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Року Змії відповідають
чорний, фіолетовий,  зелений
кольори та синьо�блакитні
відтінки. Водяна змія приносить
людям зміни і нестабільність, саме
тому в цей рік дуже важливо все
планувати заздалегідь і ретельно
зважувати рішення, що прийма�
ються. Вам треба буде стати набагато обережнішими і завбачливішими.

Обираючи, де зустріти рік Змії, пам’ятайте про те, що символ
2013 року не переносить шуму, тому рекомендується зустрічати цей Но�
вий рік у тісному сімейному колі або компанії друзів. У новорічну ніч дуже
важливо мудро дивитися на речі, насолоджуватися спілкуванням з близь�
кими людьми, відкинути  дріб’язкові переживання.

З одягу підберіть що�небудь чорне або темно�синє. Для жінок кра�
щим нарядом будуть чорні  плаття, виконані з матеріалу, схожого на зміїну
шкіру. Чоловіки можуть урізноманітнити свої наряди фактурними крават�
ками.

Обов’язковою умовою зустрічі цього нового року буде при�
сутність на столі гілочки сосни, яка символізуватиме довголіття. А на
ялинці обов’язково має бути невеликий талісман року – змія, їй буде лес�

тити така увага.

Що має бути на святковому
столі при зустрічі 2013 року

– року Змії

Змія обожнює зайців і кроликів, тому
без кролятини на столі не обійтися. Про�
понуємо приготувати до новорічного
столу грецьку страву «стіфадо». Для
цього знадобиться 1 кг кролятини (мож�
на замінити бараниною або теляти�
ною), 1 кг маленьких цибулин, 800 г по�
мідорів, 5 зубчиків часнику, 8 ст. л. рос�
линної олії, 2 ст.л. оцту, сіль, чорний пе�
рець �  мелений і цілий, 2 лаврових лис�
тки, 0,5 ст. л. меленого коріандру, 2 па�
лички немеленої кориці, 1 апельсин.
М’ясо нарізується  великими шматками,
до нього додаються сіль та перець, па�
серується з помідорами, апельсином,

часником, оцтом, спеціями і повільно тушкується під щільно закритою криш�
кою на невеликому вогні. Приблизно через годину до страви додаються
очищені цибулини і все знову тушкується близько години. З готової страви
слід вилучити горошини перцю, лаврові листки та палички кориці.

Подається стіфадо з білим хлібом та білим вином.

Íîâîð³÷í³ ïîðàäè – 2013
Рік Чорної Водяної Змії

фактично вступає в свої пра�
ва 10 лютого 2013 року, а за�
кінчиться 31 січня 2014 року.
Як зустріти Новий рік так,
щоб весь наступний рік вас
супроводжував успіх у всіх
сферах життя?

Ёлочка душистая,
Красавица пушистая!
Нас, детишек, радует
Зелёными нарядами!

Есть у неё друзья, подружки,
Лесные милые зверушки.
Вокруг неё на Новый год
Они заводят хоровод!

Метель ей песни напевает,
Из снега шубку надевает,
А хвоей весело качая,
Проказник ветер с ней играет.

Не рубите ёлочку,
Зелёные иголочки!
Пусть она растет в лесу,
Дарит нам свою красу!

 Íàòàë³ÿ ÒÀÐÀÍ,
ó÷åíèöÿ 7 êëàñó Êàðîë³íî-Áóãàçüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
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5 січня, субота. 14.00 – Новорічний
ранок для дітей «Пригоди в палаці».

8 січня, вівторок.

17.00 – Наукова секція книги. Тема:
«Книжні знахідки – 2012», «Цікаві новин�
ки в наших зібраннях». Доповідачі – кер�
івник наукової секції Л. Мельниченко, чле�
ни клубу.

18.00 – Секція «Екосфера людини».
Тема: «Метагалактична цивілізація». До�
повідач – Л. Фрунзе.

12 січня, субота.

12.00 – Наукове товариство ІМОНТ.
Тема: «Мистецтво керувати собою». Кон�
церт «Салонний романс XIX століття».

16.00 – Збірний концерт музичних
шкіл м. Одеси «Різдвяна зірка».

13 січня, неділя. 15.00 – Клуб
«Ліра». «Російський романс». Співає
Л.Клімова, ведуча – керівник секції З.Саг�
дєєва.

14 січня, понеділок. 15.00 – кон�
церт вокалістів музичної академії ім. Неж�
данової. В програмі – твори західних, ро�
сійських та українських композиторів.

20 січня, неділя. 15.00 – Літератур�
на вітальня. «І знову Новий рік». Ведуча –
член Спілки письменників Росії Л. Влади�
мирова.

21 січня, понеділок. 16.00 – Засі�
дання Пушкінської комісії.

25 січня, п’ятниця. 16.00 – Відкрит�
тя художньої виставки Н.Белетіної «З лю�
бов’ю до України».

27 січня, неділя. 14.00 – Асоціація
ветеранів культурно�просвітницької робо�
ти та ретро�клубу ім. В.Ободзинського.
День пам’яті В.Ободзинського. Концерт
«Спогад». Ведучий – керівник секції Л.Зе�
ленков.
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Організаторами акції, яка вже ста�
ла традиційною і проходить втретє, є
профком працівників та профком сту�
дентів ОНУ. З 12 листопада цього року
всі бажаючі � як викладачі, так і сту�
денти �  могли приносити різноманітні
речі, канцтовари, книги та іграшки для
дітей віком від 6 до 16 років. Акція три�
вала до 14 грудня. В останній тиждень
проведення акції відбувся збір коштів,
на які всім дітям були придбані руш�
ники, кімнатні капці, канцтовари,
іграшки, миючі засоби, спортивний
інвентар,  фрукти і солодощі. Всього
на благодійну акцію працівниками та
студентами було пожертвувано
більше 18000 гривень.

Варто пригадати, що в 2010 році
організатори разом з волонтерами їзди�
ли в Татарбунарський район, минулого
року – в Любашівський, а цього року аж у
два, а саме: Ізмаїльський район (Утконос�
івська школа�інтернат для дітей з вадами
розумового розвитку) та Миколаївський
район (Андрієво�Іванівська школа�інтер�
нат для дітей�сиріт).

Цьогороічна акція приурочена до Дня
Святого Миколая, тому з подарунками, се�
ред яких є і циркова вистава клоуна з дре�
сированими тваринами, профком праців�
ників та профком студентів разом із  волон�
терами відвідали  школи�інтернати 19 і 20
грудня. На благодійні цілі профкомом сту�
дентів було виділено 8450 грн., профко�
мом працівників � більше 6000 грн.

На підтримку акції профкомом студентів
було роздано тематичні наклейки у вигляді
сердечок та ручки з надписом «Я допома�
гаю дітям». Дана благодійна акція заціка�
вила й телебачення: голова профкому сту�
дентів ОНУ ім. І.І. Мечникова взяв участь у
ранковій телепередачі в прямому ефірі, в
якій також повідомив про те, що школи�
інтернати мають потребу в телевізорах.

Благодійна акція  «З дитиною в серці» є подією широкого масштабу, яка
об’єднує всі інститути і факультети Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова. Однією великою дружною родиною всі намагалися зро�
бити свій внесок у список добрих справ.

Один із співведучих телеканалу АТВ подару�
вав  дітям власний телевізор, ще один був по�
дарований головним бухгалтером ОНУ. І це
не все: за кошти профбюджету для обох інтер�
натів були закуплені DVD�програвачі. Багато
речей  зібрано працівниками наукової бібліо�
теки  та бухгалтерії університету.

Приємно бачити посмішку на обличчі ди�
тини, однак ще приємніше її дарувати. Ми
сподіваємося, що наша справа є потрібною і
приносить лише користь та хороші спогади.

Êàòåðèíà ÊÐÀÂ×ÓÊ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó ñòóäåíò³â

ÎÍÓ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà
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Þâ³ëåéÒåðèòîð³ÿ â³ëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
Своє 55�річчя відзначив дошкільний навчальний заклад №75

«Ясла�садок» м. Одеси – єдиний свого роду дитсадок в Україні, в яко�
му запроваджено унікальну систему виховання на основі методик
Марії Монтессорі та Софії Русової.

Вже 30 років очолює заклад
відмінник освіти України, педагог вищої
категорії Лариса Халєєва. Саме їй на�
лежить ідея створення дитсадка нового
типу. Лариса Георгіївна вміло керує
закладом, в якому працюють кваліфіко�
вані, відповідальні, закохані у свою
справу педагоги.

Стаж роботи кожного вихователя
складає не менше 10 років. Вони по�
стійно беруть участь у педагогічних
виставках та конкурсах районного,
міського, міжнародного масштабів, по�
сідаючи призові місця. Педагогічним ко�
лективом дитсадку активно видаються
публікації; на базі закладу проходять
семінари�практикуми з обміну педаго�
гічним досвідом. Тримати правильний
курс на розвиток інноваційної дошкіль�
ної освіти допомагає запозичення
міжнародного досвіду, в т.ч. Мюнхенсь�
кого центру Марії Монтессорі. Тим ча�
сом вже 12 років на базі самого дит�
садка працює Центр інноваційних тех�
нологій Марії Монтессорі – Софії Ру�
сової, який очолює завідувач ДНЗ №75
Лариса Халєєва. Центр тісно співпра�
цює з Одеським громадським інститу�
том соціальних технологій. Цінну мето�
дичну допомогу в свій час надали пе�
дагогам колеги з центрів нетрадиційної
педагогіки Мінська, Москви, Київсько�

го навчального центру М.Монтессорі.
Сьогодні ж з ініціативи Одеського об�
ласного інституту удосконалення вчи�
телів ДНЗ №75 став базовим закладом
з проблем застосування нових методик.

Плідній роботі педколективу сприяє
розвинена матеріально�технічна база
закладу. Всі групи дитсадка оснащені
мультимедійними комплексами, що
уможливлює використання електрон�
них презентаційних програм для дітей.
Малят навчають навичкам комп’ютер�
ної грамотності. Крім того, кожному
вихованцю доступні навчальні матері�
али різного ступеня складності.

Працівники дитячого садка №75
пишаються тим, що завдяки індивідуаль�
ному підходу до виховання та навчан�
ня дітей вихованці набувають само�
стійності, незалежності, любові до по�
рядку, а також розвивають свої творчі
таланти. Діти, на диво, слухняні, але це
ніяким чином не пов’язано із суворістю
їх виховання. Виховний процес в зак�
ладі відбувається за принципом: голов�
ною є дитина, а вихователь є лише її
помічником та добрим наставником.
Дозволити дитині самій обирати свій
шлях розвитку та водночас допомага�
ти їй у цьому – ось кредо працівників
закладу. Щодня проходять тематичні
заняття, направлені на творчий, інте�

лектуальний, фізичний, мовний розви�
ток дитини. Все це стає дітям прекрас�
ним плацдармом для подальшого на�
вчання в школі.

Особливо в дитячому садку шану�
ються звичаї та традиції українського
народу. Це, як вважає педколектив зак�
ладу, є запорукою виховання високої
духовності і культури у дітей.

Ми пишаємося тим, що в Одесі є та�
кий унікальний дошкільний навчальний
заклад. З нагоди ювілею обком Проф�
спілки нагородив завідувача ДНЗ №75

Л. Халєєву та голову первинної проф�
спілкової організації Л. Кононенко По�
чесними грамотами обкому Профспілки
та грошовими винагородами.

Вітаємо трудовий колектив  дошкіль�
ного закладу  та щиро бажаємо всім
процвітання, плідної і натхненної праці,
відкриття нових горизонтів, таланови�
тих і обдарованих вихованців!

Нам – 125: сторінки історії.Нам – 125: сторінки історії.Нам – 125: сторінки історії.Нам – 125: сторінки історії.Нам – 125: сторінки історії.

Рік 1887.  З ініціативи групи пере�
дової інтелігенції Одеси, зокрема дру�
жини тодішнього градоначальника пані
Зеленої, графині Вітте, доктора Мідке�
вича, багатого купця Маврокордато
була відкрита наша школа. Першою
вчителькою стала запрошена із Моск�
ви пані Чиркіна, яка мала досвід на�
вчання і виховання незрячих дітей. Ку�
пець Маврокордато побудував на
власні кошти кілька будинків для знедо�
лених, і один із них, розташований на
Французькому бульварі,  був відданий
школі, і в грудні 1887 року школа прий�
няла своїх перших вихованців: 10 хлоп�
чиків і 4 дівчинки.

В 1921 році школа, реорганізова�
на в дитячий будинок, увійшла до скла�
ду одного з містечок, як у ті часи нази�
валися об’єднання дитячих будинків.
Кожен із дитбудинків мав свою симво�
лічну назву,  і дитбудинок  для незря�
чих дітей  №9 називався «Домом

В цьому році ювілей відзначає Одеська спеціальна
загальноосвітня школа�інтернат  І�ІІІ ступенів №93

Стремления», а його вихованці
«стремленцами». В «Доме Стремле�
ния» навчалося близько 30 учнів. У
1927 році школа була виведена зі
складу об’єднання дитбудинків і ста�
ла самостійним навчальним закладом
у підпорядкуванні обласного відділу
народної освіти.

В тяжкі роки Великої Вітчизняної
війни 25 учнів і 20 педагогів були
відправлені в евакуацію до Казахста�
ну. Після звільнення Одеси від німець�
ко�фашистських загарбників наша шко�
ла відновила свою роботу. У жовтні
1944�го почався новий навчальний рік.

На початку 60�х років старенькі
шкільні приміщення вже зовсім не відпо�
відали потребам учнів, були затісні.  Тож
гостро постало питання про будівницт�
во нового шкільного приміщення сучас�
ного зразка. У травні 1965 року був зак�
ладений фундамент нової школи. Гроші
на будівництво виділило Українське то�

вариство сліпих. 18
квітня 1972 року учителі
та учні урочисто відсвят�
кували переїзд до ново�
го приміщення з велики�
ми світлими класами, за�
тишними спальнями, об�
ладнаними усім необхід�
ним устаткуванням.

У грудні  цього року
школа урочисто відзначає
свій 125�річний ювілей.

В школі�інтернаті
створені прекрасні умо�
ви для проживання, на�
вчання дітей з глибокими
вадами зору. Учні не
лише здобувають повну
середню освіту, але й
досконало оволодівають
всіма необхідними для
самостійного життя на�
вичками самообслугову�
вання. Вони мають мож�

ливість проявити свої кращі здібності,
розкрити власний творчий потенціал.
На базі нашої школи безкоштовно пра�
цює міська школа мистецтв по класу
баяну, акордеону, бандури, скрипки,
флейти, фортепіано.

В школі працюють спортивні секції
з легкої атлетики і плавання. Випуск�
ники нашої школи – Якібюк Ольга та
Катишев Руслан брали участь у пара�
олімпійських іграх у Лондоні. Катишев
Руслан завоював золоту та срібну ме�
далі з легкої атлетики.

У листопаді 1999 року був відкритий
комп’ютерний клас, де діти оволодіва�
ють навичками роботи на комп’ютерах.
Більшість випускників нашої школи
(80%) вступають до вищих  навчальних
закладів України І�ІV рівнів акредитації.

З 1 вересня 2011 року на базі шко�
ли відкриті дошкільні групи корекційно�
реабілітаційного центру, де дітей віком
від чотирьох до шести років готують до
навчання у школі, прищеплюють їм усі
необхідні навички самообслуговуван�
ня. А батьки дітей з порушеннями зору
мають можливість одержати кваліфіко�
вані консультації педагогів�дефекто�
логів, психолога, соціального педагога

щодо виховання і правового захисту
їхніх дітей.

Вчителі і вихователі завжди беруть
активну участь у конференціях, семіна�
рах, педагогічних читаннях, психологі�
чних практикумах міського, обласного
рівнів.

За 125 років своєї діяльності школа
допомогла знайти шлях у житті всім своїм
випускникам, і педагогічний колектив
школи по праву може пишатися значни�
ми досягненнями своїх вихованців.

ªâãåí³ÿ ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ,
ó÷èòåëü Îäåñüêî¿ ñïåö³àëüíî¿

çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè -
³íòåðíàòó ²-²²² ñòóïåí³â ¹93,

ãîëîâà ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿

P.S. З нагоди 125�річчя ОСЗОШ �
інтернату №93 обком Профспілки на�
городив Почесними грамотами обкому
Профспілки та грошовими винагорода�
ми  первинну профспілкову організа�
цію, її голову та профактивістів.

Щиро вітаємо з ювілейною датою
колектив закладу та бажаємо всім про�
фесійних успіхів, натхнення в роботі,
щедрої долі!

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó

Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè
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У цьому році він проходив у таких
номінаціях: «фізика», «інформатика»,
«музичне мистецтво», «російська мова та
література», «французька мова», і впер�
ше введеної � «вихователь дошкільного
навчального закладу». Саме з цієї номі�
нації розпочався конкурс, де вихователі
Уракова Алла Олександрівна (Саратсь�
кий ДНЗ № 1) і Синявська Олена Васил�
івна (Ярославський ДНЗ) провели цікаві
заняття з дітьми старшої групи ДНЗ № 1 і
№ 2 смт. Сарати. А яку виставку, пісні,
танці, слова привітання підготували учас�
никам конкурсу вихованці ДНЗ № 2 зі
своїми наставниками!

Другий день конкурсу проходив у Са�
ратському НВК «ЗОШ І�ІІІ ступенів�гімна�

зія». Адміністрація школи, учні та вчителі
кожного року зустрічають конкурсантів із
великим задоволенням, чекаючи нових
вражень від цього заходу. І в цьому році
вчитель фізики Плахтіївської ЗОШ № 3
І�ІІІ ступенів Небога Світлана Василівна
спрямувала зусилля учнів 8 класу на роз�
ширення мислення, формування компе�
тентності, застосування набутих знань на
практиці. А вчитель інформатики тієї ж
школи, молодий фахівець Вустян Ольга
Ярославівна, віддавши перевагу про�
блемному та пошуковому методам на�
вчання, використовуючи різноманітні
форми роботи з учнями 11 класу, актив�
ізувала їх розумову та пізнавальну
діяльність. Основним напрямком у її роботі
є застосування проектних технологій.

Третій день конкурсу проходив на базі
Зорянського НВК «ЗОШ І�ІІІ ст.�ліцей».
Чотири вчителі музичного мистецтва Бон�
даренко Наталя Миколаївна (Розівська
ЗОШ І�ІІІ ст.), Кожухар Руслан Анатол�
ійович (Долинська ЗОШ І�ІІІ ст.), Волощук

Дмитро Михайлович (Фараонівсь�
кий НВК «ЗОШ І�ІІІ ст.�ДНЗ (ясла�
садок)», Балабан Віталій Юрійович
(Світлодолинська ЗОШ І�ІІІ ст.) зап�
росили учнів поринути у багатог�
ранний і неповторний світ музично�
го мистецтва, розповіли про чарів�
не царство музики і танцю, магію
музичної краси, про кожну епоху,
яка породжувала свою музику.
Закликали дітей не обмежуватись
слуханням тільки сучасної музики і
довели, що класична музика допо�
може збагатити духовний світ лю�
дини.

Педагоги показали, як перетво�
рити навчання на цікаві заняття,

щоб підготувати країні активних,
самостійних, здатних креативно
мислити та приймати рішення учнів
з розвиненими творчими здібностя�
ми. Ще раз довели, що вчитель –
це не тільки професія,  це стан душі,
це спосіб життя. І, як у кожному кон�
курсі, у нас є переможець –  Бала�
бан Віталій Юрійович, який буде
захищати честь Саратського райо�
ну в обласному етапі конкурсу
«Учитель року�2013».

Щиро привітали учасників кон�
курсу голова журі, начальник
відділу освіти та у справах сім’ї,
молоді і спорту Ходос В.В. і член
журі, голова райкому Профспілки
працівників освіти Могорян Г.К., на�
городивши їх грамотами та цінни�
ми подарунками.

Ìàð³ÿ ÊÀÐÀÓËÀÍ,

çàâ³äóâà÷ ÊÓ «Ñàðàòñüêèé ÐÌÊ

ç ïèòàíü îñâ³òè»

І КОНКУРС, І СВЯТО

ËÓ×ØÈÌ Ó×ÈÒÅËßÌ ÀÐÖÈÇÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ –
ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ ÎÒ ÐÀÉÊÎÌÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

С целью поддержки талантливых учите�
лей, мотивации профсоюзного членства пре�
зидиум  Арцизского райкома Профсоюза
работников образования и науки наградил
ценными подарками всех финалистов  кон�
курса   в индивидуальных номинациях по
предметам, а также в номинациях «Класс�
ный руководитель года», «Воспитатель
года».

Тепло приветствовали участников кон�
курса воспитанники районного Центра дет�
ского творчества.

Звание «Учитель года» по итогам кон�
курса получил учитель физики общеобра�
зовательной школы с.Новоивановка Тодо�
ров Леонид Иванович, который будет пред�

Ежегодный районный конкурс «Учитель года» раскрывает
творческий потенциал учителей и способствует развитию

педагогического мастерства

ставлять Арцизский район на областном
этапе конкурса.

«Звезды» школы вновь на сцене,
посмотрите!
Пусть сияют бедам всем назло.
Носят гордо это звание «Учитель»,
Хоть нести его порою тяжело.

Так звучали слова «Гимна учителю». Под
аплодисменты зала были вручены цветы по�
бедителям.

Ëþäìèëà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Àðöèçñêîé ðàéîííîé

îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êîíêóðñè ïåäàãîã³÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³ â Þæíîìó
З 19 по 30 листопада цього року в м. Южному були проведені  І

(міські) етапи  Всеукраїнських конкурсів «Учитель року – 2013», «Клас�
ний керівник року», а також міський конкурс «Вихователь року».

В заході взяли участь десять педагогі�
чних працівників:

  � Бульба Алла Іванівна, вчитель
фізики Авторської школи М.П. Гузика;

  � Господарик Людмила Миколаїв�
на, вчитель інформатики Авторської
школи М.П. Гузика;

  � Артамонова Галина Костянтинів�
на, вчитель музичного мистецтва Ав�
торської школи М.П. Гузика;

  � Пашенко Тетяна Миколаївна,  вчи�
тель інформатики ЗОШ №1;

  � Біда Олена Миколаївна, вихова�
тель ДНЗ №4 «Казка»;

  � Сідаш Любов Вікторівна , музичний
керівник ДНЗ №1 «Золота рибка»;

  � Луць Ольга Олександрівна,
інструктор з фізичної культури ДНЗ №1
«Золота рибка»;

  � Петренко Вікторія Вікторівна, вчи�
тель логопед ДНЗ №3  «Райдуга»;

  � Бурлай Оксана Василівна, музич�
ний керівник ДНЗ №5 «Теремок»;

   �Дуюн�Семерук Софія Степанівна,
вчитель української мови та літератури
ЗОШ №1.

    Конкурс був представлений  ном�
інаціями: «музика», «фізика», «інфор�
матика», «вихователь дошкільного на�
вчального закладу», «музичний керів�
ник дошкільного навчального закладу»,
«вчитель � дефектолог, логопед дошкіль�
ного навчального закладу», «інструктор

з фізичної культури дошкільного навчаль�
ного закладу». В рамках конкурсу було
проведено психолого�педагогічне тесту�
вання, відкриті уроки, заняття, позакласні
заходи  та презентацію досвіду. І педаго�
ги Южного довели, що їм насправді є що
показати, і є що запропонувати.

   Переможцем І (міського) етапу кон�
курсу «Учитель року – 2013» стала Буль�
ба Алла Іванівна.  В І (міському) етапі кон�
курсу «Класний керівник року» перемог�
ла Господарик Людмила Миколаївна.
Перемогу в міському конкурсі «Вихова�
тель року» здобула Сідаш Любов Віктор�
івна.

    Всі учасники були нагороджені
грамотами управління освіти, культури,
спорту та молодіжної політики Юж�
ненської міської ради, цінними подарун�
ками та грошовими преміями.

    Господарик Людмила Миколаївна
успішно підтвердила свої здобутки, по�
сівши почесне ІІ місце в обласному турі
конкурсу «Класний керівник року», та
отримала можливість продемонструвати
свою професійну майстерність на Всеук�
раїнському рівні.

  Æàííà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ,
çàâ³äóâà÷ ì³ñüêîãî ìåòîäè÷íîãî

êàá³íåòó  óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
êóëüòóðè, ñïîðòó òà ìîëîä³æíî¿

ïîë³òèêè Þæíåíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè

Щорічний конкурс «Учитель року» став у Саратському районі
традиційним святом педагогічної творчості
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Â³òàºìî âàñ ç Íîâèì ðîêîì
òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Øàíîâí³ ñï³ë÷àíè!

Напередодні новорічних свят ми традиційно згадує�
мо всі добрі події, які відбувалися протягом 2012�го і зі
сподіваннями на краще вступаємо до  року нового.

Нехай Новий 2013 рік пройде для усіх нас під знаком
єдності, солідарності, принесе щастя і добробут.

Бажаємо всім невичерпної енергії та міцного здоро�
в’я,  творчого натхнення, втілення в життя всіх задумів
та професійних перемог. Нехай процвітає освітня га�
лузь, і кожен педагог, учень, студент запам’ятає 2013 рік
як  рік досягнень та процвітання!

Добра в душі, любові в серці, затишку в домі, злаго�
ди в колективі, радісних і веселих свят!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Президенту України
В.Ф.ЯНУКОВИЧУ

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України від імені
двохмільйонного загону спілчан звертається до Вас з приводу забезпечення
трудових та соціально�економічних прав, гарантій, пільг працівникам та осо�
бам, які навчаються.

Недостатність фінансового забезпечення навчальних закладів та установ
освіти загрожує своєчасній виплаті заробітної плати працівникам до кінця по�
точного року. За оперативними даними організаційних ланок Профспілки у
переважній більшості територій станом на грудень 2012 року недостатність
видатків на оплату праці в місцевих бюджетах становить понад 1,2 млрд.грн.

Затверджені Верховною Радою України в Державному бюджеті України
на 2013 рік видатки не забезпечують основні державні соціальні гарантії �
мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум на достатньому для задо�
волення фактичних соціальних і культурних потреб людини рівні.

Передбачені  асигнування на освіту не відповідають показникам статті 61
Закону України  «Про освіту».

Видатки на оплату праці в 2013 році не забезпечать виконання  норм статті
6 Закону України «Про оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю
України щодо відповідності розміру посадового окладу працівника першого
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки мінімальній заробітній платі. В Дер�
жавному бюджеті заплановані асигнування на зменшення лише з 1 грудня
2013 року різниці між мінімальною заробітною платою та базовим посадо�
вим окладом Єдиної тарифної сітки і тільки на 5 грн., яка починаючи з вересня
2012 року складає 295 грн.

Як і в попередні роки, не будуть задоволені державні гарантії з оплати праці
педагогічним та науково�педагогічним працівникам та спеціалістам закладів
освіти відповідно до норм статті 57 Закону України «Про освіту».

Рівень фінансового забезпечення навчальних закладів та установ освіти у
наступному році загрожує ускладненнями в організації навчально�виховного
процесу, порушенням трудових прав працівників, осіб, які навчаються, не спри�
ятиме створенню умов на надання якісної освіти громадянам країни.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить Вас, шановний
Вікторе Федоровичу, вжити заходів для забезпечення своєчасної виплати за�
робітної плати працівникам навчальних закладів та установ освіти за листо�
пад�грудень 2012 року, а також передбачення в Державному бюджеті Украї�
ни на 2013 рік необхідних асигнувань для встановлення базового посадово�
го окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на
рівні не нижче мінімальної заробітної плати та затвердження відповідних ви�
датків на освіту відповідно до вимог чинного законодавства.

Ç ïîâàãîþ
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Ã.Ô.ÒÐÓÕÀÍÎÂ

Îô³ö³éíîДІЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОЇ ВИПЛАТИ

ПОТОЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ  ЇЇ РОЗМІРІВ У  2013 РОЦІ

Одеський обком  Профспілки
працівників освіти і науки протя�
гом 2012 року  здійснював моні�
торинг стану забезпечення ви�
датків на оплату праці праців�
ників освіти.      В нашій області
станом на 1  листопада  на  заро�
бітну плату працівників освіти, в
тому числі виплату винагороди
за сумлінну працю педагогічним
працівникам, не вистачало 69,8
млн. грн.

   В цілому по Україні на забезпечен�
ня заробітної плати освітянам до кінця
поточного року не вистачало  2,4 млрд.
гривень.

   У зв’язку з цим Центральний ком�
ітет Профспілки працівників освіти і на�
уки, проаналізувавши оперативні  дані,
які надійшли з усіх областей України,
направив 15 листопада 2012 року
звернення  до Верховної Ради України,
Прем’єр�міністра України, Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту Украї�
ни, Федерації профспілок України з
приводу ситуації, що склалася у зв’яз�
ку з недостатнім  фінансуванням галузі
освіти та рівнем забезпечення трудових
та соціально�економічних прав праців�
ників навчальних закладів і установ ос�
віти, а також студентської молоді.

     Відповідні звернення були на�
правлені також від територіальних та
первинних профспілкових організацій
нашої області.

    Завдяки наполегливій, конструк�
тивній позиції галузевої Профспілки
28 листопада 2012 року Кабінет
Міністрів України  на своєму засіданні
прийняв рішення про виділення додат�
кових коштів на виплату заробітної пла�
ти працівникам бюджетної сфери, в
тому числі освітянам.     Микола Аза�

ров акцентував увагу на тому, що кош�
ти, які спрямовані конкретно на випла�
ту зарплат, пенсій та соціальні виплати,
місцеві органи влади повинні викорис�
товувати саме на ці цілі.

     В результаті станом  на 14 грудня
в навчальних закладах  області   потре�
ба в додаткових  коштах для здійснен�
ня повного розрахунку по заробітній
платі за 2012 рік  зменшилась до  46,8
млн.грн. Своєчасність виплати зарпла�
ти за грудень перебуває на постійному
контролі обкому Профспілки.

     Нашу Профспілку не задовольняє
стан  фінансування освіти  в 2013 році.
6 грудня 2012 року прийнято Закон
України «Про Державний бюджет Ук�
раїни на 2013 рік». Передбачені в Дер�
жбюджеті видатки на освіту не забезпе�
чують соціально�економічні права  та
гарантії працівникам освіти та студен�
там.

З 1 січня 2013 року грошовий роз�
рив між тарифною ставкою (посадовим
окладом) працівника І тарифного роз�
ряду ЄТС та мінімальною заробітною
платою залишиться протягом року  на
рівні 295 грн., як і в 2012 році,   і  тільки
в грудні 2013 року скоротиться всього
на 5 гривень.

       Оскільки Прикінцевими поло�
женнями Закону «Про Державний бюд�
жет України на 2013 рік» передбачено
на основі моніторингу виконання Дер�
жавного бюджету України за підсумка�
ми I кварталу 2013 року внесення  про�
позицій щодо підвищення соціальних
стандартів та їх фінансового забезпе�
чення, Центральним комітетом Проф�
спілки працівників освіти і науки 10
грудня уже направлено звернення до
Президента України В.Ф.Януковича з
відповідними вимогами. Текст звернен�
ня публікуємо повністю.
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