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Учитель, вихователь, викладач, майстер – люди, що закладають фундамент нашої держави. На їхні плечі лягає відповідаль-
ність за навчання та виховання майбутнього покоління, особливо сьогодні, коли впроваджується реформа Нової української 
школи. І від творчості та натхнення педагогів залежить успішність її реалізації.  
Роль учителя дуже важлива в становленні молодої людини. Ваша праця важка і виснажлива, мудра і благородна, серйозна і 
радісна. Розум, серце, душу, здоров’я впродовж усіх років ви віддаєте своїм вихованцям.  
Як мати, проводжаючи дітей у дорогу, віддає з рушником частинку свого серця, щоб зігрівало воно на життєвих  
перехрестях, так i ви передаєте з частинкою серця знання. Велике воно, учительське серце, на всіх вистачає його... 
Для вас сьогодні слова щирої шани та сердечної вдячності! Нехай ваш шлях буде наповненим новими злетами й досягненнями, 
а все добро вертається сторицею. Бажаємо, щоб у всіх ваших починаннях вас супроводжував успіх та натхнення, поруч завжди 
були рідні та близькі люди, кожен день був насичений добром оточуючих, а творча праця педагога приносила лише позитивні 
емоції та задоволення.
З повагою
Директор Департаменту освіти і науки    Голова Одеської обласної організації
Одеської обласної державної адміністрації    Профспілки працівників освіти і науки України
    О.А. Лончак       Н.О.Дубовик

День захисника України –  
це свято вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових  

традицій і звитяг Українського народу, свято лицарства і благородства, яке сприяє подальшому зміцненню патріотичного  
духу в нашому суспільстві. 

У цей день ми віддаємо данину поваги тим, хто сьогодні відстоює незалежність нашого народу та суверенітет України.

Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу та професіоналізм справі захисту нашої держави.

З нагоди свята вітаємо всіх, хто носить високе звання захисника України. Зичимо козацького здоров’я, добра, щастя,  
невичерпної енергії й миру!

Президія Одеського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України

Нещодавно шкільні дзвінки сповістили про початок но-
вого начального року в закладах освіти області. В масш-
табах держави стартувала Нова українська школа. Роз-
почалася найдокорінніша за роки незалежності реформа 
освіти. Нова українська школа – це довготермінова ре-
форма, яка розпочалася вже зараз і яка потребує ре-
сурсного забезпечення на кожному етапі її реалізації. Ця 
позиція відображена в Концепції розвитку освіти в Одесь-
кому регіоні «О-12: 12 кроків назустріч сучасній освіті», 
метою якої є реалізація системи заходів щодо створення 
максимальної доступності та якості освітніх послуг з ура-
хуванням загального контексту освітніх змін, регіональної 
специфіки та рівня розвитку сучасних технологій.

Департамент освіти і науки Одеської обласної дер-
жавної адміністрації велику увагу приділяє координації 
спільних зусиль школи, влади та громади щодо запрова-
дження реформи. На сьогодні можна стверджувати, що 
мережа закладів освіти області забезпечує потреби меш-
канців Одеського регіону в отриманні якісних освітніх по-
слуг на рівні дошкільної, загальної середньої, професійно-
технічної та вищої освіти.

Поступово виконується поставлене головою Одеської 
обласної державної адміністрації Максимом Степановим 
завдання щодо розширення мережі закладів дошкільної 
освіти та подолання черги на влаштування в них дітей для 
здобуття освіти. Так, 1 вересня відкрили двері 852 заклади 
різних типів та форм власності, у яких здобуватимуть до-
шкільну освіту майже 78 тис. дітей. Задля цього протягом 
попереднього 2017-2018 навчального року було створе-
но 2050 додаткових місць: відкрито 5 закладів дошкільної 
освіти, відновлено діяльність 7 НВК та 9 закладів дошкіль-
ної освіти, відкрито 27 груп у функціонуючих закладах 
дошкільної освіти, видано ліцензії 8 закладам дошкільної 
освіти приватної форми власності. Однак робота щодо 
створення додаткових місць у закладах освіти області 
продовжується, зокрема на початок навчального року від-
булося відкриття закладу дошкільної освіти в с. Шомполи 
Лиманського району та дошкільного підрозділу в складі 
Гуляївського НВК Березівського району. 

Триває процес модернізації професійно-технічної осві-
ти Одеської області. Проводиться робота з переформату-
вання закладів професійної освіти та створення в регіоні 
сучасних центрів професійної освіти. Уже діють Північний 
центр професійної освіти, Овідіопольське аграрне відділен-
ня Одеського центру професійно-технічної освіти. Наразі 
проводиться робота щодо створення ще 2 центрів – Ак-

керманського та Дунайського. З 1 вересня 2018 року на 
базі 6 закладів професійно-технічної освіти запроваджено 
елементи дуальної форми навчання. Важливо, що у 2018 
році обсяг регіонального замовлення на підготовку квалі-
фікованих робітників та фахівців складає 5421 особа, що 
на 236 осіб більше ніж у 2017 році. На базі закладів ПТО 
функціонує 7 навчально-практичних центрів, на сьогодні 
триває робота щодо створення ще 9 НПЦ. Проведено ро-
боту з оновлення матеріально-технічної бази закладів ПТО:  
придбано 6 тракторів та обладнання до них, у 5 закла-
дах проведено дооснащення комп’ютерною технікою, у  
5 закла дах оновлено матеріально-технічну базу гуртожит-
ків. З 1 вересня 2018 року розпочалася підготовка робітни-
чих кадрів за актуальними для регіону професіями: спеціа-
ліст IT-технологій, дорожній робітник, виноградар.

Важливою складовою системи освіти області є загаль-
на середня освіта, мережа якої на сьогодні складає 860 
освітніх установ усіх форм та типів власності, в яких на-
вчається майже 256 тис. учнів. 

Ремонтні роботи в закладах освіти виконувалися за ра-
хунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, а 
також залучених коштів. У поточному році виконано роботи 
з капітального ремонту в 467 закладах освіти. Окрім того, 
в окремих закладах відремонтовано системи опалення, ко-
тельні з заміною котлів, покрівлі, замінено віконні та дверні 
блоки, утеплено фасади, облаштовано внутрішні туалети 
в 11 закладах. Ремонтні роботи здійснюються за рахунок 
залучення додаткових коштів та різних грантових програм. 
Так, за Програмою розвитку ООН «Сталий розвиток сіль-

ських територій Чернігівської та Одеської областей» такі 
роботи виконані на 9 об’єктах закладів освіти. У даний час 
ще на 4 об’єктах закладів освіти ремонтні роботи тривають. 
За програмою «ЕSCO – контракт» (Державне агентство 
енергоефективності та енергозбереження України) викона-
но роботи в 1 закладі та тривають роботи ще у 2 закладах 
освіти. Також триває будівництво та реконструкція ще 19 
об’єктів закладів освіти. 1 вересня 2018 року відкрилися 
2 новозбудованих заклади освіти: загальноосвітня школа 
на 1000 учнівських місць у м. Одесі та Новоєлізаветівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. Ширяївського району. До кінця поточного року 
планується ввести в дію ще 3 заклади освіти.

До мережі освітніх установ входить 31 заклад обласної 
комунальної форми власності. Для організації освітнього 
простору Нової української школи придбано все необхідне 
обладнання: сучасні меблі, оновлена матеріальна база ка-
бінетів лікувальної фізкультури в 3 спеціальних закладах. 
Закуплено та встановлено інтерактивні проекції на підлогу 
«Чарівний килимок» у 18 спеціальних закладах освіти. 

Значно покращилася динаміка створення опорних 
шкіл. Якщо на серпень 2017 року їх було 19, то на сьо-
годні функціонує 30. До кінця 2018 року кількість опо-
рних закладів становитиме 32 школи, які стануть освітніми 
осередками в сільських громадах та забезпечать постійне 
зростання якісних освітніх послуг для населення області. 

Сьогодні в області створюються додаткові умови для якіс-
ного вивчення української мови учнями закладів освіти з мо-
вами національних меншин. З цією метою в закладах освіти 
створюються кабінети української мови. До кінця 2018 року 
передбачено облаштувати 33 кабінети української мови в 
Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Саратському, Ре-
нійському районах. 

У рамках реалізації програми «Шкільний автобус» 
365 шкільних автобусів здійснюють підвезення майже  
15 тис. учнів до навчальних закладів, що на 100 % за-
безпечує потребу. У 2018 році придбано 19 автобусів.  
До кінця поточного року планується придбати ще 4 авто-
буси. Також напередодні нового навчального року прове-
дені позапланові технічні огляди всіх шкільних автобусів 
та здійснені поточні ремонти автотранспорту.

У рамках проекту «Розумний регіон» протягом 2017-
2018 року в декілька етапів були здійснені заходи, які роз-
ширили можливості розвитку дистанційної освіти. Варто від-
значити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 

Спільними зуСиллями до якіСної оСвіти

Шановні освітяни! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників освіти!
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вдвічі збільшилася кількість закладів освіти, 
підключених до мережі швидкісного Інтерне-
ту, що становить 99,5% від загальної кількості 
закладів освіти області. Втричі збільшилася 
кількість закладів освіти, які підключені до 
мережі WI-FI. До кінця календарного року за 
кошти обласного бюджету будуть завершені 
роботи щодо покриття сигналом WI-FI ще в 
100 навчальних закладах області.

Перше вересня 2018 року стало особли-
вим для наймолодших учасників освітнього 
процесу, а саме: для учнів 1 класів. У 1452 
класах закладів освіти області навчається 
майже 30 тис. першокласників. Важливим 
чинником розбудови Нової української шко-
ли є створення нового освітнього простору в 
кожному 1-му класі. Для них закуплено су-
часні меблі, комп’ютерне обладнання, муль-
тимедійний контент для вчителів, придбано 
міні-фабрики друку, дидактичні матеріали. 
За підтримки голови обласної державної ад-
міністрації Максима Степанова, всі вчителі 
перших класів у школах Одеської області 
отримали «Живі абетки» для своїх першо-
класників. Інтерактивна «Жива Абетка» – це 
сучасний підручник, який оживає за допомо-
гою екрана планшета чи смартфона. Поді-
бний досвід – це можливість весело проводити 
уроки та пробудити зацікавленість у дітей до 
нових знань.

Результатом ініційованих головою 
Одеської обласної державної адміністрації 
Максимом Степановим селекторних та апа-
ратних нарад стало покращення ситуації 
щодо використання коштів освітньої субвен-
ції на придбання необхідного обладнання 
для Нової української школи. Зразки сучас-

ного якісного обладнання були продемон-
стровані під час проведення Арсеналу ідей 
Нової української школи. Слід зазначити, що 
більшість міст, районів та ОТГ відповідально 
поставились до питання освоєння коштів та 
забезпечили поставку необхідного облад-
нання до закладів освіти. Наразі активно 
продовжуються закупівлі шкільних меблів, 
дидактичних матеріалів, комп’ютерного 
обладнання, мультимедійного контенту для 
вчителів початкової школи. 

З метою впровадження нових освітніх 
ігрових та діяльнісних технологій навчання 
в початковій школі всі заклади освіти отри-
мали від The LEGO Foundation для кожного 
першокласника набір LEGO «6 цеглинок». 
Додатково до кінця року для кожного 1-го 
класу надійде комплект «LEGO Play Box». 
Для роботи з цими матеріалами Міністер-
ством освіти і науки України був розробле-
ний для вчителів навчально-методичний по-
сібник «Шість цеглинок».

Нова українська школа – це реформа 
комплексна. Її неможливо здійснити без 
об’єднання зусиль держави, органів місце-
вого самоврядування, адміністрації шкіл і, 
передусім, без учителя, від якого безпосе-
редньо залежить, чи будуть діти навчатись 
по-новому. Тому протягом 2018 року прохо-
дила всебічна перепідготовка вчителів. Циф-
ри вражаючі: на базі КЗВО «Одеська ака-
демія неперервної освіти Одеської обласної 
ради» підготовлено 1578 вчителів початко-
вих класів, 1038 вчителів іноземних мов, які 
також будуть викладати в 1-их класах. 

Концепція розвитку освіти в Одеському 
регіоні «О-12: 12 кроків на зустріч сучасній 
освіті» є дороговказом для реалізації числен-
них освітніх інноваційних ініціатив в Одеській 

області, які мають широкий спектр завдань, 
однак підпорядковані єдиній меті – забез-
печення доступних та якісних освітніх послуг 
для кожного мешканця Одеського регіону. Усі 
вони реалізовуються за особистої ініціативи 
та підтримки голови Одеської обласної дер-
жавної адміністрації Максима Степанова. 

Так, у зоні підвищеної уваги облдер-
жадміністрації є діти з особливими освітніми 
потребами. В порівнянні з минулим роком 
вдвічі збільшилась кількість класів з інклюзив-
ною формою навчання (418 у 2018 / 104 
у 2017), втричі збільшилась кількість інклю-
зивних груп (33 у 2018 / 12 у 2017), та, як 
наслідок, 627 дітей з особливими освітніми 
потребами здобуватимуть освіту разом із 
своїми однолітками. Для роботи з цими дітьми 
залучено майже 300 асистентів вчителя (ви-
хователя), що вдвічі більше ніж у 2017 році. 

Завдяки ініціативі та підтримці голови 
Одеської обласної державної адміністрації 
Максима Степанова Одеська область ста-
ла учасником проекту «Інклюзивна освіта – 
рівень свідомості», яким опікується дружина 
Президента України Марина Порошенко. 
Цей проект відкриває нові можливості для 
запровадження інклюзивного навчання в 
Одеській області. У 2018 році в районах 
області планується відкрити 13 інклюзивно-
ресурсних центрів. Вже розпочав свою ро-
боту один з кращих в Україні інклюзивно-
ресурсний центр Лиманського району, який 
надає допомогу дітям з особливими освітні-
ми потребами всього Лиманського району. 

З метою організації дистанційного на-
вчання в 2018 році буде запроваджений 
новий регіональний проект «Вчитель плюс», 
який має на меті забезпечити рівний доступ 
учнів до якісної освіти. Департаментом освіти 

і науки проводиться процедура закупівлі 100 
інтерактивних комп’ютерних комплексів та 
51 природничо-математичного кабінету.

В Одеській області продовжується реа-
лізація єдиного в Україні пілотного проекту 
«Нове покоління вчителів для української 
школи», який вже має перший позитивний 
результат. Із 250 випускників 3 педагогічних 
училищ області, які пройшли спеціальне на-
вчання, за попередніми даними, 110 випус-
кників працюють у класах початкової школи, 
140 випускників стали студентами педагогіч-
них ЗВО, тож вони стануть знову першими 
в новому регіональному проекті «Вчитель-
предметник для Нової української школи».

Про успіх у реалізації інноваційних 
освітніх практик йшлося під час Форуму 
освітян Одеського регіону «Нова україн-
ська школа – якісні зміни. Співпраця вла-
ди, школи, громади», в якому брала участь 
Міністр освіти і науки України Лілія Грине-
вич. Вона високо оцінила зусилля обласної 
державної адміністрації, місцевих громад, 
Одеської обласної академії неперервної 
освіти, закладів загальної середньої освіти 
Одеської області щодо впровадження ре-
форм загальної середньої освіти.

2018-2019 навчальний рік – старт Нової 
української школи, який є успішним завдяки 
співпраці влади, школи та громади. Одеська 
обласна державна адміністрація висловлює 
вдячність усім тим, хто причетний до цієї ко-
лосальної за своїм обсягом та витраченими 
ресурсами роботи. Спільними зусиллями ми 
збудуємо міцне підґрунтя для якісної освіти 
та майбутнього для наших дітей! 

Новій Українській школі бути!
Олександр Лончак,  

директор Департаменту освіти і науки  
Одеської обласної державної адміністрації

оСвітяни вимагають підвищення  
заробітної плати 

14 вересня 2018 року на засіданні президії Одеського обласно-
го комітету Профспілки обговорювали питання про підвищення за-
робітної плати науково-педагогічним працівникам закладів вищої 
освіти, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, 
професійно-технічної освіти, інших установ; здійснення контролю 
виборними профспілковими органами за цільовим використанням 
освітньої субвенції в першу чергу на оплату праці педагогічних пра-
цівників ЗЗСО в повному обсязі з дотриманням вимог законодав-
ства, Галузевої та територіальних угод, колективних договорів,

За рішенням президії обкому Профспілки спрямовані звернення 
до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства фінансів України. 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

14.09.2018         № 01-11-182
Міністерство освіти і науки України

Одеський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України 
звертається з приводу підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної 
плати педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-
технічної освіти та інших закладів і установ освіти з 1 вересня 2018 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2018
№ 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 

року підвищено на 10% посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних 
працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам. 

Пунктом 2 постанови доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністер-
ством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше 
півріччя 2018 р. розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. оплати 
праці інших категорій педагогічних працівників.  Однак, до сьогоднішнього 
дня це питання не вирішено, що викликає справедливе невдоволення й обурення 
педагогів вищезазначених закладів освіти. 

Вважаємо, що держава неприпустимо низько оцінює складну, важливу і від-
повідальну роботу цих працівників. Так ставка вихователя ЗДО, викладача ЗПТО 
без категорії (11 тарифний розряд) складає всього 3471 грн., керівника гуртка 
ЗПО (10 тарифний розряд) – 3207 грн., що значно менше мінімальної заробітної 
плати. Надбавки за стаж, престижність праці знівельовані, оскільки входять до мі-
німальної заробітної плати. 

У зв’язку цим просимо вжити заходів для підвищення розмірів посадових 
окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників дошкільної, поза-
шкільної, професійно-технічної освіти та інших закладів і установ освіти з 1 ве-
ресня 2018 року.

Голова обласної організації Профспілки  Н.О.Дубовик 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ  

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

17.09.2018           № 01-11-187
Кабінет Міністрів України

Президія Одеського обкому Профспілки працівників освіти і науки України звертаєть-
ся з приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати 
науково-педагогічних, наукових працівників та працівників інших структурних підрозділів за-
кладів вищої освіти. 

Низький розмір посадових окладів даних працівників не забезпечує їхні нагальні життєві 
потреби, нівелює рівень висококваліфікованих працівників і некваліфікованих, не стимулює мо-
лодих викладачів до підвищення свого наукового та педагогічного рівня, не мотивує науково-
педагогічних працівників до більш ефективної роботи та обумовлює крайнє незадоволення та 
соціальну напругу в колективах! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22 «Про підвищення 
оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року підвищено на 10 відсотків посадові 
оклади (ставки заробітної плати) тільки педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюєть-
ся за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Пунктом 2 цієї постанови доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінан-
сів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 р. розгляну-
ти питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. оплати праці інших категорій педагогічних та 
науково-педагогічних працівників.

 Однак, до сьогоднішнього часу це питання не вирішено.
Сьогодні розмір посадових окладів керівників структурних підрозділів у закладах вищої освіти 

відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» знаходиться на рівні 10-13 розряду 
Єдиної тарифної сітки (3207- 4000 грн.), що практично дорівнює або нижче мінімальної зарплати 
в Україні. 

Зазначене свідчить про фактичне зрівняння зарплати начальників та керівників відділів за-
кладів вищої освіти, що мають велике професійне навантаження і відповідальність, із зарплатами 
працівників, які виконують некваліфіковану роботу.

Ситуація обтяжується ще й тим, що інтеграція вищої школи України до європейського освіт-
нього простору вимагає від науково-педагогічних працівників всебічного розвитку свого потен-
ціалу, а саме: знання іноземної мови, розширення дослідницьких здібностей, інформованості, 
підвищення рівня професійних знань і вміння спілкуватися з зарубіжними колегами, що, в свою 
чергу, вимагає додаткових матеріальних, фізичних та емоційних витрат.

Відповідно до постанови КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та наказу МОНУ № 13 від 
14.01.2016р. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-
педагогічним працівникам» підвищені вимоги щодо отримання вченого звання. Згідно з цими 
вимогами викладачам необхідні публікації в міжнародних наукометричних виданнях і участь 
у зарубіжних конференціях та стажуваннях, що вимагає великих коштів. Молоді науковці не в 
змозі оплачувати такі витрати, тому що їхня зарплатня практично дорівнює мінімальній. А ще, 
крім того, необхідно забезпечувати свої сім’ї, годувати та навчати дітей, купувати житло!

Президія обкому Профспілки наголошує на необхідності застосування законодавчо визначених 
можливостей для встановлення міжпосадового діапазону окладів науково-педагогічних працівників 
більш ніж 10% з метою відновлення їх співвідношення між педагогічними і науково-педагогічними пра-
цівниками, а також забезпечення належної оцінки праці найбільш кваліфікованої частини працюючих.

Підтримуючи пропозиції ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та зважаючи на 
вимогу значної чисельності науково-педагогічних, наукових працівників, профспілкових органі-
зацій, як представників їхніх прав та інтересів, просимо вжити заходів для підвищення розмірів 
посадових окладів та ставок заробітної плати науково-педагогічних працівників та працівників 
інших структурних підрозділів закладів вищої освіти з 1 вересня 2018 року.

Голова обласної організації Профспілки  Н.О.Дубовик 
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веб-сайт: ww.pon-odessa.org.ua,  р/р 26007000043067 в обласній дирекції Укрсоцбанку 
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3 освітянський профспілковий вісник

про підСумки роботи профСпілкових організацій  
щодо оздоровлення і відпочинку дітей працівників оСвіти  

влітку 2018 року 
Одеська обласна організація Проф-

спілки працівників освіти і науки України 
проводить системну роботу щодо забез-
печення якісного оздоровлення і відпочин-
ку дітей працівників освіти в літній період. 
На черговому засіданні президії обласного 
комітету Профспілки були підбиті підсумки 
оздоровлення та визначені переможці об-
ласного огляду роботи профспілкових ор-
ганізацій щодо оздоровлення і відпочинку 
дітей працівників освіти влітку 2018 року. 

Члени президії відзначили, що завдя-
ки активній позиції профспілкових органів 
були вжиті необхідні заходи для підготовки 
дитячих оздоровчих закладів до своєчас-
ного відкриття, зміцнення їх матеріально-
технічної бази, забезпечення ефективного 
функціонування в літній період. 

Перед початком оздоровчої компанії в 
дитячих закладах були проведені необхідні 
ремонтні і профілактичні роботи, оновлено 
обладнання та інвентар, створено безпечні 
умови для проживання та харчування, ме-
дичного обслуговування дітей. 

Обласний комітет Профспілки на про-
ведення поточного ремонту в ДЗОВ «Зна-
мя», придбання обладнання та інвентарю 
витратив 918,0 тисяч гривень. 

Виборні профспілкові органи система-
тично здійснювали контроль за перебуван-
ням дітей у закладах оздоровлення, дотри-
манням санітарно-гігієнічних норм, правил 
техніки безпеки. 

Питання забезпечення повноцінного, 
якісного оздоровлення та відпочинку дітей 
спілчан розглядали на засіданнях виборних 
профспілкових органів, у профспілкових 
бюджетах були передбачені на ці цілі від-
повідні кошти. 

Голови профспілкових організацій ак-
тивно співпрацювали з органами місцевої 
виконавчої влади, спонсорами та благодій-
ними структурами, керівниками закладів, 
брали активну участь у нарадах відділів 
освіти, громадських радах, колегіях рай-
держадміністрацій, ректоратах закладів 
вищої освіти, на яких вирішували питання 
фінансування оздоровчих закладів.

Таким чином, улітку 2018 року за 
організаційно-фінансової участі обкому 
Профспілки, територіальних, первинних 
профспілкових організацій забезпечено 
оздоровлення дітей в дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку «Знамя» об-
ласної організації Профспілки, у районних 
таборах «Зорька» Татарбунарського райо-
ну, «Глобус» Ізмаїльського, «Ювілейний» 
Арцизького, «Сонячний» Саратського, на 
базах відпочинку та в оздоровчих таборах 
закладів вищої освіти. 

Протягом оздоровчого сезону оздоров-
лено 2584 дитини віком від 7 до 18 років, 
що складає 19 відсотків від загальної кіль-
кості дітей членів галузевої Профспілки. 
Для організації оздоровлення з різних дже-
рел було залучено 6936,16 тис. грн. 

У дитячому закладі оздоровлення і від-
починку «Знамя» обласної організації 
Профспілки оздоровлено 516 дітей, що 
складає 20 % відсотків від загальної кіль-
кості оздоровлених дітей. З метою здешев-
лення путівок у ДЗОВ «Знамя» та в районні 
табори із бюджету обкому була виділена 
дотація в розмірі 1000 грн. на кожну путів-
ку, видану члену Профспілки, на загальну 
суму 620,8 тис.грн.

Профспілкові організації праців-
ників Одеського національного уні-
верситету ім. І. І. Мечникова, Одеського 
національного політехнічного універ-
ситету, Одеської національної акаде-
мії харчових технологій, Одеського на-
ціонального економічного університету, 
Ізмаїльського державного гуманітар- 
ного університету, Балтського та Білгород-
Дністровського педагогічних училищ оздо- 
ровлювали дітей своїх працівників у спор- 
тивно-оздоровчих таборах закладів вищої 
освіти.

Президія обкому Профспілки визнала 
переможцями та нагородила Дипломами 
обласного комітету Профспілки й грошови-
ми преміями профспілкові організації: 

по першій групі (територіальні організа-
ції Профспілки):

Дипломом 1 ступеня та грошовою 
премією в розмірі 2000 грн. – Київську 
районну організацію Профспілки;

Дипломом ІІ ступеня та грошовою пре-
мією в розмірі 1500 грн. – Ізмаїльську 
районну організацію Профспілки;

Дипломами Ш ступеня та грошовими 
преміями в розмірі по 1200 грн. – Роз-
дільнянську та Захарівську районні 
організації Профспілки;

по другій групі (первинні профспілкові 
організації закладів вищої освіти):

Дипломом І ступеня та грошовою премі-
єю в розмірі 1500 грн. – первинну проф-
спілкову організацію працівників 
Одеського національного економіч-
ного університету;

Дипломом ІІ ступеня та грошовою пре-
мією в розмірі 1200 грн. – первинну 
профспілкову організацію працівни-
ків Одеської національної академії 
харчових технологій; 

Дипломом ІІІ ступеня та грошовою 
премією в розмірі 1000 грн. – первинну 
профспілкову організацію Білгород-
Дністровського педагогічного учили-
ща. 

За активну участь в організації оздо-
ровлення та відпочинку дітей працівників 
освіти Почесними грамотами обкому Проф-
спілки нагороджено Балтську, Болградську, 
Любашівську, Кілійську районні та Ізмаїль-
ську міську організації Профспілки.

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ обкому Профспілки

На запити з місць щодо врегулюван-
ня трудових відносин з працівниками 
установ та закладів освіти при утворенні 
об’єднаних територіальних громад ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки Укра-
їни роз’яснює наступне.

Відносини, що виникають у процесі до-
бровільного об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст регулюються Зако-
ном України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 5.02.2015  
№ 157-VIII. 

Законом визначено, що об’єднана 
територіальна громада є правонаступ-
ником всього майна, прав та обов’язків 
територіальних громад, що об’єдналися, 
з дня набуття повноважень сільською, се-
лищною, міською радою, обраною такою 
об’єднаною територіальною громадою. 

У разі об’єднання всіх територіальних 
громад одного району в одну об’єднану 
територіальну громаду все майно спільної 
власності територіальних громад такого ра-
йону є комунальною власністю об’єднаної 
територіальної громади, а пов’язані з 
таким майном права та обов’язки нале-

жать об’єднаній територіальній громаді 
з дня набуття повноважень сільською, се-
лищною, міською радою, обраною такою 
об’єднаною територіальною громадою.

Питання, що стосуються врегулювання 
трудових відносин з працівниками навчаль-
них закладів при утворенні об’єднаних те-
риторіальних громад, вирішуються згідно з 
положеннями Кодексу законів про працю 
України (КЗпП).

Так, у разі перейменування навчальних 
закладів об’єднаних територіальних гро-
мад та залишенням без змін їх штатних роз-
писів, до графи 3 трудових книжок педаго-
гічних працівників вноситься тільки запис 
про перейменування навчального закладу 
відповідно до п. 2.15 Інструкції про поря-
док ведення трудових книжок працівників, 
затвердженої наказом Міністерства праці 
України, Міністерства юстиції України, Мі-
ністерства соціального захисту населення 
України від 29 липня 1993 року № 58.

При скороченні чисельності або штату 
працівників, ліквідації, реорганізації закладів, 
установ освіти, врегулювання трудових відно-
син здійснюється згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП, з 

дотриманням встановлених законодавством 
гарантій та прав педагогічних працівників.

У разі згоди окремих працівників на пе-
реведення до іншого навчального закладу 
врегулювання трудових відносин здійсню-
ється згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП, який перед-
бачає можливість припинення трудового 
договору в порядку переведення працівни-
ка, за його згодою, на інше підприємство, в 
установу чи організацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 КЗпП зміна 
підпорядкованості підприємства, установи, 
організації не припиняє дії трудового до-
говору.

У разі зміни власника підприємства, 
а також у разі його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворен-
ня) дія трудового договору працівника про-
довжується (ч. 4 ст. 36 КЗпП).

Пунктом 19 постанови Пленуму Верхо-
вного Суду України від 6 листопада 1992 
року № 9 «Про практику розгляду судами 
трудових спорів» визначено, що у випад-
ках зміни власника підприємства (установи, 
організації) чи його реорганізації (злиття з 
іншим підприємством, приєднання до іншо-

го підприємства, поділу підприємства, ви-
ділення з нього одного або кількох нових 
підприємств, перетворення одного підпри-
ємства в інше) дія трудового договору пра-
цівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП).

Отже, у випадку утворення органу 
управління освітою у складі ОТГ та пере-
дачі до сфери його управління навчальних 
закладів норма п. 5 ст. 36 КЗпП для врегу-
лювання трудових відносин з працівниками 
цих навчальних закладів не застосовується.

Підставою для припинення трудового 
договору може бути відмова працівника 
від переведення на роботу в іншу місцевість 
разом з установою, організацією, а також 
відмова від продовження роботи у зв’язку 
із зміною істотних умов праці (пункт 6 час-
тини першої статті 36 Кодексу законів про 
працю України).

Згідно зі статтею 43 КЗпП розірвання 
трудового договору з підстав, передбаче-
них п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації 
підприємства, установи, організації), може 
бути проведено лише за попередньою зго-
дою виборного органу первинної профспіл-
кової організації, членом якої є працівник.

роз’яСнює цк профСпілки працівників оСвіти і науки україни

Всі ми родом із дитинства і школу пам’ятаємо за іме-
нами друзів і вчителів, за атмосферу добра, душевного 
комфорту. Значний внесок у створення цієї особливої 
атмосфери, безпечних умов праці, навчання і вихован-
ня роблять наші педагоги, адміністрація і профком. 

Ключову роль у зв’язку цих ланок відіграє голо-
ва первинної профспілкової організації. У Великодо-
линському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
— ліцей» Овідіопольського району такою людиною 
протягом багатьох років є Іщенко Алла Іванівна. 
Саме вона бере на себе відповідальність за створен-
ня сприятливого мікроклімату в колективі, захищає 
трудові й соціальні права та інтереси людини праці. 

Доброчинність, доброзичливість, милосердя — ті 
засади, на яких під її керівництвом будуються відно-
сини між членами Профспілки закладу та стосунки з 
іншими людьми. 

Основними показниками сприятливого педагогіч-
ного клімату є захищеність особисто кожного в колек-

тиві, емоційне багатство життя та радість творчості його 
членів, взаємна відповідальність та доброзичливість, 
дисциплінованість, повага, турбота про кожного; такт, 
увічливість, чуйність у взаєминах, наявність традицій. 
Позитивний педагогічний клімат нормалізує напруже-
ну обстановку, робить працю вчителя привабливою та 
значущою. Саме це підкреслює той великий обсяг ро-
боти, що впроваджує в життя Алла Іванівна.

Окрім громадської роботи, вона — прекрасний 
педагог, який виховав уже не одне покоління учнів. 
Це турботлива мама та бабуся, вірна дружина, гарна 
подруга, красива жінка. Своєю повсякденною діяль-
ністю вона демонструє, що сучасний педагог – різно-
бічно розвинена особистість, яка має не лише удоско-
налюватися в професії, а й бути цікавою людиною.

Сьогодні вже недостатньо самого бажання змі-
нити умови праці педагогів на краще. Тільки ґрун-
товні знання та всебічна поінформованість голови 
профспілкової організації стають надійним фунда-

ментом у відстоюванні і захисті трудових, соціально-
економічних прав та інтересів учителів.

Значне психологічне та фізичне навантаження, 
висока відповідальність педагогічних працівників 
потребують відпочинку, організації їх дозвілля, ді-
євої турботи про оздоровлення. Тому за ініціативою 
Алли Іванівни профком спільно з адміністрацією 
школи систематично організовує різноманітні за-
ходи для згуртування колективу та психологічного 
розвантаження, збереження здоров’я та культурно-
го розвитку освітян.

Кожен колектив починається з людини. Вміння 
побачити обличчя цієї людини, зрозуміти її пробле-
ми та тривоги, допомогти в скрутному становищі – 
саме за це Аллі Іванівні вдячні члени профспілкової 
організації, яку вона очолює. 

Оксана Албул, вчитель математики  
Великодолинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» 

Овідіопольського району 

колектив починаєтьСя з людини

У зв’язку з численними скаргами працівників освіти Білгород-Дністровського району про примусове написання заяв про звільнення за власним бажанням у зв’язку з передачею за-
кладів освіти в підпорядкування об’єднаним територіальним громадам надаємо роз’яснення ЦК Профспілки з цього питання.

Врегулювання трудових відносин в установах та закладах освіти при утворенні об’єднаних територіальних громад
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Виходить раз на два місяці

«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

АФІША  
БУДИНКУ ВЧЕНИХ
ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ

25 вересня, 17.00 – 5 жовтня – 
Збірна виставка живопису «Оксамито-
вий сезон». 

26 вересня, 20.00 – IV Міжнародний лі-
тературний фестиваль. Урочисте відкрит-
тя за участю представників 13 країн світу. 
Ведуча – письменниця Оксана Забужко.

26 вересня, 17.00 – Наукова істори-
ко – краєзнавча секція «Одесика».
1. До 30-річчя від дня смерті члена прав-
ління Будинку вчених з 1944 по 1968 рр.,  
професора, доктора технічних наук 
Марха Олександра Тев`євича.
2. Презентація альманаху «Південь – 
Захід. Одесика» № 25.

27 вересня, 13.00 – Урочисте зібран-
ня присвячене Дню працівників освіти.

27 вересня, 15.00 – Науковий семінар 
політичних наук. «Як перемогти на вибо-
рах? Політичні та комунікативні технології 
в українському електоральному процесі». 

28 вересня, 17.00 – Наукова астро-
номічна секція. «Астрономічні сезони в 
Будинку вчених». 

30 вересня, 13.00 – Асоціація ве-
теранів культпросвітроботи. Творчий 
вечір журналіста та співачки Лариси 
Козлової «Білої акації грона духмяні».

5 жовтня, 17.00 – Виставка живопи-
су французького культурного товари-
ства «Альянс-франcез». 

6 жовтня, 12.00 – Музична вітальня. 
«Вчитель та учні» – народна артистка 
України, солістка Одеського театру му-
зичної комедії Н.Завгородня представ-
ляє своїх учнів. 

8 жовтня, 17.00 – Виставка живо-
пису. Пам’яті художника Ростислава 
Палецького. 

9 жовтня, 17.00 – Наукова секція кни-
ги. «Новинки з краєзнавства в Одеський 
національній науковій бібліотеці».

10 жовтня, 15.00 – Науковий семі-
нар політичних наук. «Політична подія 
очима учасників та спостерігачів. Істо-
рія, яка твориться сьогодні». 

12 жовтня, 11.30 – Науковий семі-
нар ТІІМО. Круглий стіл «Міжнародні 
відносини в умовах постправди». 

13 жовтня, 14.00 – Клуб усіх муз. 
Літературно-музична програма «Музи 
вітають з Днем людини похилого віку». 

14 жовтня, 14.00 – Клуб «Ліра». 
Інна Лейзерович про творчість та 
долю Йосипа Бродського «Нізвідкіля з 
любов’ю».

22 жовтня, 17.00 – Збірна виставка 
живопису «Осінь в Одесі».

25 жовтня, 15.00 – Творчий вечір по-
етеси Надії Барчук «З глибин століть».

28 жовтня, 13.00 – Асоціація вете-
ранів культпросвітроботи. Ювілейне 
музичне засідання присвячене 25-річ-
чю асоціації.

Заслужена почесна  
нагорода 

Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України за 
підтримки Міністерства культури та мистецтв України щороку проводить Загаль-
нонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання». 

28 серпня 2018 року відбулось нагородження лауреатів конкурсу.  
Дипломом лауреата цьогорічного конкурсу нагороджена газета «Освітян-

ський профспілковий вісник» Одеської обласної організації Профспілки праців-
ників освіти і науки України за послідовність висвітлення діяльності навчальних 
закладів Одещини.

До речі, перший номер нашої газети вийшов десять років тому – у вересні 
2008 року.

Вітаємо редакційну колегію газети, всіх дописувачів з високою нагородою і 
сподіваємось на ще активнішу співпрацю спілчан!

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ обкому Профспілки 

Вже протягом кількох років студенти та викладачі Одесь-
кої національної академії харчових технологій оздоровлю-
ються на туристичній базі «Екстрим», розташованій у ма-
льовничому селі Жденієво Закарпатської області. 

Завдяки співпраці адміністрації, профкому студентів та 
профкому працівників два рази на рік взимку та влітку ор-
ганізовуються заїзди для викладачів і студентів. 

Користь активного відпочинку для здоров’я очевидна: 
він стає для всіх потужним додатковим зарядом бадьорості 
та енергії. До речі, цьому сприяють ще й активні зусилля ви-
кладачів кафедри фізичної культури та спорту ОНАХТ. Вони 
завжди присутні на оздоровчих заїздах та організовують 
різноманітні спортивні змагання, естафети та тренінги. 

Цього літа для відпочивальників підготовлені цікаві екс-
курсійні програми до водоспаду Шипіт та на озеро Сине-
вір, подорож на крісельному підйомнику на гору Пилипець, 
пішохідні походи в гори, прогулянки на велосипедах, а для 
любителів екстриму водяний рафтинг.

Після виснажливих та цікавих походів свої сили можна 
поповнити в ресторані «Екстрим», в меню якого входять на-
ціональні українські страви, секрети приготування яких зна-
ють лише в західних регіонах. 

Щовечора студенти та викладачі брали участь у різних 
конкурсах, змагалися в кмітливості, проявляли свої творчі 
здібності, а на переможців чекали оплески та солодкі призи. 

Безумовно, такі сумісні заходи для студентів і співро-
бітників сприяють зміцненню партнерства між сторонами, 
створенню атмосфери довіри, взаєморозуміння, а також 
дружніх і теплих стосунків. Попереду новий навчальний 
рік, з новими завданнями, проектами, новими знаннями, і 
я впевнений, що після такого продуктивного відпочинку ми 
кожний день починатимемо з усмішкою, бажанням пізнава-
ти щось нове та досягати нових висот у такому бурхливому, 
невгамовному й дивовижному житті. Нові вершини на нас 
чекають попереду!   

  Дмитро Скрипніченко, голова первинної профспілкової 
організації  студентів Одеської національної академії  

харчових технологій

Ми знаєм, що герої не вмирають,
Вони у нашій пам’яті живуть,
Та біль від втрати з часом не стихає
І рідних нам уже не повернуть.

На фото запалом юнацьким сяє погляд,
А у руках – новенький автомат.
Це все було лиш вчора, а сьогодні…
Сьогодні мертвим сном вже спить солдат.

І небо плаче березневим ранком,
Мов співчуває рідним у біді.
Для них ніколи не буде уже світанку,
Лиш морок й біль панують у душі. 

А материнські сльози ллються, ллються,
Течуть рікою й краю їм нема.
Стоїть від горя скам’янілий батько
І згадує лиш синові слова:

«Я не залишусь ворогам на радість
І на поріг батьківський повернусь,
Синів зрощу, побачу вашу старість,
До сивих скронь легенько доторкнусь».

Та не судилось, бо лихая доля
Вмить перервала ниточку життя.
Ще будуть весни, знов все забуяє, -
Для нього лиш остання ця весна.

Йому вже не болить. Нам втрата ятрить душу.
А скільки ще таких знекровлених сердець:
Батьків, дружин, що заломили з горя руки!
Коли ж війні настане цій кінець?

Тетяна Бровко, учитель Петровірівського НВК 
Ширяївського району

Пам’яті Івана Юсипіва 

карпатСька феєрія
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Виходить раз на два місяці

«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

Вітаємо з особистими ювілеями

АФІША  
БУДИНКУ ВЧЕНИХ
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ

18 серпня – 06 вересня – Збірна ви-
ставка живопису артгрупи «Ніка» м. Чор-
номорськ. До Дня Незалежності України 
«Україна – рідний край». 

29 серпня, 17:00 – Наукова істори-
ко-краєзнавча секція «Одесика». До дня 
міста: академік А. Добролюбський «Історія 
рідного міста в археології».

30 серпня, 15:00 – Виставка живопису 
Олени Куклової. «Барви улюбленого літа».

31 серпня, 14:00 – Презентація фотоаль-
бому члена Спілки фотохудожників Укра-
їни В’ячеслава Богомоленка. «Пам’ятаю 
Одесу».

01 вересня, 14:00 – Асоціація ветеранів 
культпросвітроботи. Концерт «День народ-
ження мого міста». 

02 вересня, 14:00 – Клуб усіх муз. Му-
зично-літературна програма до дня міста 
«Музи вітають одеситів».

08 вересня, 12:00 – Музична вітальня. 
Концерт до дня міста «Перлина у моря».

09 вересня, 15:00 – Клуб «Ліра». 

1. І. Шафір та С. Вайенблат до дня пам’яті 
Марка Мар’яновського музична програма 
«Влада кохання велика».

2. Музична програма до дня міста Д. Іспен-
кова «Одеський шансон: вірші та пісні». 

11 вересня, 17:00 – Наукова секція кни-
ги. Підсумки книжкового фестивалю «Зе-
лена хвиля».

12 вересня, 17:00 – Виставка Марини 
Милової. «Оксамитовий сезон».

У серпні цього року святкують особисті ювілеї наші колеги

Голова Болградської районної 
організації Профспілки праців-

ників освіти і науки України 

Фощан  
Юлія Валентинівна

Голова Кодимської районної 
організації Профспілки праців-

ників освіти і науки України 

Дяченко  
Микола Миколайович

Голова Миколаївської районної 
організації Профспілки праців-

ників освіти і науки України 

Щербина  
Лариса Дмитрівна 

Нагрудним знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Заслужений працівник Профспіл-
ки працівників освіти і науки України» нагороджена Бондаренко Лілія Павлівна — голова Біляївської 
районної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

За період роботи на цій посаді Лілія Павлівна зарекомендувала себе як принциповий, компетентний, ініці-
ативний профспілковий лідер. Користується великим авторитетом як серед членів Профспілки, так і керівництва 
відділу освіти та органів місцевого самоврядування, була обрана депутатом районної ради.

На високому професійному рівні виконує свої обов’язки щодо захисту соціально-економічних прав праців-
ників освіти Біляївського району та Біляївської ОТГ, розвитку соціального партнерства з адміністраціями відділів 
освіти.

Лілія Павлівна є ініціатором і організатором районних оздоровчих, культурно-масових та спортивних 
заходів. Протягом багатьох років завдяки її наполегливості первинні профспілкові організації отримують 
на ці цілі кошти відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. 

У дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку «Знамя» Одеської обласної 
організації Профспілки працівників осві-
ти і науки України протягом 3 змін оздо-
ровлено 552 дитини членів Профспілки.

Всього на підготовку табору «Знамя» до 
оздоровчого сезону обком Профспілки виділив 
980 000 грн.

Головне в роботі з дітьми – це подарувати їм 
радість творчості, розкрити талант кожної дити-
ни, організувати всю діяльність загонів так, щоб 
кожен день був святом.

Виховна робота в таборі в цьому році бу-
дувалась як гра-мандрівка. Кожен день – це 
станція, де діти були активними учасниками 
незабутніх екскурсій, походів, конкурсів, 
спартакіади, розважальних програм, квестів, 
зустрічей. 

Найяскравішою станцією була станція 
«Україна талановита». Неперевершені вра-
ження отримали глядачі фінального концерту 
«Таланти нашого табору»: нам поталанило по-
чути й побачити віртуозне виконання творів на 
скрипці, саксофоні, багато учасників вразили 
нас виконанням сучасних пісень та запальними 
танцями. 

На станції «Україна правова» дуже ціка-
во була побудована зустріч з представниками 
Управління патрульної поліції в Одеській об-

ласті. Враховуючи різновікову категорію дітей 
табору ними були проведені профілактичні 
бесіди : «Безпечна поведінка дітей під час літ-
ніх канікул», «Безпека дорожнього руху», «Від-
повідальність підлітків за порушення закону» 
тощо. Молодшим дітям пощастило більше, адже 
їм дозволили ознайомитись зі службовим авто.

 Із захопленням діти брали участь у спор-
тивних заходах табору, які проводились на 
станції «Україна спортивна». Фінальним захо-
дом був фестиваль «Олімпійські веселі старти» з 
нагоди Дня Конституції та масові заходи в рам-
ках «Олімпійське літо» між таборами міста, ор-
ганізатором яких був Одеський обласний центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
Неперевершена гра з волейболу між таборами 
завершилась перемогою саме нашої команди 
– ДЗОВ «Знамя». Хвилю емоцій отримали вся 
команда та вболівальники. Увесь табір урочисто 
зустрічав переможців. 

 Традиційно наш табір приймав бігунів із 
різних регіонів України, Прибалтики, Білорусії, 
Польщі, які бігли з факелом миру та гармонії із 
Вашингтона. Ми зустрічали їх з хлібом та сіллю, 
українськими піснями. Ця зустріч стала незабут-
нім костюмованим святом. Звучали пісні народів 
усіх народів світу, у фантастичних костюмах з 
натхненням діти виконували національні танці. 
Дуже цікаво пройшло знайомство з культурою 
народів Середньої Азії, яку представили студен-
ти – іноземці ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 

Неймовірні емоції діти отримали, відвідав-
ши лазер-клуб та боулінг.

Станція «Україна співоча». Всім запам’ята-
лось свято «Ой на Івана, ой на Купала». Діти 
виконували обрядові пісні, знайомилися зі 
звичаями та традиціями цього свята, плели він-

ки, а ввечері для найстарших вихованців була 
організована вечірня прогулянка до моря, де 
дівчата змогли пустити на воду свої вінки з по-
бажаннями. 

Станція «Україна інтелектуальна». З ве-
ликим задоволенням діти відвідали «Музей 
цікавої науки», «Катакомби», меморіал «411 
Батареї». Дуже захоплюючою була прогулян-
ка на катері у вечірній час. Діти не лише ми-
лувалися краєвидами узбережжя, а й знайо-
милися з історією Одеси та видатними діячами 
рідного краю. 

На станції «Україна мистецька», крім кон-
курсів малюнків, плакатів, артмайстерень, не-
забутнім святом для дітей став похід до театру 
музичної комедії на найкращі вистави, Одесь-
кого державного цирку на програму «Цирк на 
льоду».

Під кінець зміни в дитячому закладі підби-
ваються загальні підсумки гри – мандрівки. На 
церемонії закриття зміни демонструються віде-
оролики, кліпи, презентації, фільми від кожно-
го загону. Під бурхливі оплески більшість дітей 
отримали грамоти, дипломи, подяки за успішну 
діяльність і досягнуті результати протягом зміни.

На запитання: «Чому і в цьому році ви зно-
ву приїхали в наш табір?» Як правило відповідь 
однозначна: «Більш за все захоплює атмосфе-
ра взаєморозуміння з вихователями, зустріч з 
вірними друзями, можливість у повному обсязі 

проявити свої здібності, таланти, відчути впевне-
ність у своїх силах завдяки підтримці виховате-
лів і друзів».

А для керівництва та працівників дитячого 
закладу найбільша нагорода – це відгуки бать-
ків та дітей про відпочинок, в яких вони щиро 
діляться своїми враженнями про наш табір.

«Безмерная вам благодарность за всё! 
Лагерей много, во многих были и знаем не 
понаслышке, есть с чем сравнивать, но такого 
лагеря как «Знамя», такой атмосферы любви и 
тепла, нет нигде. Мы любим вас! Храни вас Бог! 
Спасибо огромное! Всю жизнь будем вспоми-
нать чудесные мгновенья».

Сім'я Прилєпових, Одеська націо-
нальна академія харчових технологій.

«Огромное спасибо за радость, которую вы 
подарили нашим детям, за праздник, который 
организовывали ежедневно, за их улыбки!»

Олійник В.А., Контониста О.В. с. Ве-
ликий Дальник. 

«Лагерь замечательный! Мой сын сказал, 
что он стал вторым домом. Мы должны беречь 
этот лагерь».

Подгорець Т. В., Одеський національ-
ний політехнічний університет. 

В усіх багаточисельних відгуках головна 
думка одна – як здорово було в таборі, він став 
для дітей другою домівкою, це – дійсно острі-
вець дитячого щастя. 

Галина Мізіна, директор ДЗОВ «Знамя». 

ТАБІР «ЗНАМЯ» — ОСТРІВЕЦЬ ДИТЯЧОГО ЩАСТЯ


