голова проф�
кому працівників Одеського націо�
нального економічного університету:

� Завдяки спільній роботі профкому та
адміністрації в умовах зменшення набору
студентів та фінансування вдалося зберег�
ти чисельність викладачів та допоміжного
персоналу, але, необхідно зазначити, за
рахунок переводу на неповну ставку і ско�
рочення надбавок. Проте ці вимушені за�
ходи дали можливість для закладу зберег�
ти кадровий потенціал, а для кожного пра�
цівника – робоче місце!

Є проблеми в питаннях охорони праці �
це відсутність фінансування з боку МОНмо�
лодьспорту профілактичних заходів з охо�
рони праці у розмірі 0,2% ФОП. Вищі на�
вчальні заклади витрати на охорону праці покривають за рахунок спец�
коштів, а краще б ці гроші направити на соціальні потреби!

В цьому році фінансування витрат на комунальні платежі галузевим
Міністерством теж практично не здійснювалося. Тому я пропоную звер�
нутися до нашого Міністерства з приводу належного фінансування ви�
датків на комунальні послуги вищим навчальним закладам для забез�
печення нормальних умов праці співробітникам і навчання студентам.

Валентина БУЛЬБА, голова Комінтернівсь�
кого райкому Профспілки:

    � Для здійснення ефективного контролю за дот�
риманням чинного законодавства про працю треба
мати нормативно�правову базу. Необхідними докумен�
тами нас забезпечує обком Профспілки, на місцях пе�
редплачуємо пресу, і, звичайно,  спільно працюємо з
правовим інспектором обкому Профспілки Саєнко Т.І.

Для того, щоб не порушувалось трудове законодав�
ство, мені здається, повинна бути тісна співпраця рай�
онного комітету Профспілки з відділом освіти, органа�
ми виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сьо�
годні така співпраця в районі є. Тому протягом останніх
5 років відсутні випадки звільнення педагогічних прац�
івників з ініціативи адміністрації, в трудових колекти�
вах створений сприятливий творчий мікроклімат.

Ольга ГАРМАШ, голова профкому
Ізмаїльського державного гуманітарного
університету:

� Пенсионное обеспечение � одна из  составляю�
щих системы социальной защиты работников, имен�
но поэтому профкомом университета была разра�
ботана памятка по оформлению документов для на�
значения пенсии и роздана по кафедрам и струк�
турным подразделениям ВУЗа, а также опублико�
вана в университетской газете.

Благодаря обращению  областного комитета
Профсоюза  к администрации университета с 2011
года педагогическим работникам нашего ВУЗа  вып�
лачивается 20% �я надбавка за престижность педа�
гогического труда.

Â³òàºìî ñòóäåíòñüêó ìîëîäü
Îäåùèíè ç³ ñâÿòîì —

Äíåì ñòóäåíòà!
День студента – це свято енергійної, творчої, прогресивної молоді.
Романтичні і яскраві роки студентства – найкращий період у житті кожного. Ми

впевнені: освіченість, завзяття та свіжий погляд на життя кожного з вас здатні змінити
долю України на краще. Отже, будьте активними, не припиняйте досліджувати
життя, впевнено дивіться в майбутнє, запозичуючи найкращі знання з досвіду стар�
шого покоління!

Бажаємо вам неодмінних успіхів у навчанні та творчому пошуку, вдалої само�
реалізації на професійному шляху та досягнення головної життєвої мети. Нехай здо�
ров’я, веселий настрій та цілеспрямованість допоможуть вам у всіх починаннях!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè


