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Øàíîâí³ ñï³ë÷àíè!
Â³òàºìî âàñ ç³ ñâÿòàìè
Íîâîãî ðîêó
òà Ð³çäâà Õðèñòîâîãî!
Нехай ці свята – вісники оновлення, здійснення мрій та
сподівань – принесуть вам і вашим родинам світло, радість
і добробут. Бажаємо вам у новому році здійснити все, про
що ви мріяли, та досягти нових життєвих вершин. Нехай
2014 рік подарує всім радість зустрічей і відкриттів, пере"
мог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.
Світлих і радісних свят вам, міцного здоров’я, відчуття
повноти і неповторності життя, родинного затишку і вірних
друзів поруч! Нехай удача стане вашим надійним супут"
ником в новому році!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ГАЛУЗЕВА ПРОФСПІЛКА ДІЄ
Проектом Державного бюджету на 2014 рік, розробленим Кабінетом
Міністрів України, не передбачається підвищення розміру посадового ок"
ладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2014
року.
У зв’язку з цим ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував звер!
нення до Президента України, Верховної Ради України, народних депутатів України та
рекомендував всім організаційним ланкам направити відповідні звернення.
Публікуємо текст звернення ЦК Профспілки до Президента України В.Ф. Януковича
з даного питання.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
19.12.2013 р. №02!5/732

Â³âàò, Áóäèíîê â÷åíèõ!
6 грудня 2013 року відбулося урочисте зібрання з нагоди
90"річного ювілею Будинку вчених.
Привітати колектив Будинку вчених з ювілейною датою прийшли пер!
ший заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко, депу!
тат обласної ради Людмила Акімова, завідувач сектору Департаменту ос!
віти і науки Одеської обласної державної адміністрації Юлія Журавльова,
заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради
Ольга Дума, ректори вищих навчальних закладів міста та інші.
Від профспілок всіх привітали голова Федерації профспілок Одеської
області В’ячеслав Буратинський, голова Одеського обкому Профспілки пра!
цівників освіти і науки України Ніна Дубовик. Ніна Олександрівна зачита!
ла привітання голови Профспілки працівників освіти і науки України Геор!
гія Труханова, який побажав колективу Будинку вчених нових звершень у

Президенту України
В.Ф.Януковичу
Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Центральний комітет Профспілки праці!
про працю України щодо відповідності
вників освіти і науки України від імені май!
розміру посадового окладу працівника
же двохмільйонного загону спілчан звер!
першого тарифного розряду Єдиної та!
тається до Вас з приводу забезпечення тру!
рифної сітки мінімальній заробітній платі.
дових прав та гарантій працівникам галузі
Внаслідок затвердження в Держбюд!
при затвердженні Закону України «Про
жеті на наступний рік таких показників ко!
Державний бюджет України на 2014 рік».
жен з педагогічних працівників втрачати!
Проектом Державного бюджету на
ме заробіток лише на посадовому окладі
2014 рік, розробленим Кабінетом
від 775 до 500 гривень на місяць залеж!
Міністрів України, не передбачається підви!
но від періоду року. З урахуванням вико!
щення розміру посадового окладу праців!
нання інших, передбачених законодав!
ника 1 тарифного розряду Єдиної тариф!
ством видів оплати праці втрата місячної
ної сітки з 1 січня 2014 року та пропонуєть!
заробітної плати становитиме до 1550
ся його розмір на рівні 852 гривні. Підви!
гривень. Втрата заробітної плати такого
щення базового посадового окладу ЄТС
науково!педагогічного працівника, як до!
передбачається лише з 1 липня 2014 року
цент, складатиме впродовж року від 2100
до розміру 890 гривень, а з 1 жовтня 2014
гривень до 1700 гривень на місяць.
року ! 1011 гривень.
У зв’язку з зазначеним ЦК Профспілки
Не передбачається також збільшення з
працівників освіти і науки України просить
січня 2014 року мінімальної заробітної
Вас, шановний Вікторе Федоровичу, не
плати. Її розмір передбачений на рівні
допустити передбачення в Державному
1218 гривень. Наступне підвищення
бюджеті України на 2014 рік встановлен!
мінімальної зарплати планується з 1 липня
ня базового посадового окладу працівни!
2014 року в розмірі 1250 гривень, з 1 жов!
ка 1 тарифного розряду Єдиної тарифної
тня 1301 гривені.
сітки на рівні нижчому від мінімальної за!
Таким чином розрив між мінімальною
робітної плати та забезпечити дотриман!
заробітною платою та величиною 1 тариф!
ня трудових прав працівників навчальних
ного розряду ЄТС з січня 2014 року ста!
закладів та установ освіти.
новитиме 366 гривень, з липня 360 гри!
вень, з жовтня 290 гривень, що є порушен!
Ç ïîâàãîþ
ням вимог статті 6 Закону України «Про
Ãîëîâà Ïðîôñï³ëêè
оплату праці» та статті 96 Кодексу законів
Ã.Ô. ÒÐÓÕÀÍÎÂ

Перший заступник голови Одеської обласної ради
Олексій Гончаренко вітає присутніх зі святом
справі розвитку наукового потенціалу та мистецтва країни.
Виступаючі відзначали важливу роль Будинку вчених як центру науко!
во!культурного життя м.Одеси, в якому живе дух наукової аристократії та
інтелігенції. Зі сцени лунали слова вдячності адміністрації закладу та обко!
му Профспілки працівників освіти і науки за те, що зберігають цю перлину,
яка і сьогодні дає вітчизняній науці та культурі багато талановитих імен та
є справжнім елітним клубом Одеси.
Гостям презентували знятий спеціально до 90!річчя Будинку вчених до!
кументальний фільм про діяльність закладу, роботу секцій та наукових то!
вариств, співпрацю з діячами мистецтва, проведення професійних свят.
(Продовження на стор.2)
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Â³âàò, Áóäèíîê â÷åíèõ!
(Продовження. Початок на 1 стор.)

були організовані в Горіховій вітальні.
Крім привітань і подарунків, колек!
Кропітку і тривалу роботу з прове! тив Одеського будинку вчених отримав
дення спеціальних заходів до відзна! численні почесні нагороди: Почесні гра!
чення ювілею закладу поповнила вис! моти Одеської облдержадміністрації,
тавка «Одеський будинок вчених – 90 Одеської обласної ради, Одеської
років в архівних фотографіях, докумен! міської ради, Національної експертної
тах і публікаціях», фотовиставка комісії України з питань захисту суспіль!
«Друзі! Прекрасний наш союз...», які ної моралі, Федерації профспілок
Одеської області. Грамотами
Одеського обкому Профспілки
Ювілею Одеського будинку вче"
працівників освіти і науки Украї!
них багато його активістів та друзів
ни та Будинку вчених були наго!
присвятили вірші. Презентуємо
роджені керівники наукових това!
один з віршів, які увійшли до бук"
риств та співробітники Будинку
лету «90 років. Присвячення улюб"
вчених. Директор Будинку вчених
леному Дому».
Жекова Світлана Дмитрівна наго!
роджена Почесною грамотою
Дом, где согреваются сердца,
Центрального комітету Проф!
Освещаются научные проблемы,
спілки працівників освіти і науки
Музыка звучит. И нет конца
України.
Умным спорам, темам современным.
Яскравим фіналом святкового
Чтение докладов и стихов
вечора
став концерт за участю на!
Ежедневно здесь не умолкает.
родного
артиста України Миколи
Нас принять под сень свою готов.
Свидюка,
вокально!інструмен!
Ты достоин самых лучших слов,
тального
ансамблю
«На здоро!
Храм науки! Пусть он процветает!
в’я!», театральної студії Будинку
Инна Штейн
вчених «Кот ученый». Глядачі із за!

З 90"річчям Будинок вчених вітають
ректори вищих навчальних закладів Одещини
доволенням підспівували артистам та
підтримували їх бурхливими оплесками.
Як зазначила директор Будинку
вчених Світлана Жекова, колектив зак!
ладу з упевненістю дивиться у май!
бутнє і готовий зустріти своє 100!річчя.

Для цього в них є все – реалії, надії,
сили та прагнення.
Ãàííà Â²ÍÊÎÂÑÜÊÀ,
ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿
ðîáîòè îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО:
ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
12 грудня цього року в Одеському національному економічному
університеті відбувся семінар"навчання голів профкомів та проф"
спілкового активу ВНЗ Одеської області. Профспілкові лідери розг"
лядали питання соціального партнерства у вищих навчальних зак"
ладах, укладання колективних договорів, угод та ефективність їх дії.
Відкрила семінар голова обкому
Профспілки Ніна Дубовик, яка відзна!
чила, що плідна співпраця профкому та
адміністрації Одеського національного
економічного університету заслуговує
на те, щоб стати позитивним прикладом
для використання в роботі.
Цікавим і пізнавальним був виступ
ректора ОНЕУ Михайла Звєрякова,
який розповів про своє бачення ролі
соціального партнерства та про захо!
ди, які здійснюють в університеті для за!
охочення колективу, стимулювання його
ефективної роботи. Михайло Іванович
відзначив, що адміністрація разом з
профкомом закладу намагаються вико!
нувати по максимуму всі гарантії, перед!
бачені колективним договором. Наприк!
лад, кожний викладач може укласти до!
говір з адміністрацією на виконання
індивідуальної наукової роботи, яка ви!
конується паралельно основній і заохо!
чується додатковою оплатою в розмірі
приблизно 75% річного окладу. Також
преміюються автори підручників з гри!
фом Міністерства освіти і науки України
й автори монографій.
Своєрідним стимулом для вдоскона!
лення викладацької та наукової робо!
ти став розроблений рейтинг викла!

дачів університету, який складається до
початку нового навчального року за
різними критеріями відповідно до поса!
ди та роздається і викладачам, і студен!
там. Працівники, які посідають І!ІІІ місця
відповідно до цього рейтингу, премію!
ються.
Проректор з науково!педагогічної,
виховної роботи та міжнародних
зв’язків ОНЕУ Георгій Шубартовський
(один із членів комісії з розробки та
прийняття колдоговору університету)
окреслив сучасні проблеми, які є
спільними для адміністрації та профко!
му, оскільки викликані складним еконо!
мічним становищем у країні: це затрим!
ка оплати комунальних платежів ВНЗ,
оплати відряджень та лікарняних листків,
розрив між величиною І тарифного роз!
ряду Єдиної тарифної сітки та мінімаль!
ною заробітною платою тощо. Як він
підкреслив, адміністрація та профком
університету разом неодноразово та
успішно вдавалися до спільних дій, спря!
мованих на відстоювання прав праців!
ників закладу. Крім того, Г.Шубартовсь!
кий дав позитивну оцінку роботі студен!
тського профкому університету за його
активну участь у вирішенні всіх питань,
які безпосередньо стосуються молоді,

Семінар відкриває голова Одеського обкому Профспілки
працівників освіти і науки України Н.О. Дубовик
що навчається в ОНЕУ.
З доповіддю «Колективний договір
ОНЕУ в дії», яка супроводжувалася
мультимедійною презентацією з табли!
цями та фотоматеріалами, виступила
голова профкому закладу Тетяна Ко!
рольова. Профспілковий лідер розпо!
віла про принципи ведення переговорів
сторін колдоговору, систему виплати
надбавок, доплат, соціальної допомо!
ги відповідно до положень цього доку!
мента, а також прозвітувала про вико!
ристання коштів профспілкового бюд!
жету по різних статтях.
Перед учасниками семінару висту!
пили працівники апарату обкому Проф!
спілки, а також головний спеціаліст Го!

З ТУРБОТОЮ, УВАГОЮ ТА ДРУЖНЬОЮ ПІДТРИМКОЮ
Молодий учитель – це талановита, неординарна, багатогранна
особистість, яка може повести за собою дітей, зацікавити їх навчан"
ням. Саме молоді вчителі в сучасних умовах є найбільш мобільними
та дієвими, вони, як ніхто, здатні швидко сприймати усі зміни і брати в
них найактивнішу участь.
Розпочала засідання господиня та
В Ізмаїльському районі опорним зак!
ведуча заходу ! керівник районної шко!
ладом щодо навчання молодих вчителів
ли молодого вчителя, заступник дирек!
є Кам’янський НВК, на базі якого тради!
тора з навчально!виховної роботи Ка!
ційно проводяться засідання районної
м’янського НВК Марина Миколаївна
школи молодого вчителя. Ось і цього
Половнюк, яка одразу створила добро!
року на навчання сюди прибули вчителі,
зичливу атмосферу, запросила всіх
які працюють в школах району перший
присутніх у теплій, невимушеній обста!
рік. Зустрічала новобранців голова
новці поспілкуватися про свої перші
профспілкового комітету Кам’янського
кроки у вчительській професії.
НВК Тетяна Павлівна Бєловол, яка разом
Нову зміну привітала директор
з профспілковою культмасовою комісією
школи Тамара Андріївна Саказли ! зас!
зробила все, щоб гостям було затишно і
лужений вчитель України та Болгарії,
комфортно.

кавалер ордена княгині Ольги ІІІ сту!
пеню. Директор з 50!річним педагог!
ічним стажем поділилася з молодими
колегами секретами успішної вчи!
тельської долі та довголіття.
Молодим спеціалістам розказали
про їхні права та обов’язки, завдан!
ня, які стоять перед ними в перший рік
перебування в школі. Учасники на!
вчання ознайомилися зі структурою
районного методичного кабінету, з ме!
тодистами, які будуть протягом трьох
років опікуватися та допомагати їм.
Щиро поділилися з молоддю
своїм досвідом учителі Кам’янського
НВК, а практичний психолог Г.В. Ад!
жицька провела тренінг щодо визна!
чення професійної спрямованості педа!

ловного управління Пенсійного фонду
України в Одеській області Світлана
Москаленко. Вона проінформувала
про актуальні зміни в пенсійному зако!
нодавстві, обчисленні наукового та
страхового стажу для отримання пенсій,
процедурах щорічного перерахунку
пенсій тощо.
Учасники семінару дали високу оці!
нку роботі профспілкового комітету
Одеського національного економічно!
го університету з організації заходу.
Ñëóæáà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
òà ÇÌ² Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè

гога. Усі учасники в кінці тренінгу зро!
били для себе висновки, що головним
завданням будь!якого молодого вчите!
ля має стати забезпечення високої якості
освіти та виховання, творчого розвитку
кожної особистості. А це вимагатиме по!
стійної творчості, невтомної роботи дум!
ки, величезної душевної щедрості та,
найголовніше, любові до дітей.
Хочеться відзначити, що робота
з молодими вчителями в Ізмаїльському
районі постійно знаходиться в полі зору
районного комітету Профспілки, який
активно підтримує цей аспект роботи,
не шкодує коштів для професійного та
духовного росту молодих педагогів,
збереження і зміцнення їх професійно!
го та фізичного здоров’я.
Îëüãà ÊÎÏÈË,
çàñòóïíèê ãîëîâè ²çìà¿ëüñüêîãî
ðàéêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè
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ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í²É ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² ÍÅÌÀª ÌÅÆ
В листопаді 2013 р. в Саратському районі проводився І етап Всеук"
раїнського конкурсу «Учитель року " 2014».
Вчителі – учасники конкурсу, проде!
монструвавши власну фахову підготов!
ку, рівень володіння методикою викла!
дання навчального матеріалу, уміння
творчо використовувати найновішу
інформацію, застосовувати інноваційні
технології, зробили ще один крок до

пи, щоб розкрити зміст твору Г. Бебеля
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».
У Пантелеєвої М. Д. учні працюва!
ли в парах, складали сенкан, імпрові!
зували в байці Езопа «Вовк та ягня»,
визначали мораль та проводили пара!
лель із сучасними байками.

вершин педагогічної майстерності.
Конкурс проходив на базі Саратсь!
кого НВК «ЗОШ І!ІІІ ст. ! гімназія» та
Кулевчанської ЗОШ І!ІІІ ст. і розпо!
чався уроками в номінації «Світова літе!
ратура».
Манзура М. Д. на своєму уроці про!
вела дітей військовими дорогами Євро!

Малицька О. Ф. вчила дітей читати
за ролями, працювати зі словничками!
рятівничками, презентувала моделі і
схеми «Історичний шлях байки».
Учні 8 класу з вчителем Назаренко
М. Л. взяли участь у мозковому штурмі
«Чи може бути корисним і цікавим
віртуальне перебування в Давній

Греції?» з елементами тренінгу, віктори!
ни та в супроводі слайд!шоу.
Другий і третій день конкурсу про!
ходив у номінації «Початкові класи».
На уроці природознавства в 2!х кла!
сах з теми «Птахи восени» Реу О.І. та
Попова Г.І. виховували любов до при!
роди, чуйність, милосердя.
Горделі Н.В. на уроці!аукціоні з ук!
раїнської мови в 4 класі вчила дітей
думати, аналізувати, збагачувати слов!
никовий запас, виховувала працьо!
витість, старанність, любов до мови, до
рідної України.
Самокиш Т.М. на уроці з основ здо!
ров’я в 2 класі з теми «Культура харчу!
вання» виконувала з учнями практичну
роботу, формувала мотиваційну уста!
новку на споживання корисної для здо!
ров’я їжі, розвивала культурно!гігієнічні
навички поведінки за столом.
Середа І.Л. провела в 3 класі урок
математики у формі подорожі по містах
України, де на кожній зупинці дітей че!
кали цікаві завдання з теми уроку і
знайомство з архітектурними та істо!
ричними пам’ятками міст.
Лук’янчук Л.Д. на уроці з природо!
знавства у 3 класі формувала уявлен!
ня про царство живих організмів, роз!
вивала навички дослідницької діяль!
ності та спостереження, виховувала
любов дітей до рослин, до рідного
краю, традицій та культури свого на!
роду.
Подорож по країні Ввічливості
здійснили учні 3 класу разом з вчите!
лем Косенко Л.М., а Бродарська С.М.
на уроці природознавства у 4 класі
здійснила подорож з учнями «Океана!
ми Землі».
Завершився конкурс номінацією

«Географія», де Деніченко С.М. запро!
понувала дітям, які перший рік вивча!
ють географію, мандрівку у світ геогра!
фічної казки, Курганова С.І. провела
разом з дітьми дослідження клімату Ук!
раїни, Ключикова С.А., майстерно
здійснила з учнями мандрівку водами
Африки, а молодий фахівець Лантінова
О.О. ознайомила з водними ресурсами
суходолу Африки.
Учні щиро вітали вчителів і дякували
за цікаво проведені уроки.
Члени журі відзначили оригі!
нальність та нестандартність уроків, ви!
соку педагогічну культуру, ерудицію,
творчі знахідки учасників конкурсу, їх
глибоке розуміння національної ідеї,
завдань гуманізації освіти.
У номінації «Початкові класи» двоє
вчителів набрали однакову кількість
балів і стали переможцями. Це Лук’ян!
чук Любов Дмитрівна, вчитель Рой!
лянської ЗОШ І!ІІІ ст., та Самокиш Те!
тяна Миколаївна, вчитель Кулевчансь!
кої ЗОШ І!ІІІ ст. В номінації «Світова
література» переможцем визнано вчи!
теля Плахтіївського НВК «ЗОШ № 2
І!ІІІ ст. ! гімназія» Назаренко Майю Ле!
онтіївну, в номінації «Географія» ! Клю!
чикову Світлану Анатоліївну, вчителя
Зорянського НВК «ЗОШ І!ІІІ ст.! ліцей».
Переможців вітали квітами та пода!
рунками начальник відділу освіти та у
справах сім’ї, молоді і спорту райдер!
жадміністрації Валентин Валентинович
Ходос та Георгій Кузьмич Могорян, го!
лова районного комітету Профспілки
працівників освіти і науки.
Ìàð³ÿ ÊÀÐÀÓËÀÍ,
çàâ³äóâà÷ ÊÓ «Ñàðàòñüêèé ÐÌÊ
ç ïèòàíü îñâ³òè»

Êîíêóðñè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â ì. ²çìà¿ë³
НЕТ В МИРЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕКРАСНЕЙ!
В конце ноября в музыкальном зале дошкольного учреждения
«Веселка» г. Измаила в торжественной обстановке были подведены
итоги традиционного ежегодного конкурса «Воспитатель года» и вру"
чены призы победителям.

В номинации «Лучшая заведующая
года» лауреатами были признаны
Алла Букатова (детский сад «Солныш!
ко»), Валерия Былинкина (детсад
«Светлячок»), Ирина Запорощенко
(дошкольное учреждение «Аист»).
Пальма первенства в упорном состяза!
нии досталась заведующей детским
садом «Маяк» Валентине Ворниковой.
Среди воспитателей безоговорочным
лидером стала сотрудница детского
сада «Аист» Ирина Недялкова.
Призы, цветы и грамоты отличив!
шимся вручали заместитель заведую!
щей городского отдела образования
Жанна Волканецкая, председатель го!
родского комитета Профсоюза работ!
ников образования и науки Любовь Ду!
шакова. Стоит отметить, что организа!

торы конкурса постарались, чтобы на!
грады победителям были вручены самые
достойные. Так, например, Ирина Не!
дялкова стала обладателем проектора.
Ж.Волканецкая, обращаясь к на!
гражденным и собравшимся в зале, от!
метила, что конкурс, безусловно, удал!
ся на славу.
Во время торжественного закрытия
конкурса «Воспитатель года – 2014»
собравшихся порадовали своими ярки!
ми выступлениями дети из различных
дошкольных учреждений.
Èãîðü ÑÊÎÐÎÁÐÅÕÀ,
çàâåäóþùèé ìåòîäè÷åñêèì
êàáèíåòîì Èçìàèëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ГОДА
В течение двух недель в Измаиле проходил городской этап Все"
украинского конкурса «Учитель года " 2014». В нём взяли участие пят"
надцать лучших учителей из десяти общеобразовательных школ го"
рода.
В этом году кон!
курс
«Учитель
года» проводился
среди учителей на!
чальных классов,
географии и миро!
вой литературы.
Конкурс прошёл в
несколько туров –
сначала педагоги
дали конкурсные
уроки, затем про!
шли тестирование
педагогического
мастерства и, нако!
нец, провели мас!
тер!классы. По их
итогам и были оп!
ределены облада!
тели звания «Учитель года!2014».
В номинации «Начальная школа»
лучшим учителем названа Татьяна Си!
доренко (школа №8), в номинации
«География» ! Людмила Лещенко (ОШ
№ 9), а в номинации «Мировая лите!
ратура» ! Ольга Силаева (ОШ № 16).
Награждение победителей и лау!
реатов конкурса педагогического ма!
стерства в Доме учителя провели за!
ведующий методическим кабинетом
городского отдела образования, депу!
тат горсовета Игорь Скоробреха и
председатель горкома Профсоюза
работников образования и науки Лю!
бовь Душакова.
Учителя года были награждены гра!
мотами городского отдела образова!
ния, а остальные участники стали дип!
ломантами конкурса. Всех участников

конкурса ждал приятный сюрприз –
каждому из них были вручены денеж!
ные премии от горкома отраслевого
Профсоюза.
Сама церемония награждения, под!
готовленная сотрудниками Дома учи!
теля (директор Лилия Постяк, художе!
ственный руководитель Елена Погоди!
на), получилась яркой, эмоциональной
и динамичной. Украшением мероприя!
тия стали выступления участников
танцевальных студий «Престиж»,
«Амира», детской театральной студии
«Талия» Дома учителя и солистки Тать!
яны Андрияш.
Âèêòîðèÿ ÈÎÂ×ÅÂÀ,
ìåòîäèñò ãîðîäñêîãî îòäåëà
îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Èçìàèëüñêîãî
ãîðîäñêîãî êîìèòåòà Ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Â³òàºìî
ç íàãîðîäæåííÿì!
Указом Президента України від 4 жовтня 2013
року № 546/2013 присвоєно почесні звання:
! «Заслужений вчитель України» ! БОНДА"
РЕНКУ Валерію Миколайовичу ! учителю
історії навчально!виховного комплексу «Загально!
освітня школа І!III ступенів !
гімназія» смт Любашівка, го!
лові Любашівського районно!
го комітету Профспілки;
! «Заслужений працівник
освіти України» ! ХАЛЄЄВІЙ Ларисі Георгіївні –
завідувачу дошкільного навчального закладу №75
м.Одеси.
Вітаємо Валерія Миколайовича та Ларису
Георгіївну із нагородженням та бажаємо
успіхів на професійному шляху, нових досяг"
нень, здоров’я та наснаги!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ЗУСТРІЧАЄМО РІК
СИНЬОГО КОНЯ
Символом 2014 року є Синій
дерев’яний кінь – символ при"
родної енергії та фізичної сили.
За прогнозами, наступний рік
має бути динамічним, принести
багато знакових змін та нових
ідей. Отже, порада всім в 2014
році – не втрачати мудрих ду"
мок та придивлятися до цікавих
пропозицій.
Особлиявості зустрічі
Нового року
Напередодні новорічної ночі ради!
мо провести вільний час весело, в ото!
ченні великої кількості людей: сходити
до театру, кіно, на концерт. Проте слід
додати, що символ 2014 року ! Кінь ! є
домашньою твариною, отже, святку!
вати новорічну ніч слід вдома з роди!
чами.
Рекомендовані кольори святкового
одягу – зелений, синій, блакитний,
фіолетовий та сірий. Зверніть увагу на
оригінальні прикраси, біжутерію, яка
підкреслить ваш святковий образ –
буси, кулони, взуйте красиві туфлі на
високих підборах. Удачу принесуть
прикраси з перлів та дерева.
Кулінарні поради
Смачна свіжа випічка, сир та, за

можливості, кумис – фаворити свят!
кового столу. Оскільки улюбленою
стравою символу року є овес, мож!
на покласти на стіл вівсяне печиво.
На честь господаря року, коли бу!
дете зустрічати рік Коня, поставте
на новорічний стіл велике блюдо зі
свіжою зеленню, а під ялинку не
забудьте покласти шматок житньо!
го хліба з сіллю. Щоб задобрити
Коня, на Сході роблять так: ставлять
на стіл два блюдця ! одне з дрібно
нарізаним сіном, а інше з чистою
водою. На сіно кладуть шнурок з
бавовняних ниток червоного коль!
ору — це символічна узда для свя!
щенної тварини. На новорічному
столі відмінно виглядатимуть вегета!
ріанські салати, десерт — яблучний
пиріг (до речі, на новорічні свята
припадає Різдвяний піст). І хоча без
традиційного шампанського це свя!
то не обійдеться, алкоголь в цьому
випадку не рекомендований.
Прикрашаємо будинок
Оскільки стихією 2014 року є
дерево, радимо прикрасити дім де!
рев’яними сувенірами. Не обійдеть!
ся без статуетки господаря року –
коня. Амулетом року є, звичайно ж,
підкова. Її рекомендується повісити
на вхідні двері.

«ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÉ
Â²ÑÍÈÊ»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÎÄ ¹1295-176-Ð
Çàñíîâíèê: Îäåñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
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Á³ëüøå, í³æ ïðîñòî
òàëàíîâèòèé êåð³âíèê
У грудні цього року Одеська спеціальна школа " інтернат № 91 відзна"
чила свій 170 " річний ювілей. Це одна з перших шкіл у царській Росії,
найстаріша в Україні. Кожне покоління педагогів, які працювали в школі,
продовжувало традиції і в той же час втілювало в життя всі найкращі
педагогічні ідеї та новації.
Школа славить!
ся своїми випускни!
ками, які посіли гідне
місце в житті. В ро!
боті колектив ставить
акцент на вихованні
моральності учнів.
Велика увага при!
діляється дітям з об!
меженими можливо!
стями, які відчувають
себе комфортно в
школі, і все це завдя!
ки доброзичливості,
високому професіо!
налізму і людяності
педагогів.
А з чого почи!
нається школа? Точ!
ніше, з кого? Звичайно, з її директора,
який «всьому голова», тому що він – од!
ночасно вчитель і дипломат, психолог і
соціолог, вихователь і посадова особа,
економіст, менеджер, ревізор, інспектор з
техніки безпеки... Це господар великого
шкільного будинку, який зобов’язаний
бачити все і вміти приймати рішення в най!
непередбачуваніших ситуаціях. Таким є
директор Одеської спеціальної школи –
інтернату № 91 МАЛІЙ Віктор Миколай!
ович.
У цьому році виповнюється 30 років, як
він почав працювати в цій школі. Завдяки
своїм професійним і особистим якостям
В.Малій зміг створити одну з кращих шкіл!
інтернатів області.
У Віктора Миколайовича є все: талант
педагога, душевна теплота, розум,
чуйність, терпіння і невичерпна енергія.
Віддаючи всього себе улюбленій роботі,
він отримав заслужене визнання колег та
учнів. Інтелігентність, принциповість,
здатність відчувати людину і ситуацію, по!
вага до особистості, вміння найменший па!
росточок здібностей перетворити на уро!

жай успіху ! хіба цього мало, щоб полю!
бити справжнього педагога?
Хороший письменник живе у своїх
книгах, а хороший педагог ! в серцях і
душах своїх учнів.
Шановний Вікторе Миколайовичу! Че!
рез Ваші руки, розум і серце пройшли ти!
сячі учнів, але завжди будуть ті, кому не!
обхідна Ваша підтримка, порада, участь,
! нові учні. А отже, в майбутньому разом
з Вами на нас чекають великі справи!
Íàòàëÿ ÁÅË²ÍÑÜÊÀ,
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó
Îäåñüêî¿ ñïåö³àëüíî¿
øêîëè - ³íòåðíàòó ¹ 91

Від редакції. Нещодавно Віктор
Миколайович Малій був нагород"
жений Почесним знаком Проф"
спілки працівників освіти і науки
України «За соціальне партнер"
ство». Обком Профспілки вітає
Віктора Миколайовича з ювілеєм
трудової діяльності та почесною на"
городою і бажає міцного здоров’я,
успіхів та професійних досягнень!

ÀÔ²ØÀ ÁÓÄÈÍÊÓ Â×ÅÍÈÕ
Ñ³÷åíü
03.01 – 06.01 – Дитячі ранки «Пригоди у палаці».
11.01, субота. 12.00, Горіхова вітальня. – Наукова спілка ІМОНТ. «З новим
роком! Концерт музичної групи «Солнечное сплетение».
12.01, неділя. 15.00, Горіхова вітальня. – Різдвяний концерт від клубу
«Ліра».
14.01, вівторок. 17.00, Горіхова вітальня. – Секція книги. «Книжкова знах!
ідка 2013 року», «Цікаві знахідки в наших збірках».
19.01, неділя. 15.00. – Літературна вітальня. Літературно!музична програ!
ма «Хрещенський вечір».
21.01, вівторок. 16.00. – Виставка живопису арт!групи «Приморський буль!
вар».
23.01, четвер. 16.00, Зелена зала. – Спектакль дитячої театральної студії
«До 90!річчя Будинку вчених» за мотивами творів М.Волошина та В. Філатова.
26.01, неділя. 14.00. – Асоціація ветеранів культурно!просвітницької ро!
боти. «День пам’яті Валерія Ободзинського».
29.01, середа. 17.00. – Секція «Одесика». «Одеські таємниці в петербурзь!
ких архівах», «Одеса 1906!1907 рр. – місто терору».
30.01, четвер. 16.00, Дубова вітальня. – Збірна фотовиставка «Якутські
мотиви».
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