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Â³òàºìî ìîëîäü Îäåùèíè ç³ ñâÿòîì Äíÿ ñòóäåíòà!
Шановні друзі!
Студентські роки – це найяскравіші роки в житті, адже це період становлення молодої людини як
громадянина та формування активної громадянської позиції, опанування майбутніх професійних
знань.
Студентські часи назавжди залишаться у вашій пам’яті як час пізнань та звершень. Студенти
завжди були найбільш волелюбною, незалежною та вільнодумною частиною суспільства. Ви – світла
надія нашої країни, важливий чинник її соціально(економічного розвитку та духовного збагачення.
Від вашої майбутньої життєвої позиції, активної участі в суспільних перетвореннях великою мірою
залежить майбутнє України.
Щиро бажаємо вам творчого натхнення, невичерпного потенціалу, наполегливості на шляху до
здобуття професійної освіти, здійснення усіх юнацьких мрій і життєвих планів.
Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю. Щастя, злагоди й любові,
дорогі студенти!
Ç ïîâàãîþ
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Профспілка
діє
Триває громадське обгово
рення проекту нового закону
України «Про освіту», розміще
ного на сайті Міністерства освіти і
науки України.
Профспілка працівників освіти
і науки України вважає, що норми но(
вого закону «Про освіту» повинні ба(
зуватися на гарантіях держави, визна(
чених статтею 53 Конституції України,
не можуть погіршувати зміст і обсяг прав
освітян, що заборонено статтею 22
Конституції, та враховувати Рекомен(
дації ЮНЕСКО «Про становище вчи(
телів».
Неприпустимим є підлаштування
норм нового закону до вимог Міжна(
родного валютного фонду та їх спряму(
вання на економію бюджету при здо(
бутті освіти громадянами України.
За наслідками аналізу його по(
ложень ЦК Профспілки працівників ос(
віти і науки України спрямував
відповідні пропозиції та застереження
до Комітету з питань науки і освіти Вер(
ховної Ради України та Міністерства
освіти і науки України.
Обласний комітет Профспілки,
опрацювавши законопроект, також
звернувся до голови Комітету Верхов(
ної Ради України з питань науки і осві(
ти Л.Гриневич, міністра освіти і науки
С.Квіта, керівників усіх фракцій політич(
них партій у Верховній Раді України з
проханням підтримати пропозиції та
зауваження Одеського обкому Проф(
спілки.
Зважаючи на те, що в доопра(
цьованому Міністерством освіти і науки
України проекті закону не враховано
пропозиції виборних органів Проф(
спілки, пленум ЦК Профспілки, який
відбувся 29 жовтня 2015 року, прийняв
рішення про збір підписів працівників
освіти і науки на підтримку позиції
ЦК Профспілки щодо проекту закону
«Про освіту».
Сподіваємося, що тисячі голосів
освітян по всій Україні змусять галузеве
Міністерство дослухатися до думки тих,
кому працювати і навчатися за цим
законом.

22.10.2015

№ 01(11(162
Міністру освіти і науки України
Квіту С.М.

Шановний Сергію Мироновичу!
Опрацювавши проект закону «Про освіту», який
розміщений на офіційному сайті Міністерства освіти і на(
уки України, Одеський обласний комітет Профспілки прац(
івників освіти і науки вважає, що норми нового закону по(
винні базуватися на гарантіях держави, визначених ст. 53
Конституції України, і не можуть погіршувати зміст і обсяг
прав працівників освіти.
З метою належного фінансування галузі освіти,
підвищення статусу педагогічних, науково(педагогічних
працівників та спеціалістів освіти, забезпечення належних
умов праці і навчання всім учасникам навчально(виховно(
го процесу пропонуємо в законопроекті передбачити нор(
ми, якими держава забезпечує:
( доступність і безоплатність дошкільної, повної серед(
ньої освіти дітям незалежно від їхнього місця проживання, а
також професійно(технічної, вищої освіти в державних і ко(
мунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, по(
вної середньої, позашкільної, професійно(технічної, вищої
і післядипломної освіти, різних форм навчання;
( збереження загальноосвітніх навчальних закладів
у сільській місцевості;
( затвердження нормативів матеріально(технічного,
фінансового забезпечення безпосередньо одного учня, ви(
хованця, здобувача вищої освіти відповідного типу навчаль(
ного закладу;
( видатки з державного та місцевих бюджетів на освіту в
розмірі не меншому десяти відсотків валового внутрішнього
продукту;
( встановлення середніх посадових окладів (ставок
заробітної плати) науково(педагогічним працівникам на
рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати праці(
вників промисловості;
( встановлення середніх посадових окладів (ставок
заробітної плати) педагогічним працівникам на рівні не ниж(
чому від середньої заробітної плати працівників промисло(
вості;
( встановлення середнього розміру посадових ок(
ладів спеціалістів освіти не нижче рівня середньої заробіт(
ної плати в галузях економіки;
( встановлення підвищених посадових окладів (ставок
заробітної плати) за почесні та педагогічні звання, наукові
ступені, вчені звання;
( виплату педагогічним, науково(педагогічним, бібліо(
течним та іншим
працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у
відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати)
залежно від стажу роботи в розмірах: до 3 років ( 10
відсотків, від 3 до 10 років ( 20 відсотків, від 10 років до 20
років ( 30 відсотків, понад 20 років ( 40 відсотків;
( встановлення надбавки за престижність педагогі(
чної праці у розмірі не менше 20% посадового окладу;

( встановлення доплат педагогічним працівникам
за виконання обов’язків класного керівника, завідуван(
ня кабінетами, майстернями, лабораторіями, спортив(
ними залами, музеями, методичними об’єднаннями
тощо, за перевірку письмових робіт та інших видів пе(
дагогічної роботи;
( надання педагогічним, науково(педагогічним,
бібліотечним та іншим працівникам щорічної грошової
винагороди в розмірі не менше одного посадового ок(
ладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зраз(
кове виконання службових обов’язків;
( виплату педагогічним, науково(педагогіч(
ним, бібліотечним та іншим працівникам освіти допо(
моги на оздоровлення в розмірі не менше місячного по(
садового окладу (ставки заробітної плати) при наданні
щорічної відпустки;
( надання працівникам навчальних закладів
щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціаль(
но(побутових питань за рахунок бюджетних коштів;
( надання статусу педагогічного працівника
тренерам(викладачам та іншим фахівцям, робота яких
пов’язана з навчально(виховним процесом, дитячо(
юнацьких спортивних шкіл усіх типів і найменувань;
( підвищення статусу музичних керівників,
інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних
закладів; керівників гуртків, студій позашкільних на(
вчальних закладів.
( безплатне користування житлом з опаленням
і освітленням педагогічними та бібліотечними працівни(
ками, які працюють у сільській місцевості і селищах
міського типу, а також пенсіонерами, які раніше працю(
вали на цих посадах, незалежно від грошових доходів
членів сім’ї;
( безоплатне одержання у власність земельної
ділянки;
( надання державних стипендій та пільг учням і
студентам на проїзд у громадському транспорті, харчу(
вання, проживання, забезпечення підручниками тощо;
( призначення і виплату педагогічним працівни(
кам пенсії в розмірі 80(90% заробітної плати та збере(
ження права на пенсію за вислугу років.
Просимо також не допустити узаконення:
( збільшення навчального навантаження та три(
валості робочого часу вчителів, викладачів, вихователів,
інших педагогічних працівників;
( збільшення наповнюваності класів загально(
освітніх навчальних закладів, груп дошкільних та позаш(
кільних навчальних закладів;
( обов’язковості укладання з усіма педагогічними
працівниками контракту, а також застосування до них
такої процедури, як сертифікація.
Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Освітянський профспілковий вісник
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30 жовтня 2015 року відбувся
ІІ пленум Одеського обласного
комітету Профспілки працівників
освіти і науки України, на поря
док денний якого було внесено
питання «Здійснення представ
ництва і захисту соціальноеко
номічних прав працівників осві
ти виборними профспілковими
органами Іванівської районної
організації Профспілки».
З доповіддю виступила голова Іва(
нівської районної організації Профспілки
Тетяна Панасюк, яка детально розпові(
ла про роботу виборних профспілкових
органів очолюваної нею районної орган(
ізації Профспілки в усіх аспектах діяль(
ності, поділилася досягненнями, серед
яких – збереження доплат та надбавок,
захист працівників від звільнення за
скороченням штатів тощо. У доповіді
наголошувалось, що захист життєвих
інтересів людей праці, допомога у вир(
ішенні їхніх проблем засобами соціаль(
ного діалогу є головним завданням

профспілкових організацій Іванівсько(
го району.
Райком Профспілки регулярно звер(
тається до органів влади та місцевого
самоврядування з метою забезпечен(
ня фінансування зарплати в районі.
Наразі проводиться робота щодо вирі(
шення питання надання матеріальної
допомоги на оздоровлення непедагогі(
чним працівникам закладів освіти у
2015 році та встановлення надбавки
за престижність праці педагогічним пра(
цівникам на 2016 рік у максимально(
му розмірі 20%.
Заступник голови обласної органі(
зації Профспілки Любов Корнійчук у
своєму виступі дала високу оцінку роботі
Іванівського районного комітету та проф(
комів первинних профспілкових органі(
зацій, проаналізувала стан соціально(
економічного захисту працівників освіти
не тільки в Іванівському, але й в інших
районах та містах Одеської області.
Ситуація в регіонах вивчалася в розрізі
фінансування освіти, виплати надбав(
ки за престижність педагогічної праці,

Здійснення представництва
і захисту соціальноекономічних прав працівників освіти
виборними профспілковими органами
Іванівської районної організації Профспілки
(ВИТЯГ)
Пленум обкому Профспілки пра(
цівників освіти і науки України ПОСТА(
НОВЛЯЄ:
1. Доповідь голови Іванівсько(
го райкому Профспілки Панасюк Т.І.,
інформацію заступника голови обкому
Профспілки Корнійчук Л.Т. про
«Здійснення представництва і захи(
сту соціально(економічних прав пра(
цівників освіти виборними проф(
спілковими органами Іванівської рай(
онної організації Профспілки» взяти
до відома.
2. Відзначити активну роботу
виборних профспілкових органів Івані(
вської районної організації Профспілки
щодо здійснення представництва і за(
хисту соціально(економічних прав пра(
цівників освіти району.
3. Схвалити практику роботи
Іванівського райкому Профспілки щодо
ведення соціального діалогу з органа(

ми місцевої державної влади та місце(
вого самоврядування для вирішення на(
гальних питань у сфері оплати праці
працівників освіти, матеріального зао(
хочення за творчі досягнення.
4. Виборним профспілко
вим органам організаційних ла
нок обласної організації Проф
спілки:
4.1. Оперативно реагувати на
прийняття органами державної влади
та місцевого самоврядування рішень,
спрямованих на звуження прав праці(
вників освіти з використанням усіх мож(
ливих форм і методів профспілкової
роботи, вважаючи найбільш ефектив(
ним соціальний діалог на всіх рівнях,
починаючи від первинної профспілко(
вої організації.
Брати активну участь в електрон(
ному голосуванні, обговоренні законо(
проектів, які стосуються освітян, вноси(
ти пропозиції та зауваження.

винагороди за сумлінну працю та зраз(
кове виконання обов’язків, проведення
індексації заробітної плати. Заступник
голови проінформувала про всі дії, до
яких вдавався обком Профспілки, щоб
не допустити закриття закладів після(
дипломної педагогічної освіти, про
співпрацю комітетів Профспілки з рай(
онними відділами освіти щодо погашен(
ня заборгованості із відшкодування вит(
рат на відрядження тощо. Особлива
увага приділялась і соціальному діало(
гу з органами влади, співпраці з депу(
татами, роботі з електронними петиці(
ями на сайті Президента тощо.
В обговоренні доповіді виступили
голови територіальних організацій
Профспілки: Білгород(Дністровської
районної ( Тетяна Гонтарєва, Ширяївсь(
кої ( Олена Пасісніченко, Тарутинської
– Алла Грек; голови первинних проф(
спілкових організацій працівників:
Одеського національного політехнічно(
го університету ( Богдан Мотулько,
Одеського національного економічно(
4.2. Домагатися неухильного
дотримання відповідними місцевими ра(
дами норм частини 4 статті 77 Бюджет(
ного кодексу щодо затвердження у
відповідних бюджетах видатків, необх(
ідних для першочергового забезпечен(
ня потреби в коштах на оплату праці
працівників освіти відповідно до вста(
новлених законодавством умов опла(
ти праці.
4.3. Посилити контроль за дот(
риманням прав педагогічних праців(
ників, спеціалістів галузі освіти, інших
працівників на своєчасну та в повному
обсязі виплату заробітної плати, вина(
городи за сумлінну працю, встановлен(
ня надбавки за престижність праці,
здійснення доплат за завідування кабі(
нетами, майстернями, класне керівниц(
тво, перевірку зошитів, виконання
інших видів педагогічної роботи.
4.4. Домагатися відновлення по(
рушених прав працівників на відшко(
дування втрат внаслідок інфляційних
процесів шляхом проведення індексації
заробітної плати.
4.5. Вжити заходів для погашен(
ня заборгованості з оплати відряджень
педагогічних працівників у зв’язку з
підвищенням кваліфікації та не допус(
кати її в подальшому.

го університету – Тетяна Корольова.
Виступаючі поділилися власним досві(
дом роботи щодо здійснення представ(
ництва і захисту соціально(економіч(
них прав працівників та окреслили про(
блемні питання, які поки що не вдаєть(
ся вирішити. У кожного району чи на(
вчального закладу вони свої, але існує
одна спільна для всіх проблема – най(
нижча в Європі заробітна плата вчи(
телів та викладачів, стрімке зменшення
чисельності учнів та студентів, що може
призвести до скорочення штату праці(
вників у закладах освіти, тому галузе(
ва Профспілка повинна більш активно
виборювати права спілчан на працю
та гідну заробітну плату.
За підсумками оздоровлення дітей
освітян влітку 2015 року були вручені
нагороди – Дипломи, Почесні грамо(
ти та відзнаки обкому та ЦК Проф(
спілки, Федерації профспілок України.
Нижче наводимо витяг з постанови
ІІ пленуму обкому Профспілки.

4.6 Співпрацювати з місцеви(
ми органами влади під час розробки
місцевих бюджетів, регіональних стра(
тегій розвитку, планів заходів з їх реа(
лізації з внесенням відповідних пропо(
зицій для врахування в них інтересів
працівників освіти з використанням усіх
форм і методів роботи, шляхом участі в
громадських радах та колегіях органів
управління освіти, представництва
профспілкових лідерів та працівників
освіти в місцевих радах.
5. Обкому Профспілки забез(
печувати координацію дій організацій(
них ланок обласної організації Проф(
спілки з метою захисту трудових та соц(
іально(економічних прав та інтересів
членів Профспілки, налагоджуючи їх
ефективну взаємодію з місцевими орга(
нами влади та органами місцевого са(
моврядування.
6. Обласному, районним,
міським комітетам Профспілки прово(
дити навчання голів первинних проф(
спілкових організацій, членів виборних
органів, профспілкових активістів з ме(
тою забезпечення належного соціаль(
но(економічного захисту членів Проф(
спілки.
Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Ïóëüñ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ
КУБОК РЕКТОРА ОДЕКУ З МІНІФУТБОЛУ
Спорт має дивовижні власти
вості. Він об’єднує людей, знайо
мить їх між собою. Спорт зміцнює
здоров’я, характер і навіть розу
мові здібності людей, які ним зай
маються, розвиває в них такі на
вички, як швидкість, спритність,
реакцію, координацію, витри
валість, терпіння і силу. Спорт
робить людей більш стійкими до
негативних факторів зовнішньо
го середовища, приносить людям
масу позитивних емоцій.
Профком студентів і аспірантів
Одеського державного екологічного
університету приділяє особливу увагу
пропаганді здорового способу життя.
У зв’язку з цим активісти профкому
напередодні Дня студента започатку(
вали нову традицію ( кубок ректора з
міні(футболу.У турнірі могли взяти
участь усі бажаючі студенти універси(
тету. Зареєструвалося десять команд.

На проведення турніру було відведе(
но три дні змагань, які проходили по
суботах. 31 жовтня відбувся довгоочі(
куваний фінал! У результаті І місце здо(
була команда «Легіон», ІІ місце –
«Профком», ІІІ місце – «Dream Team»
та ІV місце команда «Azerbaijan». На
турнірі та на церемонії нагородження
був присутній ректор Степаненко
Сергій Миколайович. Нагороду кра(
щого гравця отримав Худавердієв
Муса, а кращим бомбардиром став
Сергій Вєлєв. Усі чотири команди от(
римали відзнаки у вигляді медалей та
кубків, які вручав ректор.
Це був неймовірно насичений
турнір, всі гравці та вболівальники от(
римали велике задоволення. Всі з не(
терпінням очікують наступного турні(
ру в новому році.
Хотілося б зазначити, що для лю(
дини, так як і для суспільства, найбільш
корисним є саме заняття спортом.
Люди намагаються спростити собі жит(

тя. У зв’язку з
розвитком
техніки фізич(
на праця пе(
рестає мати
значення.
Люди в по(
рівнянні
зі
своїми дале(
кими предка(
ми
стають
більш
не(
мічними, і тут
ще до всього
іншого на них
дуже погано
можуть впли(
вати такі спокуси, як алкоголь, тютюн і
наркотики. Первинна профспілкова
організація студентів і аспірантів
Одеського державного екологічного
університету радить усім займатися
спортом, тому що він прямо протилеж(
ний цим злим факторам і спокійно

може служити альтернативою, яка не
дасть людині стати алкоголіком, кур(
цем і наркоманом.
Ìèêîëà ÁÓ×ÊÎ,
ãîëîâà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â ÎÄÅÊÓ
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Ïóëüñ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ
ÍÀÂ×ÀÍÍß ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ – ØËßÕ ÄÎ ÓÑÏ²ÕÓ
У жовтні відбулася вже традиційна IV Школа профспілкового активу первин
ної профспілкової організації студентів ОНУ імені І.І.Мечникова, організована
профкомом студентів. Учасниками школи були більше 100 профгрупоргівпер
шокурсників університету, які представляли всі факультети та інститути ОНУ.
Після урочистого відкриття заходу
студенти були поділені на групи та по(
чали навчання на тренінгах. Перший
тренінг мав назву «Тімбілдинг ( тренінг
з командоутворення», модераторами
якого були Олена Миколаївна Кругло(
ва ( доктор філософії в області психо(
логії та Олена Георгіївна Міхова (
спеціаліст 2(ї категорії з психології.
Після знайомства між собою студенти
на практиці дізналися, як бути членом
команди: робити спільне завдання, ви(
явити лідера серед певної кількості лю(
дей, створити спільну мету для коман(
ди та разом до неї прийти.
Другий тренінг, який відбувся під ке(
рівництвом Юрія Темофійчука, прези(
дента Національного студентського со(
юзу, заступника голови профкому сту(
дентів Чернівецького національного
університету імені Ю.Федьковича, був
не менш цікавим та веселим. Тема секції
( «Комунікація: підлабузництво чи
успішність». У формі гри студентам по(
яснювали, як правильно спілкуватися,
знайти підхід до людини, врахувавши
певні її особливості. Учасники спілку(
валися між собою, були акторами, ре(
жисерами, психологами та просто гля(
дачами. Після закінчення цього тренін(

гу ще довго можна було спостерігати
веселий настрій та посмішки на облич(
чях усіх активістів.
Далі студенти були слухачами за(
відувача відділення «Клініки дружньої
до молоді» на базі КУ «Студентська
поліклініка №21» Кучеренко Людмили
Радіївни, яка проводила навчання щодо
здорового способу життя, профілакти(
ки негативних явищ у суспільстві та
«чуми ХХ століття» ( ВІЛ/СНІД (як зас(
терегти себе від цих хвороб, як спілку(
ватися з ВІЛ(інфікованими та що роби(
ти в разі виявлення інфекцій). Темою
четвертого тренінгу була структура
профспілкової організації на всеукраї(
нському рівні, нормативно(правова
база первинної профспілкової органі(
зації студентів та соціально(економіч(
ний захист студентів. Модератором
групи був Мелінов Денис, заступник го(
лови профкому студентів ОНУ, який по(
знайомив профгрупоргів з їхніми обо(
в’язками та діяльністю профспілкової
організації.
Після роботи всі без винятку
студенти написали тест, метою якого
був аналіз рівня засвоєної інформації.
Слід зазначити, що більшість учасників
склали цей тест на відмінно.

Винаго(
родою для
них стала
приємна
подорож до
м. Умані, яка
була запла(
нована на
наступний
день захо(
ду, в рамках
проекту
профкому «Пізнай свою країну»:
соціальне становлення, духовний роз(
виток та формування загальнолюдсь(
ких цінностей у студентської молоді.
А 1 листопада 2015 року профком
студентів ОНУ імені І.І.Мечникова
провів «внутрішню школу Профспілки».
Понад 20 членів профкому не(
дільним ранком зібралися в студентсь(
кому просторі «Prodlёnka» на базі сту(
дентського гуртожитку ОНУ імені
І.І.Мечникова №4.
6 старших і досвідчених членів
профкому проводили тренінги за
різною тематикою для своїх молодих
колег з метою передачі досвіду проф(
спілкової діяльності.
У навчання входили такі питання, як

документообіг у Профспілці, складан(
ня різноманітних документів (прото(
колів, постанов, рапортів тощо), ора(
торське мистецтво та іміджіологія, кому(
нікації з адміністрацією ВНЗ і командо(
утворення.
Після тренінгів члени профкому (го(
лови та заступники голів профбюро фа(
культетів і інститутів) поставили собі за
мету покращення роботи своїх проф(
бюро та поширення інформації щодо
організації роботи у своїх командах.
Êàòåðèíà ÒÐÎÏÀÍÅÖÜ,
ãîëîâà ïðîôáþðî
ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

Äîáðîòà ñïàñåò ìèð
В сентябре 2015 г. в Национальном университете «Одесская юридическая
академия» проходила традиционная неделя здоровья, организованная
профкомом нашего университета, главной целью которой было не только
приобщить студентов к здоровому образу жизни, но и собрать деньги на ре
абилитацию друга  студента V курса, известного КВНщика и активиста ака
демии Юрия Степанца. В результате несчастного случая он получил тяже
лую травму позвоночника, был прооперирован и теперь нуждается как в
финансовой, так и моральной поддержке.
Неделя стартова(
ла с Дня улыбки ( в
понедельник проф(
комовцы радостно
вручали наклейки с
веселыми улыбками,
которые просто не
могли не поднимать
настроение всем: и
студентам, и препо(
давателям.
Во вторник акти(
висты профкома
академии боролись
с вредными привыч(
ками, проводя уже
всеми любимую акцию «Меняем сигарету
на конфету». Столько сладкого студенты и
преподаватели не пробовали давно!
А в среду прошли традиционные «Весе(
лые старты»: команды первых курсов всех
факультетов соревновались в умении не толь(
ко быстро бегать и прыгать, но и действовать
слаженно, как единое целое. Словом, ребя(
та все как один демонстрировали командный
дух и огромное желание победить.
Супертанцевальным флешмобом проф(
ком порадовал родную альма(матер в чет(
верг. Зажигательные совместные танцы про(
демонстрировали единое и уникальное в
своем роде умение студентов академии со(
переживать и реализовывать задуманное,
не смотря ни на что!
Ну и, конечно же, в последний рабочий
день недели вечернее небо Одессы засия(
ло огнями фонариков, которые студенты
академии запускали в ночное одесское
небо, загадав одно, но очень существенное
и важное желание ( скорейшее выздоров(
ление друга. Мечты, как и мысли ( матери(
альны, поскольку, если сотни фонариков

зажигают в одном порыве, такой добрый
энергетический посыл не может остаться не
услышанным!
Профком благодарит всех участников за
активное участие и поддержку, всех, кто ис(
кренне откликнулся и помог!
Деньги, собранные в ходе проведенной
акции, были направлены на лечение и реа(
билитацию Юры.
Èëîíà ÀÍÄÐÅÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà
ÍÓ «ÎÞÀ» ïî ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè

Від редакції. Обласний комітет Проф(
спілки також долучився до цієї благодійної
акції і за рішенням президії надав Юрію Сте(
панцю матеріальну допомогу в розмірі 5000
грн. Просимо всіх небайдужих допомогти
Юрію повернутися до здорового життя! Ма
теріальну допомогу можна перераху
вати на рахунок профспілкової орган
ізації Національного університету
«Одеська юридична академія»: р/р
26006301417511, код 25423055, МФО
328845, Одеське обласне управління АТ
«Ощадбанк» в м.Одесі.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ÌÃÓ!
21 октября 2015 года Международный гуманитарный
университет отметил свой день рождения. Яркое торжество
состоялось в Одесском академическом театре музыкальной
комедии им. М.Водяного в формате светского бала. Мероп
риятие было организовано руководством Международно
го гуманитарного университета совместно с первичной
профсоюзной организацией студентов.
В здании театра в этот праздничный день собрались все студенты,
преподаватели и просто друзья университета, дабы выразить свои по(
желания и насладиться зрелищем концертной программы. Гостей в этот
вечер развлекали взрослые и детские хореографические коллективы,
студии танца и вокалисты Одессы. Ключевым номером стало выступле(
ние студенток членов профкома студентов МГУ совместно с танцорами
студии танца «Экспо(Виват». Пары кружились в вальсе, после выбира(
ли из числа студенток достойную звания «Принцесса бала». Во второй
части торжества гости перешли в зрительский зал, где состоялось на(
граждение почетными грамотами и подарками. Среди наград были:
Почетная грамота Совета ректоров ВУЗов Одесского региона, грамо(
ты Одесского городского совета, которые вручал лично мэр Одессы Ген(
надий Труханов, а также почетные награды президента МГУ и грамоты
Одесского областного комитета Профсоюза работников образования
и науки, которые вручала его председатель Дубовик Нина Александ(
ровна.
Заключительной частью праздника был просмотр спектакля под
названием «Целуй меня, Кэт!».
Àëèñà ÁÐÛÆÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ÌÃÓ

Освітянський профспілковий вісник
Â³òàºìî
ç íàãîðîäæåííÿì!
Нещодавно висока
державна нагорода 
почесне звання «Зас
лужений працівник
освіти України» при
своєне викладачеві Бал
тського педучилища Тетяні Се
менівні ПРИТУЛЯК.
Чуйна, доброзичлива, активна,
завжди повна ідей та ініціатив, вона
є душею колективу. Її працелюбність
в и с о к о
цінується ко(
легами.
Щиро вітає(
мо Тетяну
Семенівну з
нагороджен(
ням, бажає(
мо міцного
здоров’я, не(
вичерпних
життєвих
сил, миру і
добробуту,
невпинного
руху вперед.
Ç ïîâàãîþ,
îáêîì Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Соціальний захист студентів
В умовах розвитку національної школи, оновлення професійної, вищої
системи освіти, входження України до Європейського освітнього простору
зростає потреба в створенні умов для забезпечення доступу студентів до
якісної освіти, утвердженні високого статусу педагогічного працівника в
суспільстві. Дирекція, профспілковий комітет у своїй спільній роботі док
ладають багато зусиль для здійснення заходів, спрямованих на розвиток
програм соціального захисту студентської молоді.
Згідно з чинним законодавством, один Соціальні стипендії отримують студенти: си(
раз на семестр студентам, за результатами роти, інваліди, з малозабезпечених сімей, які
семестрового контролю навчальних досяг( постраждали від наслідків аварії на Чорно(
нень, призначається стипендія відповідно до бильській АЕС, що мають сім’ї з дітьми. Згідно
встановлених категорій. За особливі успіхи з рішенням стипендіальної комісії за резуль(
в навчанні, перемогу в предметних облас( татами семестрового контролю навчальних
них, регіональних олімпіадах студентам при( досягнень студентів з контрактної форми на(
значаються стипендії Президента України, вчання переводять на вільні місця державно(
іменні стипендії навчального закладу: учас( го замовлення за умови добрих та відмінних
ників Революції гідності та Героїв Небесної оцінок. Щомісяця майже 100 студентів пільго(
Сотні, М.Я.Антошка, Д.К.Кохановського. вої категорії отримують талони на безкош(
товне харчування в студентській
їдальні, яка забезпечує відвіду(
вачів комплексними обідами.
Молодь училища бере активну
участь у засіданнях стипендіальної,
приймальної комісій, а також у ро(
боті педагогічних рад та нарад при
директорі. Профспілковий комітет,
адміністрація училища широко
сприяють розвитку наукової, пошу(
кової, творчої роботи студентів че(
рез участь їх у науково – практич(
них конференціях, педагогічних
читаннях, олімпіадах, конкурсах
педагогічної майстерності. Питан(
ня захисту духовних інтересів сту(
дентської молоді, розвитку культур(

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

ЗАПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки Леонід МИХАЙЛОВ
Запитання:
Які пільги мають отримувати
студенти, батьки яких загинули в рай
оні проведення антитерористичної
операції?
Відповідь:
З 5 липня набув чинності Закон Ук(
раїни № 425(VIII «Про внесення змін до де(
яких законів України щодо державної
підтримки учасників бойових дій та їхніх
дітей, дітей, один із батьків яких загинув у
районі проведення антитерористичних опе(
рацій, бойових дій чи збройних конфліктів
або під час масових акцій громадянського
протесту, дітей, зареєстрованих як внутріш(
ньо переміщені особи, для здобуття профес(
ійно(технічної та вищої освіти» (далі Закон
України), щодо державної підтримки учас(
ників бойових дій, їх дітей та дітей пересе(
ленців.
Встановлено, що держава забезпе(
чує підтримку для отримання професійно(
технічної та вищої освіти в державних і ко(
мунальних навчальних закладах до їх зак(
інчення, але не довше, ніж до досягнення
ними 23 років.
Підтримка для отримання освіти на(
дається у вигляді:
( повної або часткової оплати навчання
за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів;
( пільгових довгострокових кредитів для
здобуття освіти;
( соціальної стипендії;
( безкоштовного забезпечення підручни(
ками;
( безкоштовного доступу до мережі інтер(
нет, систем баз даних у державних і кому(
нальних навчальних закладах;
( безкоштовного проживання в гуртожитку;
( інших заходів, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Порядок та умови надання державної

цільової підтримки для отримання професій(
но(технічної та вищої освіти зазначеним ка(
тегоріям громадян визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Механізм призначення та визначення
розміру соціальної стипендії, передбаченої
зазначеним Законом України, ще не приве(
дено у відповідність до норм закону.
Запитання:
Який розмір стипендій з 1 верес
ня 2015 року?
Відповідь:
Підвищення стипендії відбулося у ве(
ресні поточного року. Відповідно до постано(
ви Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
2015 року № 797 «Про внесення зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від
5 березня 2008 року № 165» установлено
з 1 вересня 2015 року такі стипендії:
1) розмір мінімальної ординарної (зви(
чайної) академічної стипендії:
( для студентів вищих навчальних закладів
І(ІІ рівня акредитації, які навчаються за освіт(
ньо(кваліфікаційним рівнем «молодший спец(
іаліст» або «бакалавр», ( 622 гривні на місяць;
( для студентів вищих навчальних закладів
ІІІ(ІV рівня акредитації, які навчаються за ос(
вітньо(кваліфікаційним рівнем «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», ( 825 гривень на
місяць;
2) розмір соціальної стипендії:
( для учнів професійно(технічних навчаль(
них закладів з числа дітей(сиріт та дітей, поз(
бавлених батьківського піклування, а також
учнів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилися без батьків, — 961 грив(
ня на місяць;
( для студентів вищих навчальних закладів
з числа дітей(сиріт та дітей, позбавлених бать(
ківського піклування, а також студентів, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років за(
лишилися без батьків, — 1989 гривень на
місяць.

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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но(масової, спортивної та оздоровчої
роботи серед студентів червоною нит(
кою проходить через план роботи
профкому.
Належна увага приділяється оздо(
ровленню, організації дозвілля, відпо(
чинку студентів. Щороку влітку на уз(
бережжі Чорного моря на оздоровчій
базі «Педагог» понад 100 кращих сту(
дентів І – ІІ курсів мають можливість без(
коштовно відпочити, набратися сил для
навчання вновому семестрі, відвідати
фортецю в Білгороді(Дністровському,
здійснити подорож морем на катері.
Переможці в номінаціях «Краща ака(
демічна група» мають можливість без(
коштовно під час екскурсій познайоми(
тися з видатними місцями, пам’ятками
архітектури Києва, Львова, Умані.
Студентський гуртожиток Балтсько(
го педагогічного училища – це не про(
сто тимчасове житло для студентів, котрі
приїхали здалеку, це затишний і ком(
фортний дім, це те місце, де проходять
студентські будні у вільний від навчання
час, де відбуваються найцікавіші історії,
де формуються навички поваги до ближ(
нього та засвоюються правила гро(
мадського життя. Гуртожиток гостинно
зустрічає більше 400 мешканців, котрі
приїздять здобувати педагогічну освіту
з Одеської, Вінницької, Миколаївської,
Кіровоградської та інших областей
нашої великої країни.
Òåòÿíà ÏÐÈÒÓËßÊ,
ãîëîâà ïðîôêîìó Áàëòñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
ëèñòîïàä - ãðóäåíü
25 листопада. 17.00 – Наукова краєзнавча секція «Одесика».
«Історія однієї одеської сім’ї від Василя Хеоні до Олега Полонсь(
кого».
Презентація книги одеського капітана далекого плавання
А.С. Крайнього «Образи минулого».
27 листопада. 17.00 – Наукова астрономічна секція.
Перегляд та обговорення фільму «Гамов. Геній фізики від Бога».
«Минуле, теперішнє та майбутнє Сонячної системи».
29 листопада. 14.00 – Асоціація ветеранів культурно(про(
світницької роботи.
Круглий стіл на тему: «Телебачення — сила впливу».
Концерт лауреата міжнародного конкурсу(фестивалю «Viva
Fest» Олени Яценко «Від арії до романсу...».
0114 грудня – Виставка живопису Олександра Сєннікова.
02 грудня. 11.30 – Секція ТІІМВ.
Круглий стіл на тему: «Ситуація в Сирії: локальні, регіональні,
глобальні аспекти».
13 грудня. 15.00 – Клуб «Ліра».
Концерт «Чарівні звуки вальсу».
14 грудня. 16.00 ( Пушкінська комісія.
«Пушкінські мотиви в романі Ф.М. Достоєвського «Злочин і
кара».
19 грудня. 14.00 – Клуб усіх муз.
«Музи запрошують на новогорічний вогник».
22 грудня. 17.00 – Секція книги.
«До 110(річчя Василя Гроссмана «Життя та доля».
27 грудня. 14.00 ( Асоціація ветеранів культурно(просвітниць(
кої роботи.
Концерт «Гарного вам Нового року!».
30 грудня. 17.00 ( Наукова краєзнавча секція «Одесика». «До
190(річчя повстання на Сенатській площі «Одеські декабристи».
25 грудня – 10 січня – новорічні дитячі свята.
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