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Шановне студентство!

Мабуть, найяскравіші моменти в житті людини $ це студентські роки, роки
звершень, сподівань, опанування корисних знань. Кожен день несе щось нове,
незвичайне, свіже в сприйнятті.

Це дуже відповідальний період у житті – етап дорослішання, коли настає час
самостійно приймати рішення. Навчання у вищому навчальному закладі $ це
перший ступінь становлення вас як професіоналів. Ви вже зробили важливий
крок, обравши майбутню спеціальність. Тепер від вашої старанності, відповідаль$
ності та винахідливості залежить те, як  реалізуєте себе на професійній ниві.

Ми віримо в те, що в найближчому майбутньому ваш професіоналізм у по$
єднанні із молодим запалом змінить долю України на краще.

Отже, міцного здоров’я вам, студенти, енергії, успіхів у навчанні та творчій
діяльності! Нехай збудуться всі найзаповітніші мрії та назавжди збережеться у
ваших серцях романтика студентських літ.

Â³òàºìî ç Äíåì ñòóäåíòà!

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

ВИСОКА ДЕРЖАВНА ВИНАГОРОДА

З 1989 року А. М. Богуш  працює на
посаді  завідувача кафедри теорії і методи$
ки дошкільної освіти  Південноукраїнського
національного педагогічного  університету
імені  К. Д. Ушинського.

Алла Михайлівна  є засновником ново$
го  в Україні  науково$педагогічного напря$
му  – українська дошкільна лінгводидакти$
ка. За її особистої участі  розроблено нові
концептуальні підходи щодо стратегії роз$
будови дошкільної освіти України у ХХІ
столітті; презентовано інноваційні техно$
логії розвитку, навчання і виховання дітей.

Результати досліджень опубліковано у
програмах для вихователів дошкільних
закладів, навчальних та методичних  по$
сібниках і підручниках, які успішно вико$
ристовуються в усіх вищих навчальних зак$
ладах (дошкільного профілю) України, ко$
леджах, педучилищах, а також  в системі
післядипломної освіти.

 «Радісно  те,  що  освітяни України ма�
ють можливість здобути Державну премію

Богуш Алла Михайлівна є про&
відним ученим у галузі дошкільної
освіти як в Україні, так і далеко за її
межами. Нещодавно за  наукову ро&
боту «Дошкільна освіта: наука, тео&
рія, практика»  Указом Президента
України Аллі  Михайлівні, доктору
педагогічних наук, професору, зас&
луженому діячеві науки і техніки Ук&
раїни, дійсному  члену  Національної
академії педагогічних наук України,
присуджено  звання лауреата  Дер&
жавної премії України в галузі освіти
2013 року.

у своїй освітянській галузі, що  наймолодшу і
найменшу в кількісному віковому аспекті лан�
ку дошкільної освіти відзначено такою висо�
кою винагородою!» $ заявила Алла Богуш
на церемонії нагородження.

 Щиро вітаємо Вас, Алло Михайлівно,
із  здобуттям  високого звання лауреата
Державної премії України в галузі освіти
2013 року! Бажаємо успіхів у подальшому
розвитку української освіти та її виходу  на
світовий рівень передових досліджень.

Ëåâ ÌÎ¯ÑªªÂ,
  ãîëîâà ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ Ï³âäåííîóêðà¿íñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ê. Ä. Óøèíñüêîãî
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ІХ ПЛЕНУМ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ:
увага організаційній та інформаційній роботі

Голова Одеської обласної організації Профспілки Ніна Дубовик розповіла про ос$
новні заходи, які здійснюють організаційні ланки для забезпечення виконання завдань,
поставлених на пленумі ЦК Профспілки.

Доповідь супроводжувалася мультимедійною презентацією із графічними таблицями
та фотоматеріалами. В обговоренні доповіді голови територіальних організацій Проф$
спілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів поділилися
своїм досвідом роботи з різних напрямків.

За підсумками роботи пленуму  прийнята постанова, витяг з якої  разом з фрагмен$
тами виступів  наводимо на 2&3 стор.

31 жовтня відбувся ІХ пленум обкому Профспілки з питання «Про вико&
нання постанови V пленуму ЦК Профспілки від 15.11.2012 року «Про робо&
ту профспілкових організацій Донецької обласної організації щодо орган&
ізаційного зміцнення Профспілки, інформаційного забезпечення та вдос&
коналення форм і методів внутрішньоспілкової діяльності».

   Шановний Миколо Яновичу!

         До Одеського обкому Профспілки надходять численні звернен$
ня працівників освіти і науки з приводу заборгованості із соціальних
виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страху$
вання з тимчасової втрати працездатності.

        У надзвичайно важкому фінансовому становищі опинилися
хворі працівники, які потребують термінового лікування,  а також жінки,
що знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами.

          Заборгованість застрахованим особам – працівникам освіти
Одеської області –з виплати допомоги з тимчасової втрати  працездат$
ності   наразі  складає 2220491 гривню, з виплати допомоги по вагіт$
ності і пологах – 451866 гривень.  Така ситуація склалася у зв’язку з
тим, що органи Державної казначейської служби України в м. Одесі
несвоєчасно перераховують кошти страхувальникам  для надання ма$
теріального забезпечення   працівникам.

              Обком Профспілки занепокоєний  також ситуацією, яка скла$
дається з фінансуванням поточної заробітної плати працівникам освіти
із місцевих бюджетів.  У 26 (із 33) районах і містах області не вистачає
коштів на забезпечення  до кінця поточного року виплати заробітної
плати освітянам у повному обсязі, в тому числі винагороди за сумлінну
працю педагогічним працівникам, яка є державною гарантією. Потре$
ба станом на 7 листопада 2013 року складає 69158406 гривень.

         Зважаючи на вищезазначене, члени президії обкому Проф$
спілки просять Вас, шановний Миколо Яновичу,  вжити термінових за$
ходів щодо забезпечення Фондом соціального страхування з тимчасо$
вої втрати працездатності своїх зобов’язань перед застрахованими
особами та своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати пра$
цівникам освіти    в 2013 році.

Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ
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«Про  виконання постанови У пленуму  ЦК Профспілки від 15.11.2012 року  «Про роботу профспілкових
організацій Донецької обласної організації щодо організаційного зміцнення Профспілки, інформаційного

забезпечення  та вдосконалення форм і методів внутрішньоспілкової діяльності»

Заслухавши та обговоривши до$
повідь про виконання  постанови У пле$
нуму ЦК Профспілки «Про роботу
профспілкових організацій  Донецької
обласної організації щодо організац$
ійного зміцнення Профспілки, інфор$
маційного забезпечення та вдоскона$
лення форм і методів внутрішньоспіл$
кової діяльності», пленум Одеського
обласного комітету Профспілки відзна$
чає, що постанова У пленуму ЦК Проф$
спілки була доведена до всіх організа$
ційних ланок, матеріали з досвіду  ро$
боти Донецької обласної організації
активно  використовуються виборними
профспілковими органами   в роботі.

     Організаційні ланки обласної
організації   проводять цілеспрямовану
роботу щодо забезпечення організацій$
ного зміцнення профспілкових рядів, збе$
реження і нарощування профспілкового
членства, посилення контролю за вико$
нанням прийнятих рішень виборних
профспілкових органів,  удосконалення
кадрового забезпечення, спрямованого
на омолодження кадрів та підвищення їх
професіоналізму, проведення цілеспря$
мованої інформаційної роботи тощо.

 Відсутні позитивні зрушення щодо
поновлення членства в галузевій
Профспілці працівників навчальних
закладів м. Одеси.

    Важливим мотиваційним чинни$
ком перебування в Профспілці є реал$
ізація трудових і соціально$економіч$
них прав  та інтересів освітян та молоді,
яка навчається. Профспілкові органи з
цією метою активно використовують
можливості співпраці з органами дер$
жавної влади та місцевого самовряду$

вання на засадах соціального партнер$
ства відповідно до Закону України «Про
соціальний діалог в Україні».

Сприяє розвитку соціального діало$
гу  представництво освітян в органах
місцевого самоврядування та колегіаль$
них органах, які створені при органах
управління освітою та у вищих навчаль$
них закладах.

Зокрема, депутатами обласної ради
є 6 членів Профспілки; районних рад –
136 осіб, в тому числі 47 голів район$
них, міських та первинних профспілко$
вих  організацій.

Голова обласної організації Проф$
спілки є членом колегії Департаменту
освіти  і науки облдержадміністрації,
атестаційної, ліцензійної комісій, Ради
ректорів Одеського регіону, Одеської
міської та обласної тристоронніх   соц$
іально$економічних рад.

Членами громадських рад при рай$
держадміністраціях та міськвиконкомах
є 23 керівники районних та міських
організацій Профспілки.

 Обком Профспілки оперативно ре$
агує на усні та письмові звернення членів
Профспілки; зауваження і пропозиції,
висловлені під час зустрічей у рамках
Днів обкому Профспілки, на семінарах.
Така ж робота ведеться і в організацій$
них ланках.

  Робота виборних профспілкових
органів обласної організації спрямова$
на на  омолодження профспілкових
кадрів, підвищення їх професіоналізму,
ефективне використання резерву.

 Станом на 01.01.2013 року аналіз
керівного складу виборних профспілко$
вих органів організаційних ланок об$
ласної організації Профспілки всіх рівнів

Микола ПАШКОВСЬКИЙ, завідувач кафедри
Національного університету «Одеська юридич&
на академія», голова профкому:

� Для наших працівників – членів профспілкової органі�
зації  � дуже важливою сферою діяльності Профспілки є інфор�
мування про події, які відбуваються в університеті та в проф�
спілковій організації. Після проведеного опитування у праці�
вників виявилося, що найефективнішою формою інформуван�
ня вважається поширення інформації через веб�сайт універ�
ситету і різні Інтернет�спільноти для студентської молоді.

Всі документи, які надсилаються нам від обкому Проф�
спілки, ЦК Профспілки, не лише розміщуються на сайті профспілкової організації,
а й негайно відправляються профгрупоргам та іншим профспілковим активістам.

Ігор ЩЕДРОВ, заступник голови обкому
Профспілки по роботі зі студентською молоддю:

Ольга КУХАРЕНКО, голова Красноок&
нянського районного комітету Профспілки:

� Райком Профспілки проводить роботу щодо на�
рощування профспілкового членства шляхом залучен�
ня до Профспілки молодих вчителів та працівників
ДНЗ, які входять до складу НВК, та ДНЗ, які підпоряд�
ковані сільським радам і перебувають у Профспілці
працівників держустанов.

Однією з проблем інформатизації району є мо�
дернізація і оновлення комп’ютерної техніки. Актуаль�

ним питанням залишається доступ до мережі Інтернет.

Фаузія НІКУЛІ, голова Южненського
міського комітету Профспілки:

� Я считаю, что хорошо продуманная и умело
организованная работа профсоюзной организа�
ции способствует формированию положительного
имиджа Профсоюза и мотивации профсоюзного
членства. Доказательством тому является переход
профсоюзной организации детсада №3 из Проф�
союза работников химических и нефтехимических
отраслей промышленности Украины в Профсоюз
работников образования и науки Украины.

Ç âèñòóï³â íà ïëåíóì³

Тетяна БОЙЧЕНКО, голова Кілійського
районного комітету Профспілки:

Тетяна СТРАХОВА, голова профкому пра&
цівників Одеської національної академії
харчових технологій:

� У жовтні не виплатили аванс  і, оскільки вже
спливає 31 жовтня, заробітну плату. У нас полови�
на колективу отримує зарплату із бюджету, інша по�
ловина – із спецфонду. Кошти з бюджету виділили,
а із спецфонду – ні. Половина колективу бунтує.

Ми  написали  лист  начальнику   казначейства
м. Одеси � колективне звернення від імені праців�

ників, які не отримали аванс і заробітну плату із коштів спецфонду. Якщо каз�
начейство не вживатиме відповідних заходів для вирішення цих питань, ми бу�
демо змушені  звернутися до керівництва академії,  суду, Адміністрації Прези�
дента України, Прем’єр�міністра України, ЦК Профспілки.

за віком свідчить, що молодь до 35 років
складає  14%, більше половини керів$
ників (55%) віком від 35 до 50 років,
25% $ від 50 до 60 років, 6% $ це кері$
вники у віці понад 60 років.

      Робота щодо  залучення молодих
кадрів до профспілкової роботи ведеться
постійно, але проблема є, особливо   го$
стро  вона стоїть у територіальних орган$
ізаціях та первинних профорганізаціях
ВНЗ, де більше 40% керівників у віці по$
над 60 років. Тому роботу, спрямовану
на омолодження профспілкових кадрів,
потрібно проводити більш ефективно.

  Системною  є робота  обкому з  на$
вчання профспілкових кадрів і активу,
яка проводиться за окремим перспектив$
ним планом навчання, складеним на рік.

Семінари голів районних, міських
організацій Профспілки, первинних
профспілкових організацій працівників
вищих навчальних закладів,  голів, їх
заступників та профспілкового активу
первинних профспілкових організацій
студентів проводяться щоквартально.

Поширюється практика проведення
виїзних семінарів на базі первинних
профспілкових організацій, де вив$
чається досвід роботи даної організації
з тих питань, які  успішно вирішуються.

Первинні профспілкові організації ви$
щих навчальних закладів використовують
у роботі досвід первинних профспілкових
організацій інших вищих начальних зак$
ладів, у  тому числі з інших  регіонів.

Обком Профспілки щороку  прово$
дить  спільні   семінари з колегами з
інших областей. А в 2012 році  був про$
ведений виїзний семінар міжнародно$
го рівня: голови районних, міських
організацій Профспілки та профорган$

ІХ ПЛЕНУМ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ:  увага організаційній та інформаційній роботі

ізацій ВНЗ познайомились з досвідом
роботи Брестського обкому освітянської
Профспілки Республіки Білорусь, у
2013 році – з роботою колег із Терито$
ріальної організації Санкт$Петербурга
і Ленінградської області Російської Фе$
дерації та  Гомельської обласної орган$
ізації Республіки Білорусь.

Важливою складовою удосконален$
ня кадрової політики   є робота з ре$
зервом на керівні посади в профспілко$
вих органах усіх рівнів.

Особи з резерву включаються до
складу тимчасових і постійних  комісій з
підготовки питань на розгляд засідань
виборних органів, перевірок із різних
напрямів профспілкової діяльності. Вони
є постійними учасниками семінарів, у
тому числі виїзних, круглих столів; зап$
рошуються на семінари, які проводить
обком Профспілки; беруть участь у про$
веденні профспілкових акцій, їм надають$
ся індивідуальні доручення для підготов$
ки конкретних профспілкових  заходів.

Однією із умов стабільного функці$
онування профспілкових організацій є
дотримання статутних норм щодо
відрахувань профспілкових внесків,
дотримання фінансової дисципліни,
структури витрат.

      Профспілкові внески первинни$
ми профспілковими  організаціями зак$
ладів освіти  відраховуються до район$
них, міських комітетів згідно з рішення$
ми цих органів. Відрахування до обко$
му Профспілки відповідно до постано$
ви  УІІІ  пленуму  обкому    становлять
20% для всіх організацій, за винятком
студентських, для яких розмір відраху$
вань установлений 10 відсотків.

(Продовження на 3 стор.)

� У свідомості людей ставлення до Профспілки
змінюється досить повільно. Все ще часто домінує   ста�
рий підхід: а що мені дала Профспілка? Сьогодні ж вар�
то  мислити   іншими категоріями: ми прийшли в Проф�
спілку для того, щоб захищати  своє право  на гідне жит�
тя! Відтак, проблема мотивації профспілкового членства
набуває особливої актуальності.

Мотиваційний аспект у роботі профспілкового активу потребує постійної ува�
ги навіть у тих профспілкових організаціях, де членство складає 100%. Проведе�
не опитування серед освітян (було охоплено понад 200 спілчан із різних закладів)
засвідчило, що лише комплексна система заходів та послідовна робота може да�
вати позитивний результат.

� Серед основних питань, які розглядалися сьогодні на
пленумі – це мотивація профспілкового членства.

Хочу сказати, що є проблеми у вищих навчальних зак�
ладах, пов’язані зі студентами�контрактниками. Також
багатоступенева система освіти у вищому навчальному
закладі передбачає вступ на 5 курс студентів на магі�
стерську підготовку, і це знову веде до постановки на
профспілковий облік і проведення роботи, спрямованої
на мотивацію профспілкового членства.
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   (Продовження. Початок на 2
стор.)

     Організаційні ланки спрямовува$
ли свою роботу на виконання  постав$
лених пленумом ЦК Профспілки важ$
ливих завдань щодо проведення інфор$
маційної роботи.

    Кожна  первинна профспілкова
організація безкоштовно забезпечена
газетою Одеської обласної організації
Профспілки «Освітянський профспілко$
вий вісник».

       Територіальні комітети Проф$
спілки, профкоми  вищих навчальних зак$
ладів співпрацюють із  місцевими газета$
ми  та телеканалами, залучаються до пуб$
лікацій на сайтах обкому і ЦК Проф$
спілки, але  ще не вистачає  оперативності
в наданні матеріалів для опублікування.

Разом з тим, вимагають покращен$
ня та активізації такі ділянки роботи, як
стовідсоткове забезпечення територі$
альними організаціями Профспілки
електронним зв’язком первинних
профспілкових організацій, оператив$
ності донесення інформаційних матер$
іалів до профспілкових організацій че$
рез електронну пошту,  практика що$
денного ознайомлення з матеріалами
веб$сайтів ЦК Профспілки, обкому
Профспілки, Федерації профспілок Ук$
раїни, Міністерства освіти і науки Украї$
ни тощо.

Веб$сайти функціонують лише в
окремих організаційних ланках облас$

пленум
ПОСТАНОВА

м. Одеса
(витяг)

     31.10.2013 р.                                                                                     №  Пл –ІХ

«Про  виконання постанови У пленуму  ЦК Профспілки від 15.11.2012 року  «Про роботу профспілкових
організацій Донецької обласної організації щодо організаційного зміцнення Профспілки, інформаційного

забезпечення  та вдосконалення форм і методів внутрішньоспілкової діяльності»
ної організації Профспілки.

Пленум обкому Профспілки праців$
ників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

      1. Відзначити, що організаційні
ланки Одеської обласної організації
Профспілки  проводять цілеспрямовану
роботу щодо забезпечення виконання
постанови У пленуму  ЦК Профспілки від
15.11.2012 року  «Про роботу проф$
спілкових організацій  Донецької облас$
ної організації щодо організаційного
зміцнення Профспілки, інформаційного
забезпечення  та вдосконалення форм і
методів  внутрішньоспілкової діяльності».

     2. Районним, міським комі&
тетам, профкомам первинних
профспілкових організацій ви&
щих навчальних закладів:

      2.1 Продовжувати роботу щодо
поновлення членства в галузевій
Профспілці працівників навчальних зак$
ладів, які свого часу вийшли з її складу;
нарощувати профспілкове членство
шляхом залучення до Профспілки нових
членів із числа   працівників навчальних
закладів, які підпорядковані Міністер$
ству освіти і науки України.

    2.2 Забезпечувати постійний кон$
троль за виконанням прийнятих рішень,
посилити виконавчу дисципліну.

   2.3 Удосконалювати  роботу, спря$

мовану на омолодження профспілкових
кадрів, ефективне використання  з цією
метою кадрового резерву.

   2.4  У кошторисах профспілкових
організацій передбачати видатки на всі
напрями профспілкової діяльності, пе$
редбачені Статутом.

   2.5 Покращити фінансове забезпе$
чення    профспілкового навчання, вико$
ристовуючи кошти в розмірі не менше 5
відсотків профспілкового бюджету.

    2.6. Відкрити власні веб$сайти та
забезпечити їх регулярне змістовне на$
повнення, встановити  Skype$зв’язок.

    2.7. Продовжити роботу щодо
забезпечення електронним зв’язком
підвідомчих організацій, активізувати
оперативне передання інформаційних
матеріалів між організаційними ланка$
ми  електронною поштою.

    3.Профкомам первинних
профспілкових організацій:

           3.1 Проводити  цілеспрямо$
вану роботу з інформування  членів
Профспілки, профспілкового активу
про діяльність ЦК, обкому Профспілки
працівників освіти і науки України та
результативність роботи у вирішенні
питань   соціально$економічного захи$
сту  працівників та студентів.

      3.2.Посилити роботу щодо моти$
вації профспілкового членства студен$
тської молоді, особливо студентів, які на$
вчаються у вищих навчальних закладах

за кошти юридичних або фізичних осіб.
     3.3. Активізувати співпрацю з га$

зетою «Освітянський профспілковий
вісник», сайтами ЦК та обкому Проф$
спілки.

      4. Президії обкому Проф&
спілки:

4.1. Систематично проводити на$
вчання голів районних, міських комі$
тетів Профспілки, профкомів вищих на$
вчальних закладів з питань організац$
ійної та інформаційної роботи.

4.2. Запровадити через Skype$зв’я$
зок проведення онлайн$конференцій
між  обкомом Профспілки та організа$
ційними ланками.

4.3. Започаткувати проведення кон$
курсу на  кращу профспілкову публіка$
цію в газеті «Освітянський профспілко$
вий вісник», на сайтах Центрального та
обласного комітетів Профспілки.

4.4. Розширювати можливості
співпраці із регіональними, всеукраїнсь$
кими профспілковими ЗМІ.

4.5. Провести в 2014 році редизайн
сайту обкому Профспілки.

5. Контроль за виконанням поста$
нови покласти на заступників голови
обкому Профспілки Корнійчук Л.Т.,
Щедрова І.М.

Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
 Í.Î.ÄÓÁÎÂÈÊ

Тип мотивации профсоюзного членства                          Девиз

Потребительский  (интерес – получить от профсоюза
или посредством его конкретные материальные блага)          «Дайте!»

Страховочный (интерес – иметь защиту  на случай            «Защитите!»
увольнения, несправедливых действий руководства,
возникновения тяжелых жизненных обстоятельств и т.д.)

Солидаристский (интерес – иметь возможность                  «Мы вместе!»
совместно добиваться своих целей в  социально$
трудовой сфере, быть частью коллектива в работе
и в отдыхе)

Карьерный (интерес – возможность проявить                        «Оцените!»
в профсоюзной деятельности свои качества,
показать себя как лидера и специалиста;
в профсоюзах, построенных по профессиональному
признаку,  подтвердить свой статус как
специалиста данной профессии)

Творческий (интерес – в рамках профсоюзной                        «Я сумею!»
работы заниматься интересным делом,
добиваться общественно важных целей).

 Нужно отдавать себе отчет в том, что «потребительство» $ общечеловечес$
кий феномен, он присущ каждому. Поэтому среди существующих 5  типов  моти$
вации профсоюзного членства потребительский тип занимал лидирующее мес$
то. Однако в последнее время появилась тенденция снижения доли потребитель$
ского мотива за счет роста страховочного и солидаристского мотивов  вступле$
ния в профсоюз.

Автор � Г.В. Стефанова, практический психолог Вилковского УВК «ООШ I&III ст.&лицей»
Килийского района

Слово «Мотивация» впервые
употребил философ  Артур Шо&
пенгауэр (1788&1860 гг.) в статье
«Четыре принципа достаточной
причины».  Впоследствии этот
термин стал широко  употреб&
ляться для объяснения причин по&
ведения человека.

 Мотивация – побуждение, вызыва$
ющее активность личности, объяснение

причин, социально приемлемых для
личности (мотивы это своеобразные че$
ловеческие потребности).

 От чего сегодня  зависит моти&
вация профсоюзного членства:

$ от  информированности коллектива;
$ от реальных дел по укреплению со$

циального партнерства;
$ от реальной защиты членов проф$

союзной организации;
$ от привлечения работников к актив$

ному участию в профсоюзной работе
(возможность самореализации);

$ от качества  подготовки и проведения
мероприятий;

$ от деловитости профсоюзного лидера;
$ от эффективности системы обучения

как профсоюзного актива, так и рядовых
членов.

ТИПЫ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
1. Работая с потенциальным членом

профсоюза, необходимо определить
установку (это готовность) на вступле$
ние в профсоюз.

2. Убеждая человека вступить в
профсоюзную организацию, необходи$
мо использовать следующие техники.

$ Подключите весь свой потенциал
личного обаяния.

Обаяние – это такое ваше состояние,
когда вам говорят «да», а вы еще ниче$
го не просили. В этом простом опреде$
лении  заложено главное – умение так
себя вести, чтобы собеседнику просто
невозможно было сказать вам «нет».

$ Желая убедить своего собеседни$
ка, готовьтесь к этому заранее.

В случае выполнения этой рекомен$
дации можно получить довольно ощу$
тимые психологические преимущества:

$ удается мысленно спрогнозировать
диалог с партнером, смоделировать его,
предвосхитить возможные возражения и
заранее подготовить ответы;

$  формируется чувство увереннос$
ти в себе и в том, что будет говориться;

$ удается построить четкую логику
рассуждений, выстроить убедительную
систему аргументации;

$  формируется впечатление о вас
как о человеке, внутренне организо$

ванном, который умеет ценить свое и
чужое время.

$ Убеждая партнера, стремитесь быть
(а не казаться) максимально искренним
и правдивым.

$ Выстраивая систему аргументации,
опирайтесь  на известные, проверенные
факты. Убеждают больше всего не рас$
суждения общего характера, а конкре$
тика, то, что реально существует и что
при необходимости можно проверить.

$ Будьте доброжелательны и оптими$
стичны.

Это вызовет положительные эмоции
и будет способствовать созданию поло$
жительной психологической установки,
ведущей к взаимопониманию.

$ Не забывайте о роли приема «Эффект
края» в повышении убедительности.

Суть этого приема состоит в том, что$
бы нужную информацию, сильные аргу$
менты приводить в начале и конце раз$
говора. Экспериментально установлено,
что именно тогда информация восприни$
мается и запоминается лучше всего.

$ Вовлекайте собеседника в обсуж$
дение конкретных проблем.

Используйте  в своем разговоре, бесе$
де больше метафор, деловых игр, тренин$
гов – такое деловое общение  заинтересу$
ет человека в профсоюзной деятельности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
ìîòèâàöèè ïðîôñîþçíîãî ÷ëåíñòâà
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ÊÐÀÙ² Ç ÊÐÀÙÈÕ Ó ÖÜÎÌÓ ÐÎÖ²

Обласного фестивалю&конкурсу художньої само&
діяльності вже котрий рік із нетерпінням чекають багато
талановитих студентів Одещини. Цей захід розпочи&
нається у вересні, а завершується в листопаді, коли за
підсумками переглянутих концертів у вищих навчальних
закладах компетентне журі обирає кращих.

Хореографічний ансамбль «Натхнення»
Палацу культури студентів ОНПУ

Ансамбль народного танцю «Автограф» ОНУ ім.І.І. Мечникова

Глядачі не стримують своїх емоцій

З 4 по 11 листопада 2013 року об$
ласний комітет Профспілки спільно з
Департаментом освіти і науки Одеської
облдержадміністрації та Радою ректорів
ВНЗ Одеського регіону провів ІІ (підсум$
ковий) тур VІ обласного фестивалю$
конкурсу художньої самодіяльності се$
ред студентів вищих навчальних зак$
ладів ІІІ$ІV рівнів акредитації, в якому
взяли участь творчі колективи 15 вищих
навчальних закладів. Членами журі
було переглянуто більше 200 конкурс$
них номерів різноманітних жанрів. За$
гальна кількість учасників фестивалю –
понад 1000 студентів.

  На підставі висновків журі прези$
дія обкому Профспілки 15 листопа$
да прийняла постанову «Про підсум$
ки VІ обласного фестивалю$конкурсу
художньої самодіяльності серед сту$
дентів вищих навчальних закладів ІІІ$ІV
рівнів акредитації», згідно з якою виз&
нано переможцями  в командно&
му заліку:

 Гран&прі $ Одеський національний
політехнічний університет;

 І місце  $   Одеська національна
академія харчових технологій,

Одеський державний  університет
внутрішніх справ;

ІІ місце $  Південноукраїнський на$
ціональний педагогічний університет
ім. К.Д. Ушинського,

Одеський державний
аграрний університет;

ІІІ місце  $ Національ$
ний університет «Одесь$
ка юридична академія»,

 Одеський національ$
ний університет
ім.І.І.Мечникова;

Одеська  державна
академія технічного регу$
лювання та якості.

     За підсумками ро$
боти журі обласного фе$
стивалю$конкурсу ху$
дожньої самодіяльності
лауреатами І$ІІІ ступенів стали 68 учас$
ників та творчих колективів, 25 учас$
ників – дипломантами фестивалю. На
нагородження переможців $ лауреатів
фестивалю обком Профспілки виділив
12 тис.грн.

 Почесними грамотами обко&
му Профспілки нагороджені
культурно&освітні заклади, які
взяли активну участь у прове&
денні фестивалю:

$ Палац культури студентів Одесько$
го національного політехнічного універ$
ситету;

$ Центр культури Одеського на$
ціонального університету  ім. І.І.Меч$
никова;

$ Центр  культури  Національного
університету  «Одеська  юридична

академія»;

студентські клуби:
$ Одеської національної

академії харчових технологій,
$ Південноукраїнського на$

ціонального педагогічного уні$
верситету ім. К.Д.Ушинського,

$   Одеської державної ака$
демії технічного регулювання
та якості.

Фестиваль  знайшов га$
рячі відгуки  в  студентів Оде$
щини.

Сулейман Ніязов,  сту&
дент 3 курсу  Одеської
державної академії тех&
нічного регулювання та
якості:

� Никогда не мог подумать,
что учась в техническом ВУЗе,
смогу проявить себя на сцене,
а еще и петь, принимать учас�
тие в различных конкурсах и фестива�
лях для студентов. Это очень круто.
Мной гордятся у меня на Родине, и я
благодарен судьбе за возможность
быть студентом ОГАТРК.

Спасибо всем, кто поддерживает
нас!!!

 Вікторія Ністоріка,   студентка
группи 402 МВ Одеської держав&
ної академії технічного регулю&
вання та якості:

$  Я за всю свою студенческую жизнь

Виступ  студентів Одеської державної академії
технічного регулювання та якості

Виступ команди КВК «СРСР»
Одеського національного

політехнічного університету

Виступ команди КВК «СРСР»
Одеського національного

політехнічного університету

не раз принимала участие в фестива$
ле, потому что он проходит в дружес$
кой и тёплой атмосфере,   и  всегда со$
провождается новыми знакомствами.

Я рада, что учусь в ОГАТРК, что у нас
ежегодно проходят такие праздники.
Очень благодарна нашему руководи�
телю  студклуба «Имидж» Шмиголь
Наталье Викторовне за помощь и ог�
ромную поддержку.

(Продовження на стор.5)Глядачі не стримують своїх емоцій

Ансамбль народного танцю «Автограф» ОНУ ім.І.І. Мечникова
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Администрация университета, при$
сутствующие гости и, конечно же, сту$
денты с   горящими глазами собрались
для того, чтоб увидеть яркое представ$
ление старшекурсников. На концерте
«Посвящение в студенты» нашим  пер$
вокурсникам рассказывают про  мно$
гогранность студенческой жизни.  Ведь
именно кто$то из них станет выдаю$
щимся журналистом и будет освещать
все события в студенческой газете
«Экономист», или  он будет мужествен$
но сражаться в спортивных соревнова$
ниях?   А может, он станет лучшим
профгруппоргом на своём факультете,
или капитаном команды в игре «Что?
Где? Когда?». Студенческая жизнь на$
столько разнообразна, что каждый
сможет найти себе «любимое дело».

Именно такой концерт является до$
казательством того, что можно быть од$
новременно экономистом и просто
творчески развитой личностью.

22 октября в стенах Театра музы$
кальной комедии имени М.Водяного
прошел  1 тур ежегодного фестиваля $

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÎÍÝÓ
 Творческая жизнь студентов Одесского национального экономи&

ческого университета начинается  с праздника для первокурсников,
который  уже по сложившейся традиции  проводит профком студен&
тов в стенах Одесского академического русского драматического
театра.

конкурса студенческого творчества, где
первокурсники проявляли себя в во$
кальных номерах, агитбригаде и танце$
вально$хореографических постанов$
ках. В вокальном жанре преобладали
лирические композиции; искрометный
КВН пленил забавными историями и
моментами студенческой жизни; танец
– настоящее зрелище, поражающее не
только эффектной и сложной хореогра$
фией, но и завораживающей идеей, ко$
стюмами, декорациями. Стоит отме$
тить, что каждое выступление для ребят
$  своеобразная визитка факультета,
знакомство, заявление о себе на боль$
шой сцене.

Лидирующие позиции всегда меня$
ются, что говорит о находчивости и кре$
ативности участников, а также непре$
менно добавляет интерес для дальней$
шего соревнования.

 С каждым годом все больше пора$
жает масштабность конкурса, рвение
ребят к победе, и то, что настоящих та$
лантов в Одессе хоть отбавляй.

Такие мероприятия играют важную

роль в развитии личности и необыкно$
венно объединяют коллективы, где
«один за всех, и все за одного». А так$
же дают безграничное поле для зна$
комств, общения, а без этого, как изве$
стно, в студенческой среде никуда.

Хотелось бы выразить огромную
благодарность студклубам факультетов
в лице культоргов, студклубу универси$

тета, его директору  Литвиновой Вик$
тории Александровне и, конечно, все$
ми любимому профкому студентов и
его председателю Глинской Юлии Вя$
чеславловне.

 Âåðîíèêà ÊÓÄÈÍÎÂÀ,
ñòóäåíòêà ôèíàíñîâî- ýêîíîìè-

÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÎÍÝÓ

Областной фестиваль&конкурс
художественной самодеятельно&
сти среди студентов высших учеб&
ных заведений – одно из самых
ярких мероприятий года.

 Для некоторых  фестиваль $ это воз$
можность первый раз показать себя, по$
чувствовать ответственность, для других
– постоянное развитие своего таланта,
работа над ошибками.

Сырчин Д.А., зав.админ.сектором
студклуба, отметил: «В день, когда в зал
приходит жюри, каждый из выходящих
на сцену понимает, что пути назад уже
нет, и нужно показать самое лучшее, на
что он способен.  В этом году  студенты
показали совершенно новый уровень
самодеятельности».

Первый тур фестиваля$конкурса
традиционно проходил в клубе «Пал$
ладиум», где все желающие после до$
полнительного просмотра смогли пока$
зать себя на сцене. Победителями в во$
кальной номинации стали Нагорная
Виктория и Виктор Цой (рук. Булатова
Т.В.), лучшим танцевальным коллекти$
вом признали «Альтаир» (рук. Чума$
ченко Т.), победителем номинации
«Мастер танца» стала Бирюкова Алек$
сандра, обладателями Кубка ректора
среди команд КВН стала команда Тех$
нологического института пищевой про$
мышленности им. М.В. Ломоносова. 8
ноября в ОНАПТ проводился 2$й тур
областного фестиваля$конкурса худо$

жественной самодеятельности среди
студентов высших учебных заведений.

 «Этот смотр является очень важной
и ответственной вехой на творческом
пути художественной самодеятельнос�
ти студентов.  На протяжении несколь�
ких лет подряд коллективы и солисты
нашей Академии занимали только пер�
вые места в различных номинациях,
что, несомненно, свидетельствует об их
высокой подготовке. В этом году наша
академия представила очень интерес�
ную и разнообразную программу», �
сказал Лазуткин Н.Г., режиссёр СТЭМа.

И шоу получилось! Солисты  радо$
вали уверенным красивым вокалом,
актовый зал взрывался аплодисмента$
ми после выступления Виктории Нагор$
ной, Виктора Цоя и Людмилы Машта$
лер. Команда КВН «А$алё» устроила
экскурс в психологию педагогов, хоре$
ографические коллективы были точны
и характерны. Театральная студия по$
казала интересные постановки «Чёр$
ный человек» и «За двумя зайцами»
(постановщик Кучеровская М.М.), не$
много адреналина добавила группа
«Тотус», исполнив рок$композицию
(рук. Немогущий М.А.), а вокальный
ансамбль «Элегия» совместно с ребя$
тами из смежных коллективов предста$
вили  «Световое шоу», где выступление
вокалистов сочеталось с оригинальной
постановкой со светящимися костюма$
ми и файер$шоу (солисты Дмитрий

... И КВН, И ТЕАТРАЛКА...
ВЕСЬ НАШ ТАЛАНТ НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!

  òàëàíò³â -2013  òàëàíò³â -2013

Сырчин и Юлия Склярова). Очень
дружно и слитно прозвучал хор студен$
тов академии  (рук. Шведова И.В.).

А венчал всё это праздничное дей$
ство номер народного жанра, в кото$
ром выступили фольклорный ансамбль
(рук. Булатова Т.В.), хореографический
коллектив «Лазурит» (рук. Миськова
Н.Н.), вокальный ансамбль «Элегия»
(рук. Янчук С.Л.)  и все участники кон$
церта.

Отдельно хочется отметить техни$
ческую подготовку – чистый, мощный
звук и постановочный свет под руковод$

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

ством Цуркану Евгения, что придавало
дополнительных красок, а также вели$
колепные костюмы участников.

Участники второго тура областного
фестиваля$конкурса художественной
самодеятельности среди студентов выс$
ших учебных заведений в очередной
раз подтвердили, что в ОНАПТ учатся
одарённые студенты, а с ними работа$
ют талантливые руководители и педа$
гоги. Недаром говорят – «ОНАПТ – вы$
бор лучших!»

Íåëëè ÊÎÒÅËÅÂÈ×,
äèðåêòîð ñòóäêëóáà  ÎÍÀÏÒ

(Продовження. Початок на стор.4)
Фестиваль �  нечто особенное и дол�

гожданное. Именно это мероприятие
каждый раз дает новый шанс показать
себя уже в новом образе, с новой ком�
позицией, свой талант, идеи, креа�
тив. Ты сидишь за кулисами  в гример�
ке и ждешь… Затаив дыхание, ждешь
НАЧАЛА… Начала долгожданного
действия под названием «Студенческая
осень»… Очень рада, что могу прини�
мать участие в фестивале, но особую
радость мне приносит то, что я зани�
маюсь в нашем клубе студенческой са�
модеятельности «Имидж». Благодаря
клубу у меня появилось много веселых

и талантливых друзей, и я могу зани�
маться любимым делом! Огромное спа�
сибо администрации ОГАТРК, профко�
му, организаторам  фестиваля!!!

Діана Такій,  студентка 3 кур&
су Одеського  національного
політехнічного університету:

� За последние  годы я принимала
участие во многих конкурсах разных
уровней, но выступление на областном
фестивале  среди ВУЗов – это очень от�
ветственно, ведь ты идёшь защищать
честь родного университета, а в зале
очень непростые  зрители – проректо�
ры, деканы, преподаватели, студенты,

родители и друзья. Поэтому подкачать
нельзя и выкладываться нужно на все сто.

После каждого нового номера нам
аплодировали всё сильнее и сильнее.
От зрителей  шла такая  мощная под�
держка и энергетика, что  только поло�
жительные эмоции переполняли наши
сердца.

Все артисты почувствовали себя во�
стребованными, а я поймала себя на
мысли, что Политех – это моя семья, и
это � на всю жизнь. Концерт прошёл на
одном дыхании. Мы, безусловно, очень
рады, что  доставили удовольствие зри�
телям и победили в фестивале.Ура! Мы
это сделали! И пусть будет побольше

фестивалей,  конкурсов, в которых сту�
денты смогут самореализоваться в сво�
их творческих  начинаниях.

Вітаємо переможців обласного
фестивалю&конкурсу художньої
самодіяльності! Нехай ваша твор&
ча діяльність принесе вам у майбут&
ньому нові успіхи,  стане позитив&
ним прикладом для наслідування
вашим друзям та однокурсникам.

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
 òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáëàñíîãî

êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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 Несомненно, проведение этого мероп$
риятия является высоким мотивационным
стимулом по членству в профсоюзной орга$
низации. Конкурс прошел в формате кон$
церта, в котором приняли участие 8 конкур$
санток, представляющих каждый факультет
университета, а также конкурсантка из
Крымского филиала Международного гу$
манитарного университета  г.Симферополь.
В мероприятии приняли участие известные
коллективы Одессы: танцевальная студия
Валерии Семашко, танцевальный коллектив
Sheridan’s и студенты университета. Среди
большого количества зрителей выделялись
группы поддержки каждой из конкурсанток
яркими плакатами и громкими речевками.
Поддержку конкурсанткам оказывали
профбюро факультетов.

Перед жюри конкурса стоял нелегкий
выбор, так как все участницы показали вы$

сокий уровень подготовки и в каждом из
конкурсов проявили себя с наилучшей сто$
роны. Но нужно отдать должное членам
жюри, которые блестяще справились со
своей задачей и оценили талант и красоту

27 октября 2013 года в ночном клубе «Palladium» состоялся ежегодный
конкурс красоты «Мисс Международный гуманитарный университет».
Организатором данного конкурса традиционно выступил профком студен&
тов Международного гуманитарного университета.

девушек справедливо. А выбирать победи$
тельниц среди номинанток были удостое$
ны первые лица университета во главе с
ректором профессором Крыжановским
А.Ф., а также  председатель профкома сту$
дентов   Громовенко К. В.

Самым интригующим моментом вечера
было оглашение победительниц.

Звание Второй вице$мисс МГУ получи$
ла студентка факультета лингвистики и пе$
ревода Чичкова Александра, Первой вице$
мисс МГУ стала студентка Института наци$
онального и международного права Павло$
ва Анастасия, а главное звание «Мисс МГУ$
2013» получила студентка факультета єко$
номики и менеджмента Рош Елена.

Но и остальные участницы не остались
незамеченными: каждая из конкурсанток
победила в своей индивидуальной номи$

нации. Гости мероприятия остались очень
довольны вечером.

Àëèñà ÁÐÛÆÎÂÀ,
÷ëåí ïðîôáþðî ôàêóëüòåòà

ëèíãâèñòèêè è ïåðåâîäà ÌÃÓ

«Ìèññ Ìåæäóíàðîäíûé
ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò –

2013»
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ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ

Чудового осіннього ранку всі
учасники прибули до гуманітарно$
го корпусу на Французькому буль$
варі та пройшли реєстрацію. Вони
ще не знали, який насичений  день
їх чекає. У холі відчувалась атмос$
фера приємного хвилювання та оч$
ікування чогось цікавого.

Після реєстрації профгрупорги
завітали до конференц$зали, де
відбувалося урочисте відкриття ІІ
Школи студентського профспілко$
вого активу первинної профспілко$
вої організації студентів ОНУ та
пленарне засідання, на якому го$
лова профкому Вадим Пєнов дав
роз’яснення з нормативно$право$
вої бази щодо діяльності первинної
профспілкової організації студентів
у ВНЗ; про правові засади соціаль$
ного захисту студентів ВНЗ.  Більше
7 годин вони працювали в групах,
де проводили тренінги з таких тем:
«Один в полі не воїн» $ ефективна
командна робота і групова взаємо$
дія (модератори $ доктор соціологі$
чних наук, професор Подшивалкі$
на В. І., та кандидат психологічних
наук Дементьєва К. Г.), «Профілак$

У жовтні цього року первинна профспілкова організація сту&
дентів Одеського національного університету імені І.І. Мечнико&
ва провела ІІ школу профспілкового активу,   метою якої було
ознайомлення першокурсників з роботою Профспілки та залу&
чення  їх до активної діяльності на благо студентів та університе&
ту. У школі взяли участь більше 90 профгрупоргів 1 курсів з усіх
факультетів.

тика негативних явищ у молодіжно$
му середовищі; формування моло$
дої еліти (модератор $ лікар$інфек$
ціоніст «Клініки дружньої до молоді»
Кучеренко Л. Р.). Учасники брали
активну участь у роботі з модерато$
рами, відволікаючись тільки на не$
величкі перерви $ каву$брейк. Після

плідної праці
наші студенти$
першокурсни$
ки  дуже зго$
лодніли та
відправились
п о л а с у в а т и
смачним об$
ідом. Трохи
в ідпочивши,
вони продов$
жили роботу в
групах. Уже о
18.00 на них
чекало урочи$
сте закриття
заходу та вру$

чення сертифікатів. Проте ми не про$
щалися з нашими профгрупоргами,
тому що вже наступного дня о 7.00
відправились до м. Умані на екскур$
сію  по національному дендрологіч$
ному парку «Софіївка» в рамках
проекту «Пізнай свою країну».
Саме ця поїздка зробила з нас одну
велику та дружну сім’ю.

Ми сподіваємося, що ці два
дні учасники запам’ятають надовго
та будуть із задоволенням співпра$
цювати з нами. У свою чергу, ми зо$
бов’язуємося щорічно організову$
вати такі заходи, які вже стали доб$
рою традицією в нашому універси$
теті!

ßíà ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ,
ãîëîâà ïðîôáþðî

ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

Юлія очолює профспілко$
вий комітет студентів вже три
роки. За цей час вона заслу$
жила повагу і довіру профак$
тивістів та спілчан, створила
дружню, солідарну в своїх діях
профспілкову команду. Як
профспілковий лідер,
відрізняється серйозністю,
відповідальністю, цілеспрямо$
ваністю в своїх діях.

Вітаємо Юлію В’ячеславів$
ну з особистим ювілеєм! Ба$
жаємо здоров’я, успіхів та
професійних досягнень, натх$
нення і наснаги в роботі для
нових звершень у проф$
спілковій діяльності.

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

21 листопада виповнюється 25 років ГЛІНСЬКІЙ Юлії
В’ячеславівні, голові первинної профспілкової органі&
зації студентів Одеського національного економічного
університету.
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13 листопада в одеському нічному клубі «Palladium» відбулася урочиста  церемонія пе$
реможців щорічного конкурсу «ОНПУ. Студент року $ 2013». Цей захід зібрав понад 1000
студентів, до нагородження представлено 15 студентів $ переможців у різних номінаціях:
«Інтелект року», «Відмінник навчання», «Кращий староста», «Кращий профгрупорг», «Кра$
ще профспілкове бюро», «Кращий спортсмен», «Кращий артист», «Аспірант року» та інші.

Під шалені оплески студенти привітали номінантів, які нагороджені Почесними грамо$
тами Одеського обкому Профспілки і також стали переможцями в номінації «Лідери року».

«ÎÍÏÓ. ÑÒÓÄÅÍÒ ÐÎÊÓ - 2013»

Â³êòîð³ÿ ÌÀÒ×ÈÍÀ,
ãîëîâà ïðîôáþðî ñòóäåíò³â ²íñòèòóòó á³çíåñó,

åêîíîì³êè ³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ÎÍÏÓ
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Äîìó, ãäå öàðèò òâîð÷åñòâî, – 25 ëåò

И вот недавно  учебное заведе$
ние отметило 25$летие со дня осно$
вания. На протяжении всех этих лет
это был   Дом сказок, знаний, обще$
ния, открытий.

Руководит талантливым, творческим
коллективом Быконова Татьяна Иванов$
на. Высокий профессионализм, жизне$
утверждающий стиль, творческое еди$
нение педагогического коллектива по$
зволяет решать педагогам и детям лю$
бые поставленные задачи, что подтвер$
ждается победами воспитанников на
конкурсах, фестивалях, выставках.

На юбилейном вечере присутство$
вали  почётные гости, спонсоры, роди$
тели. Коллектив поздравили городской
голова Печерский Л.М., депутаты  об$
ластного,  городского советов, замес$
титель генерального директора Одес$
ского областного гуманитарного цент$
ра внешкольного образования Прода$

Каждый житель города с детства знает, любит и относится с ува&
жением к Теплодарскому городскому дому детского и юношеского
творчества. Дети, пришедшие сюда, чувствуют себя нужными, талан&
тливыми и счастливыми.

нова О.В., заместитель городского голо$
вы Мартыненко А.В., начальник отдела
образования Назаренко М.М., началь$
ник отдела культуры и спорта Подмаз$
ко С.П., заместитель председателя го$
родского комитета  Профсоюза работ$
ников образования и науки Украины
Свентецкая Т.Е.,  руководители учреж$
дений  образования города.

Поздравления и слова благодарно$
сти прозвучали в этот вечер от выпуск$
ников и  родителей воспитанников.

Праздничный вечер был подготовлен
так, чтобы продемонстрировать весь ди$
апазон деятельности учреждения. В этот
день присутствующие смогли увидеть
результаты детского труда, познако$
миться с людьми, которые дают  возмож$
ность детям окунуться в мир творчества,
раскрыть свои таланты и усовершен$
ствоваться.

Талантливые педагоги были отмече$

ны почетными грамотами,
а их воспитанники пора$
довали замечательным
концертом.

Трогательным момен$
том во время праздника
стало награждение памят$
ными лентами «Ветеран
творчества» членов кол$
лектива, которые стояли у
истоков Дома творчества
и работают в нём и сей$
час: Кальневой Р.Р., Власо$
вой А.П., Тарай Н.А., Дем$
ченко Н.В., Продан Н.В.

Юбилейный концерт
собрал много зрителей.
Замечательная музыка,
чудесная  атмосфера – всё
это создавало по $ настоящему празд$
ничное настроение.

Мы выражаем огромную благодар$
ность всем, кто оказывает помощь в
развитии Дома творчества. Наше уч$
реждение создано для детей, без них
здесь пусто, а с ними – радостно, уют$

но и тепло.
Пусть наш  Дом детского и юношес$

кого творчества  долго и успешно трудит$
ся, приносит детям  Теплодара радость.

Ëþäìèëà ÁÀÍÀÕ,
ìåòîäèñò ÒÃÄÄÞÒ

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки Тамара САЄНКО

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ СТУДЕНТА

 Соціальна стипендія – це сти$
пендія, яка призначається студентам, які
потребують соціальної допомоги та
яким за підсумками навчання не при$
значена академічна стипендія.

     Підставою для призначення  соц$
іальної стипендії є  наявність  права     на
отримання  державних пільг і  гарантій,
установлених для   таких  осіб:

1) студентів із числа дітей$сиріт та
дітей, позбавлених  батьківського піклу$
вання,   а також студентів,  які в період
навчання  у віці від 18 до 23 років за$
лишились без батьків;

2) студентів, яким згідно із Законом
України «Про статус і соціальний  за$
хист  громадян, які постраждали  внас$
лідок Чорнобильської катастрофи»,
гарантуються пільги під час призначен$
ня стипендії;

3) студентів із малозабезпечених
сімей ( у разі отримання  відповідної
допомоги згідно із законодавством);

4) студентів, які  є  дітьми$інваліда$
ми та  інвалідами І$ІІІ групи;

5) студентів, які мають сім’ї з дітьми
і в яких обоє з подружжя або одна мати
(батько)  навчається  у  вищому навчаль$
ному закладі за денною формою на$
вчання.

         В стипендіальну комісію  сту$
денти подають   письмове звернення із

  Порядок та виплата соціальних стипендій студентам  вищих на&
вчальних закладів здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України  «Питання стипендіального забезпечення»  від 12 лип&
ня 2004 року № 882. Дія  цієї постанови поширюється  на осіб, які навча&
ються  за рахунок коштів  загального фонду  державного  та інших  відпо&
відних бюджетів.

зазначенням дати та  такі документи:
       $ студенти із числа дітей$сиріт  $

свідоцтво  про смерть батьків;  студенти
із числа дітей,  позбавлених батьківсь$
кого піклування, $  довідку  із органу
соціального забезпечення;

        $ студенти,  яким згідно із Зако$
ном України «Про статус і соціальний
захист  громадян, які постраждали внас$
лідок Чорнобильської катастрофи»  га$
рантуються пільги  під час призначення
стипендії $  відповідне посвідчення;

       $ студенти  із малозабезпечених
сімей – довідку  про  отримання сім’єю
відповідної державної допомоги;

       $ студенти, які є інвалідами з ди$
тинства та  інвалідами І та ІІІ  групи $
відповідне   посвідчення.

     $ студенти, які мають сім’ї з дітьми  $
свідоцтво  про одруження (при наявності)
та  свідоцтво   про  народження дитини.

   Стипендіальна комісія протягом
трьох робочих днів з дня отримання
письмового  звернення визначається
щодо  призначення соціальної стипендії.

У разі прийняття стипендіальною
комісією позитивного рішення,  відпові$
дна соціальна стипендія призначається
з дати звернення студента.

    Стипендії виплачуються  раз у
місяць.  За стипендіатом  на час проход$
ження практики, тимчасової непрацез$

датності,  перебування в академічній
відпустці зберігається  право  на отри$
мання  стипендії. У разі, коли  строк
закінчення навчання  настає до закін$
чення  місяця  або коли стипендіат  ви$
буває з навчального закладу до закін$
чення строку навчання, їм виплачуєть$
ся стипендія в повному обсязі за ос$
танній місяць навчання.

              У більшості випадків  розмір
соціальної стипендії обчислюється у
відсотках  від мінімальної ординарної
(звичайної) академічної стипендії.   В
2013 році  мінімальна ординарна (зви$
чайна) академічна стипендія  складає
для студентів  денної форми навчання
вищих навчальних закладів  І$ІІ  рівня
акредитації $  550 гривень,  ІІІ$IV рівня
акредитації $  730 гривень на місяць.

Постановою Кабінету Міністрів Ук$
раїни від 12 липня 2004 року №882
соціальна стипендія установлена в та$
ких розмірах:

$         студентам  із числа дітей$сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також  студентам, які в
період  навчання у віці від 18 до 23 років
залишились без батьків   $  1760 гри$
вень;

$ студентам,  яким,  згідно із Зако$
ном України «Про статус  і соціальний
захист громадян,  які постраждали
внаслідок  Чорнобильської катастро$
фи» –   50 відсотків мінімальної  орди$
нарної  академічної  стипендії  + 170
гривень;

$ студентам   із  числа малозабез$
печених сімей (за умови отримання

відповідної  державної допомоги)  –
109 відсотків мінімальної ординарної
академічної  стипендії;

$ студентам, які є дітьми$інваліда$
ми та  інвалідами  I$III групи (крім
інвалідів по зору або слуху)  $ 109
відсотків мінімальної ординарної акаде$
мічної  стипендії;

$  для студентів, які є інвалідами по
зору або слуху – 150 відсотків
мінімальної ординарної  академічної
стипендії;

$ студентам, які мають сім’ї з
дітьми і в яких обоє з подружжя або
одна мати (батько)  навчається  у  ви$
щому навчальному закладі за денною
формою навчання $ 100 відсотків
мінімальної ординарної академічної
стипендії.

    Для окремих  категорій студентів,
яким призначена академічна стипендія
за результатами навчання,  передбаче$
на також  додаткова  соціальна стипен$
дія  в таких розмірах:

   $    для студентів із числа осіб, яким,
згідно із Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян,  які пост$
раждали  внаслідок  Чорнобильської ка$
тастрофи»  гарантуються пільги під час
призначення стипендії  $  170 гривень;

$ для студентів, які є  дітьми$інвал$
ідами та інвалідами  І$ІІІ груп  $ 9
відсотків  мінімальної  ординарної  ака$
демічної  стипендії;

 $  для студентів, які є інвалідами
зору або слуху – 50 відсотків мінімаль$
ної ординарної  академічної  стипендії;

  $   для студентів  із  малозабезпече$
них сімей (за умови отримання відпов$
ідної  державної допомоги) $  9 відсотків
мінімальної  ординарної   академічної
стипендії.

КРУГЛАЯ ДАТА ИЗМАИЛЬСКОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩА
Не так давно свое 40&летие отметило ГПТУЗ «Измаильское профес&

сионально&техническое училище».

Своим становлением ПТУ$7 обязано
умелому организатору, прекрасному пе$
дагогу и воспитателю Михаилу Никитови$
чу Когуту,  под руководством которого
сплотился коллектив единомышленников.

Новый директор В.А.Томин сумел
закрепить достигнутое и добиться со$
вершенствования учебно$воспитатель$
ного процесса, перевести училище из
приспособленного помещения в типо$
вой комплекс на 720 мест с хорошей
учебной и технической базой, что спо$
собствовало повышению качества под$
готовки молодых рабочих. При нем в

1983 году на базе училища было со$
здано одно из первых в области учеб$
но$производственных объединений.
В.А. Томин стал его генеральным дирек$
тором и был награжден орденом «Знак
Почета».

Училище гордится своими ветерана$
ми, посвятившими жизнь благородному
делу обучения и воспитания трудовых
резервов.

За высокие показатели в учебно$
воспитательном процессе среди про$
фессионально$технических училищ
области в 2012/2013 у.г. наше учили$

ще заняло 3 место.
За 40 лет инженерно$техническими

работниками  училища выпущено бо$
лее 11 тысяч квалифицированных спе$
циалистов.

Училище  располагает достаточной
материально$технической базой, уком$
плектовано высококвалифицированны$
ми инженерно$педагогическими кадра$
ми, что позволяет готовить  рабочих по
профессиям «электрогазосварщик»,
«электромонтер по ремонту и обслужи$
ванию электрооборудования», «ма$
ляр», «штукатур», «токарь», «плотник»,
«стекольщик»,  востребованных на со$
временном рынке труда. Заключены
договора со многими предприятиями

города на прохождение практики и
последующего трудоустройства.

На праздничной линейке к 40$лет$
нему юбилею училища Грамотами Де$
партамента образования и науки
Одесской областной государственной
администрации были награждены  зам$
директора по УВР Иванова В.В. , пре$
подаватель спецдисциплин Анищенко
А.А.; Грамотами Измаильского город$
ского головы награждены директор
ГПТУЗ «Измаильское ПТУ» Понома$
ренко А.Г., мастер производственного
обучения Гончаров С.Н., преподава$
тель истории Кравченко С.П., руково$
дитель физвоспитания  Терзи В.Н., глав$
ный бухгалтер  Решетова Л.З.

Ëàðèñà ÃÀÂËÈÖÊÀß,
 áèáëèîòåêàðü Èçìàèëüñêîãî ÏÒÓ
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«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 65079, ì.Îäåñà, ïë. Êóëèêîâå ïîëå, 1, ê³ì. 312-314
Òåë./ôàêñ: (048) 725-93-32 Åëåêòðîííà ïîøòà: obkom_odessa@te.net.ua, ñàéò: www.pon-odessa.org.ua
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Í.Î. Äóáîâèê (ãîëîâíèé ðåäàêòîð), Ë.Ò. Êîðí³é÷óê, ².Ì. Ùåäðîâ, Â.Ñ. Øóïàðñüêèé, Ò.Â. Ñòðàõîâà, Ã.Î. Â³íêîâñüêà,
Ò.². Ïàíàñþê, Î.². Âàâ³ëîâà, Ò.Ñ. Ïðèòóëÿê, Ò.Ì. Ãóöóëþê, Â.Ì. Áîíäàðåíêî.
Òèðàæ 1500 åêç.
Íîìåð çàìîâëåííÿ  237
Â³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «Åêîëîã³ÿ», âóë. Ðîçóìîâñüêà, 21
Âèõîäèòü ðàç íà äâà ì³ñÿö³

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

Çàõîäè äî 90-ð³÷÷ÿ

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ

Óëþáëåíîìó Áóäèíêó â÷åíèõ – 90!
В першій декаді грудня урочисто відзначить своє 90&річчя культурно&просвітницький осередок Одеської області,

що заслужив любов і повагу одеситів кількох поколінь – Одеський будинок вчених

Історія створення Будинку вчених
починається в кінці 1923 року: заклад
був відкритий в м. Одесі за адресою
вул.Щепкіна, 12. Засновником Будин$
ку вчених стала секція наукових пра$
цівників Одеського окружного
відділення Всеросійської профспілки
працівників освіти і науки – Робітпрос.
В 1934 році Будинок вчених пере$
їжджає до своєї нової оселі – колиш$
ньої садиби графів Толстих на Сабан$
єєвому мості, де функціонує і досі.

Всупереч всім труднощам, які за всі
90 років діяльності вставали перед
творчим колективом Будинку вчених,
він вірно слідував традиціям минуло$
го, наповнюючи свою діяльність соц$
іально вагомими та суспільно затребу$
ваними заходами і постійно перебував
у пошуку нових форм і методів робо$
ти, які відповідали б вимогам часу. Цьо$
му також сприяє дружба з численни$
ми національно$культурними товари$
ствами Одеського регіону: польським,
грецьким, болгарським, німецьким,
азербайджанським та ін., культурно$
просвітницька співпраця з дипломатич$
ними представництвами інших дер$

жав: Китаю, Франції, Туреччини.
Сьогодні Одеський будинок вчених

– це 20 наукових товариств, секцій, асо$
ціацій та культорологічних об’єднань. З
експозицій на вітринах$стендах, а та$
кож відвідуючи лекції, творчі вечори та
художні програми, наші гості знайом$
ляться з історією, традиціями, напрям$
ками роботи громадського інституту

наукового подвижництва.
Багаторічна плідна діяльність Бу$

динку вчених сприяла створенню
великих обсягів цікавого і корисно$
го матеріалу з історії науки і куль$
тури нашого міста, який потребує
копіткої систематизації. В цьому
році започатковано створення впо$
рядкованого архіву, до створення
якого залучені кращі фахівці Одесь$
кої наукової бібліотеки ім. М. Горь$
кого. Сподіваємося, що незабаром
цілий масив документів стане дос$
тупним широкому загалу науковців,
краєзнавців, культурологів.

Авторські творчі програми про$
фесійних вокалістів Одеського опер$
ного театру та Одеської філармонії,
майстрів художнього слова та власні
творчі колективи Будинку вчених при$
ваблюють  до нас шанувальників
культурно$інтелектуального дозвілля.
На сцені Зеленої зали та в Горіховій
вітальні часто можна почути талано$
витих вихованців знаменитої музичної
школи ім. Столярського та Одеської
музичної академії ім.Нежданової. Ху$
дожні виставки, фотовиставки, вистав$
ки декоративно$прикладного мистец$
тва, тематичні виставки, присвячені
науковцям Одещини,  урізноманітню$
ють насичену культурну програму.

Одеський будинок вчених –
постійний учасник благодійних куль$
турно$просвітницьких заходів, які
проводить спільно з Одеською облас$
ною радою миру та з іншими куль$
турно$просвітницькими закладами
регіону. Особливої популярності на$
були гуманітарно$благодійні проек$
ти «Різдвяні вечори», «Великодні
зустрічі», «Золота осінь миру».

Багаторічна дружба по$
єднує наш заклад з кінематограф$
істами. В інтер’єрах Будинку вче$
них $  колишньої графської садиби
$ було знято чимало епізодів та
сцен, які можна побачити більше
ніж у 20 кінострічках.

І звичайно ж, у Будинку вче$
них вирує профспілкове життя, яке
відображається  в урочистих прийо$
мах профспілкового активу до свят,
семінарах і круглих столах з обміну
досвідом, обласному огляді худож$
ньої самодіяльної творчості праців$
ників освіти, фестивалі молодих
спеціалістів «Педагогічна надія

Одещини». В залах
будинку традиційно
проходить урочисте
святкування Дня на$
уки, організоване об$
комом Профспілки
спільно з Департамен$
том освіти і науки об$
лдержадміністрації.
Запроваджена нова
традиція проводити в
серпні урочисту цере$
монію відкриття
Літньої школи лідерів
освітніх змін – заходу,
який проходить за
підтримки Департа$
менту освіти і науки
облдержадміністрації,
Одеського обласного інституту удоскона$
лення вчителів та обласного комітету
Профспілки.

У нас постійно діють освітні курси
для дітей та дорослих – між іншим, одні з
найстарших курсів нашого міста. Англійсь$
ка мова, дизайн інтер’єру, курси бухгал$
терів, курси комп’ютерної підготовки за
різноманітними напрямками, танцю$
вальні, вокальні та ізостудії – це далеко не
повний список  послуг, які пропонує бажа$
ючим  Будинок вчених.

Комплекс будівель, в яких функціо$
нує сьогодні Одеський будинок вчених,
охороняється державою як пам’ятка ар$
хітектури національного значення. Ста$
ровинна садиба вражає своєю красою та
розкішними інтер’єрами і корінних оде$
ситів, і гостей міста. Високий рівень лекцій$
но$екскурсійної роботи в цьому році відзна$
чений грамотою управління культури і ту$
ризму Одеської міської ради.

Будинок вчених – пам’ятка архітек$
тури, де багато років діє культурно$гро$
мадський заклад, є гідним прикладом того,
як дбайливо та відповідально Одеська об$
ласна організація Профспілки підходить до
збереження історичної спадщини Одеси.

Святкові заходи до урочистого
відзначення 90$річчя Будинку вчених роз$

почалися ще в серпні і триватимуть до кінця
року. Відбудуться  художні та фотовистав$
ки з циклу “Будинок вчених очима митців”,
“Будинок вчених у кінематографі”, історич$
на експозиція з фондів архіву Будинку вче$
них та за матеріалами періодичних видань
20$60х років, які надано науковою бібліо$
текою та Одеським краєзнавчим  музеєм
“Одеський будинок вчених — 90 років у
архівних документах, фото і публікаціях”.

Ñâ³òëàíà ÆÅÊÎÂÀ,
äèðåêòîð Áóäèíêó â÷åíèõ

Напередодні ювілею, коли
Одеський будинок вчених відкри�
ває нову сторінку своєї історії, на�
ближаючись до 100�річчя, поба�
жаємо йому залишатися тим вели�
ким  архіпелагом, який об’єднує
острівки культурного та науково�
го просвітництва Одещини, знако�
вим культурним осередком
Південної Пальміри, який дарує
людям естетичне задоволення та
живе спілкування в колі одно�
думців!

Одеська обласна організація
Профспілки працівників

освіти і науки України

Світлана Жекова

Оновлений фасад Будинку вчених

Презентація виставки живопису

23 листопада, субота. 16.00. $ Концерт студентів ОНМА ім. А.Нежда$
нової «А у нас юбилей $ День открытых дверей».

28 листопада & 16 грудня. $ Виставка архівних документів «Одеський
будинок вчених $ 90 років в архівних фотографіях, документах і публікаціях».

29 листопада, п’ятниця. 15.00 $ Урочисте зібрання з нагоди 95$річчя
Національної академії наук України.

2 грудня, понеділок. 17.00 $ Концерт музичної школи №4 «Двічі
по 90!».

6 грудня, пятниця. 15.00 & Урочисте зібрання до 90$річчя Будинку
вчених.

12 грудня, четвер. 16.00 $ Концерт Одеського українського будинку
«З ювілеєм!»

14 грудня, субота. 12.00  $ Наукова спілка ІМОНТ. Тема: «Про чле$
на правління Будинку вчених в 1945$1948 рр., керівника математичної
секції з 1945 по 1989 рр. М.Г. Крейне розкажуть  його учні Д.З. Аров та
А.Г. Чацький».

18 грудня, середа. $ Збірна виставка «Будинок вчених в образотворчо$
му мистецтві».

Презентація виставки живопису


