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Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня студента!
Ви найбільш активна, волелюбна і незалежна частина суспільства, 

авангард української молоді. Студенти завжди відрізнялися прагненням 
до національного відродження та утвердження української державнос-
ті. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі в громадських 
перетвореннях значною мірою залежить майбутнє рідного краю.

Ми цінуємо вас за життєву енергію, жадобу до нових знань, готов-
ність запропонувати нові ідеї для розбудови економічно розвиненої 
та духовно збагаченої України. 

Сплине незначний час, й отримані вами знання та досвід громад-
ської роботи визначатимуть майбутню долю країни.

Зичимо всім творчого натхнення, наполегливості та успіхів у навчан-
ні, здійснення найзаповітніших мрій та найсміливіших життєвих планів. 
Нехай ваші молоді серця наповнюються святковим настроєм і радістю.

Миру, щастя, здоров’я та злагоди вам, дорогі студенти!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

ВІДБУВСЯ Х ПЛЕНУМ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ

України на 2018 рік», «Про вищу осві-
ту», змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни, а також схвалених Міністерством 
освіти і науки України та ЦК Профспіл-
ки змін до Галузевої угоди. 

Пленум схвалив підготовлені та 
узгоджені Спільною комісією Департа-
менту освіти і науки ОДА та обкомом 
Профспілки зміни до обласної Угоди та 
доручив голові Одеської обласної ор-
ганізації Профспілки працівників освіти 
і науки України Н.О.Дубовик їх підпи-
сати від профспілкової Сторони. 

 Текст змін до Угоди після повідо-
мної реєстрації буде оприлюднений на 
офіційному сайті обласної організації 
Профспілки.

Організаційним ланкам Профспіл-
ки рекомендовано спільно з керівни-
ками закладів та установ освіти і науки 
внести змін до укладених районних, 
міських угод, колективних договорів 
відповідно до змін до Галузевої та об- ласної угод на 2016–2020 роки, а та-

кож забезпечити їх виконання. 
З доповіддю з другого питання по-

рядку денного виступила заступник 
голови обкому Профспілки Любов 
Корнійчук, яка проаналізувала роботу 
виборних органів територіальних орга-
нізацій Профспілки щодо забезпечення 
духовних інтересів членів Профспілки, 
організації їх дозвілля, культурно-масо-
вої та спортивної роботи, забезпечення 
здорового способу життя. Учасники 
пленуму мали змогу переглянути пре-
зентаційні матеріали. 

Досвідом роботи в цьому напрям-
ку поділилися Тетяна Панасюк, голова 
секції освіти, Ніна Касап, голова комісії 
з питань культурно-масової та спортив-
ної роботи обкому Профспілки, Окса-
на Пушнова, голова Овідіопольської 
районної організації Профспілки. 

Пленум обкому Профспілки відзна-
чив, що переважна більшість районних, 
міських комітетів Профспілки приділя-

ють велику увагу забезпеченню духов-
них інтересів спілчан, організовують їх 
дозвілля, культурно-масові та спортив-
ні заходи.

Водночас для покращення цієї ро-
боти необхідно ініціювати розробку 
спільно з органами місцевої влади 
та органами управління освітою ре-
гіональних програм, спрямованих 
на організацію та забезпечення не-
обхідних умов для проведення куль-
турно-масових, спортивних заходів 
серед працівників освіти, надання 
фінансової підтримки творчим ко-
лективам та спортивним командам, а 
також домагатися виділення робото-
давцями коштів первинним профспіл-
ковим організаціям відповідно до ст. 
44 Закону України «Про професійні 
спілки,їх права та гарантії діяльно-
сті», положень Галузевої, обласної 
угод, колективних договорів.

 Служба зв’язків з громадськістю  
та ЗМІ обкому Профспілки

1 листопада 2018 року відбувся черговий пленум Одеського обласного комітету Профспілки, на якому були розглянуті питання «Про вне-
сення змін та доповнень до Угоди між Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеським обласним ко-
мітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки» та «Про роботу виборних органів територіальних організацій 
Профспілки щодо забезпечення духовних інтересів членів Профспілки, організації їх дозвілля, культурно-масової та спортивної роботи, за-
безпечення здорового способу життя». 

У роботі пленуму від Департаменту 
освіти і науки Одеської державної ад-
міністрації взяла участь Оксана Углік, 
начальник відділу корекційної освіти, 
соціальної роботи та ресурсного за-
безпечення, співголова Спільної комісії 
Департаменту освіти і науки та облас-
ного комітету Профспілки для ведення 
переговорів і здійснення контролю за 
виконанням обласної Угоди. 

З інформацією з першого питання 
виступила голова обкому Профспілки 
Ніна Дубовик, яка відзначила, що змі-
ни, які відбулися в законодавстві з мо-
менту укладення Угоди між Департа-
ментом освіти і науки Одеської облас-
ної державної адміністрації та Одесь-
ким обласним комітетом Профспілки 
працівників освіти і науки України на 
2016-2020 роки, потребують відповід-
ного їх відображення в Угоді через до-
мовленості Сторін. Це стосується змін, 
які випливають з норм Законів України 
«Про освіту», «Про Державний бюджет 
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АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ВІДБУЛИСЯ, ЩО ДАЛІ?

ВІДЗНАЧЕНО КРАЩИХ СТУДЕНТІВ

9 жовтня в м. Одесі та 17 жовтня 2018 року в м. Києві 
відбулися акції протесту, в яких взяли участь представ-
ники Одеської обласної організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки України. Основні вимоги освітян 
— підвищення заробітної плати науково-педагогічним 
працівникам закладів вищої освіти, педагогічним пра-
цівникам закладів дошкільної, позашкільної, професій-
но-технічної освіти; підвищення мінімальних соціальних 
стандартів, встановлення І тарифного розряду на рівні 
мінімальної заробітної плати та відновлення міжкваліфі-
каційних співвідношень посадових окладів працівників 
2–11 тарифних розрядів, збільшення розміру стипен-
дії та кількості студентів, які її отримують, фінансування 
освіти та виконання ст. 61 Закону України «Про освіту».

Після закінчення акції протесту делегація уповно-
важених профспілкових представників зустрілася з 
віце-прем’єр-міністром України, головою НТСЕР Пав-
лом Розенком. В обговоренні профспілкових вимог 
також взяли участь міністр соціальної політики Укра-
їни Андрій Рева, міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич та інші.

У рамках переговорного процесу профспілок і вла-
ди з питання виконання вимог учасників Всеукраїнської 
профспілкової акції 1 листопада 2018 року відбулася 
зустріч соціальних партнерів — Міністерства освіти і на-
уки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки 
України. 

Від галузевого Міністерства участь у роботі взя-
ли заступник міністра освіти і науки України Павло 
Хобзей, в.о. директора департаменту економіки та 
фінансування Оксана Ткаченко, заступник директора 
департаменту Ольга Щеглова. Профспілкову сторону 
представляли голова Профспілки працівників освіти і 
науки України Георгій Труханов, заступники голови 
Сергій Романюк, Сергій Пугачов, Володимир Цвих та 
Ольга Чабанюк.

Відбулася гостра, але досить конструктивна дискусія 
та пошук шляхів вирішення проблемних питань галузі. 
Наразі робота Профспілки та Міністерства продовжу-
ється, адже питання потребують прийняття рішень на рів-
ні Кабінету Міністрів України.

Одним із кроків до можливого вирішення питання 
підвищення заробітної плати окремих категорій освітян є 
спільний лист Міністерства освіти і науки України та Цен-
трального комітету Профспілки, який публікуємо нижче. 

Президія Одеського обласного комітету Профспілки на своє-
му засіданні 1 листопада 2018 року, розглянувши подання пер-
винних профспілкових організацій закладів вищої освіти, прийня-
ла рішення нагородити кращих студентів Почесними грамотами 
обкому Профспілки за активну участь у профспілковій роботі, 
розвиток студентського профспілкового руху та з нагоди святку-
вання Дня студента:

Первинна профспілкова організація студентів 
Одеського національного політехнічного університету:

• Єфіменко Ірину Вікторівну, студентку, заступника 
голови профспілкового бюро інституту комп’ютерних 
систем;

• Павлусь Марину Геннадіївну, студентку, заступника 
голови профспілкового бюро інституту бізнесу, економіки 
та інформаційних систем;

• Бринзу Аллу Анатоліївну, студентку, голову комісії з 
питань культурно-масової роботи профспілкового бюро 
інституту бізнесу, економіки та інформаційних систем;

• Соловйова Юрія Романовича, студента, голову проф-
спілкового бюро інституту машинобудування;

• Берію Давида Юрійовича, студента, заступника голо-
ви профспілкового бюро інституту інформаційної безпеки 
та радіотелекомунікацій;

• Пивоварову Поліну Віталіївну, студентку, члена 
профспілкового бюро інституту комп’ютерних систем;

• Зубака Віктора Валерійовича, студента, члена проф-
спілкового бюро інституту електромеханіки та енергоме-
неджменту.

Первинна профспілкова організація студентів 
Одеського національного економічного університету:

• Дашяна Артема Самвеловича, студента, члена проф-
спілкового комітету, голову профспілкового бюро факуль-
тету міжнародної економіки;

• Міогло Олену Григорівну, студентку, члена профспіл-
кового комітету, голову профспілкового бюро обліково- 
економічного факультету;

• Самсонову Єлизавету Володимирівну, студентку, 
члена профспілкового комітету, голову профспілкового 
бюро кредитно-економічного факультету;

• Чередніченка Олександра Івановича, студента, чле-
на профспілкового комітету.

Первинна профспілкова організація студентів 
Одеського державного екологічного університету:

• Думанську Олену Русланівну, студентку, члена проф-
спілкового комітету;

• Сівак Анастасію Василівну, студентку, члена профспіл-
кового комітету;

• Бурлаку Дмитра Юрійовича, студента, члена про-
фспілкового комітету. 

Первинна профспілкова організація студентів Між-
народного гуманітарного університету:

• Дойчеву Єлизавету Петрівну, студентку, члена про-
фспілкового комітету;

• Баруді Юніса Абуловича, студента, члена профспілко-
вого комітету;

• Учаву Ніколаса Геннадійовича, студента, члена про-
фспілкового комітету;

• Крупнікову Олександру Ігорівну, студентку, голову 
профспілкового бюро студентів факультету мистецтва та 
дизайну.

Первинна профспілкова організація студентів 
Одеської національної академії харчових технологій:

• Болокана Олександра Савича, студента, голову 
проф спілкового бюро факультету комп’ютерних систем та 
автоматизації;

• Віноградова Дениса Геннадійовича, студента, за-
ступника голови профспілкового бюро факультету техно-
логії зерна і зернового бізнесу;

• Чумаченка Богдана Вікторовича, студента, голову 
профспілкового бюро факультету технології та товарозна-
вства харчових продуктів і продовольчого бізнесу;

• Мельника Богдана Миколайовича, студента, заступ-
ника голови профспілкового бюро факультету технології 
та товарознавства харчових продуктів і продовольчого 
бізнесу;

• Джуру Олександру Андріївну, студентку, профгру-
порга групи ТМ-41;

• Риженко Діану Сергіївну, студентку, профгупорга гру-
пи ТМ-45.

Первинна профспілкова організація студентів 
Одеської державної академії будівництва та архітек-
тури:

• Балдук Надію Павлівну, студентку, члена профспілко-
вого комітету; 

• Мунтян Олену Володимирівну, студентку, голову 
комісії профкому з питань культурно-масової роботи;

• Черноусову Юлію Валеріївну, студентку, заступника 
голови профбюро інституту бізнесу та інформаційних тех-
нологій;

• Яценко Анастасію Валентинівну, студентку, члена 
профспілкового бюро архітектурно-художнього інституту.

Первинна профспілкова організація об’єднана 
Національного університету «Одеська юридична ака-
демія»:

• Вавринчук Адріану Сергіївну, студентку, заступника 
голови первинної профспілкової організації по роботі зі 
студентською молоддю;

• Борщ Аліну Анатоліївну, студентку, голову прес-цен-
тру профкому;

• Перила Владислава Володимировича, студента, го-
лову профспілкового бюро студентів факультету адвокату-
ри;

• Герасимчук Іванну Віталіївну, студента, голову 
профспілкового бюро студентів факультету журналісти-
ки; 

• Єжову Анастасію Дмитрівну, студентку, профгрупорга 
2-ї групи факультету міжнародно-правових відносин.

Первинна профспілкова організація об’єднана 
Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К.Д. Ушинського: 

• Красільнікову Анну Сергіївну, студентку, голову про-
фспілкового бюро студентів соціально-гуманітарного фа-
культету;

• Сулім Наталію Вікторівну, студентку, профгрупорга 
1-ї групи факультету початкового навчання;

• Галаєва Віктора Миколайовича, студента, голову 
профспілкового бюро студентів художньо-графічного фа-
культету;

• Захаренко Марину Олександрівну, студентку, голо-
ву профспілкового бюро студентів факультету музичної та 
хореографічної освіти;

• Скирду Максима Володимировича, студента, голову 
профспілкового бюро студентів історико-філософського 
відділення.

Первинна профспілкова організація об’єднана Із-
маїльського державного гуманітарного університету:

• Литвинову Марину Андріївну, студентку, заступника 
голови профспілкового бюро факультету української філо-
логії та соціальних наук;

• Шишман Анастасію Андріївну, студентку, заступни-
ка голови профспілкового бюро факультету іноземних 
мов.

Первинна профспілкова організація об’єднана 
Одеської державної академії технічного регулювання 
та якості:

• Чумак Анастасію Юріївну, студентку, члена профспіл-
кового комітету;

• Романюк Анастасію Сергіївну, студентку, профгру-
порга групи 1603 МВ;

• Ломенка Дмитра Сергійовича, студента, профгрупор-
га групи 1501 РТ.

Вітаємо всіх студентів з високими нагородами!
Бажаємо подальших успіхів у навчанні  

та громадській діяльності! 
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У ВИРІ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ В ОНЭУ

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧИХ ПЕРЕМОГ

Готуючись до святкування Дня 
студента, Первинна профспілкова 
організація Національного універ-
ситету «Одеська юридична акаде-
мія» започаткувала низку заходів, 
спрямованих на популяризацію 
здорового способу життя, розвиток 
активного дозвілля та поширення 
волонтерського руху серед студент-
ської молоді.

Увесь жовтень в університеті вирувало 
студентське спортивне життя.

Профком став організатором прове-
дення «Тижня здоров’я», в рамках якого 
відбулися «Веселі старти» — товариські 
спортивні змагання для першокурсників. 
Учасники взяли участь в естафетах, пере-
тягуванні канатів, бігу та інших видах ігро-
вих змагань. Під час спортивних перегонів 
студенти-першокурсники познайомилися 
зі спортивним життям університету, краще 
пізнали своїх однокурсників, навчилися 
працювати в команді. 

Церемонія нагородження за підсумками 
«Веселих стартів» пройшла в урочистій, свят-

ковій атмосфері. Пе-
реможці змагань на-
городжені медалями 
та кубками профко-
му, при цьому ніхто з 
учасників теж не зали-
шився без уваги: всіх 
нагородили пам’ят-
ними дипломами. За 
підсумками змагань 
перше місце виборо-
ла команда факуль-
тету прокуратури та 
слідства, друге місце 
— першокурсники 
факультету міжнарод-
но-правових відносин, 

а бронзовими призерами стали студенти фа-
культету цивільної та господарської юстиції. 

А наступного тижня стартувала сту-
дентська спартакіада, яка проводиться ка-
федрою фізичного виховання за підтримки 
профкому університету. Студенти матимуть 
змогу взяти участь у змаганнях із різних ви-
дів спорту, зокрема: волейболу, міні-футбо-
лу, настільного тенісу, баскетболу, футзалу 
і шахів. По закінченні спартакіади, у берез-
ні 2019 року, первинна профспілкова орга-
нізація нагородить переможців у всіх видах. 

Проведенню подібних заходів сприяє 
розвинута спортивна інфраструктура уні-
верситету: великі стадіони, спортивні і трена-
жерні зали — створені всі необхідні умови для 
того, щоб студенти, аспіранти і співробітники 
могли підтримувати себе в спортивній формі. 

Профком та адміністрація університе-
ту проводять цілеспрямовану роботу щодо 
надання благодійної допомоги дитячим 
будинкам, спеціалізованим інтернатам 
для дітей-сиріт, які закріплені за кожним 
факультетом. Нещодавно за ініціативи 
профспілкового комітету та за підтримки 

керівництва НУ «ОЮА» було організова-
но благодійну акцію по збору коштів для 
вихованців цих закладів, яка проводиться 
вже більше 10 років. Усі бажаючі студен-
ти і викладачі університету, які сплачують 
благодійні кошти, отримують від волонте-
рів профкому вогняні повітряні ліхтарики. 
Ввечері всі учасники акції збираються на 
площі 10 Квітня, біля стели «Крила Пере-
моги», і запускають у небо сотні ліхтари-
ків, які є символами добра та надії.

Цей захід спрямований на те, щоб 
привернути увагу містян, громадськості 
нашого міста до проблеми фінансування 
знедолених дітей. У цьогорічній акції взяли 
участь більше 500 осіб і зібрано близько 
10 тис.грн. На виручені гроші надано гу-
манітарну допомогу для вихованців дитя-
чих будинків — одяг, іграшки, засоби гігіє-
ни та інші речі першої необхідності. 

Профком також успішно провів акції 
«Поділись теплом» та «День посмішки». 
А підсумком тижневої благодійної роботи 
став візит профспілкового активу в дитячий 
будинок-інтернат для дівчаток з особливи-
ми потребами здо-
ров’я, в якому прохо-
дять соціальну адап-
тацію 120 вихованок 
з усього південного 
регіону нашої країни.

П р о ф с п і л к о в і 
активісти приділя-
ють значну увагу 
вихованню у студен-
тів поваги до свого 
університету, нашо-
го міста. Вже стало 
доброю традицією 
регулярно органі-
зовувати суботники 
з благоустрою: на 

набережній 8-ї станції Великого Фонтану 
висаджуємо сосни, листяні дерева і кущі, 
таким чином не тільки прикрашаємо схил, 
але й проводимо берего-укріплювальні ро-
боти. Крім того, по цій території проходить 
Дорога здоров’я, і ми прагнемо зробити цю 
ділянку найбільш красивою і комфортною 
для одеситів і гостей міста — благоустрою-
ємо паркову зону і проводимо реконструк-
цію відкритого спортивного комплексу, де 
зможуть займатися спортом усі бажаючі.

До Дня студента профспілковий комітет 
проводить щорічний інтелектуальний тур-
нір «ЩО? ДЕ? КОЛИ», учасники художньої 
самодіяльності представляють наш універ-
ситет на обласному фестивалі самодіяльної 
художньої творчості серед студентів закла-
дів вищої освіти Одеської області. 

Тож профспілкове студентське життя 
триває. До нових досягнень та перемог!

Вавринчук Адріана, заступник голови 
Первинної профспілкової організації 

Національного університету «Одеська 
юридична академія» 

16 октября 2018 года при поддержке 
профсоюзного комитета студентов Одес-
ского национального экономического 
университета в Одесском русском театре 
было проведено яркое и масштабное со-
бытие — "Студенческая осень 2018". Это 
мероприятие, ежегодно объединяющее 
в одном зале студентов, родителей, пре-
подавателей, деканов, проректоров, рек-
тора, — своеобразный дебют первокурс-
ников всех пяти факультетов на большой 
сцене, возможность проявить себя, про-
демонстрировать свои таланты, посорев-
новаться в харизме и почувствовать, что 
такое сплоченность коллектива, а главное 
— пройти тяжелый путь к успеху и ощутить 
торжество победы.

Студенты-первокурсники соревнуются 
в трех номинациях: «танец», «вокал» и 
«КВН». По традиции первым стал вокаль-
ный конкурс. Когда слушаешь подготов-
ленные номера, тяжело поверить, что на 
сцене стоит первокурсник. Столько эмоций 
и чувств вложено в каждую песню, с такой 
легкостью и любовью они исполняются, 
что просто замирает сердце. В этом году 
победителем в номинации «Вокал» ста-
ла студентка факультета международной 
экономики Диана Топал. Почетные второе 

и третье места заняли студенты факульте-
тов экономики и управления предприни-
мательством и финансово-экономического 
соответственно.

Затем последовал любимый конкурс 
большинства зрителей – КВН. В течение 
месяца первокурсники, с помощью сту-
дентов старших курсов, генерировали 
сотни разных шуток, отбирали самые 
яркие и смешные, которые и были пред-
ставлены зрите-
лям. В общем, с 
плохим настро-
ением в зале 
не осталось ни 
одного зрителя. 
Первое место 
в этой номи-
нации заняла 
команда фи-
нансово-эконо-
мического фа-
культета, вто-
рое место поде-
лили факультет 
м е ж д у н а р о д -
ной экономики 
и кредитно-эко-
номический, а 

третье место заняла команда факульте-
та экономики и управления предприни-
мательством.

Ну и «вишенкой» концертной про-
граммы стала самая зрелищная номи-
нация – танец. В каждой танцевальной 
постановке присутствовал определен-
ный сюжет с глубоким смыслом. Каж-
дый танец четко передавал ту бурю 
эмоций, которые испытывали высту-

пающие. Чувственность и искренность 
переплетались с точностью движений и 
синхронностью. В этой номинации пер-
вое место разделили факультет меж-
дународной экономики с факультетом 
экономики и управления предпринима-
тельством, второе место занял коллектив 
финансово-экономического факультета, 
третье – учетно-экономического фа-
культета. Всех победителей торжествен-
но поздравил и наградил ректор ОНЭУ 
Зверяков Михаил Иванович.

Можно еще много рассказывать о 
«Студенческой осени» и о ее значимос-
ти для студентов, но стоит отметить глав-
ное: это мероприятие направлено на то, 
чтобы уже с начала студенческой жизни 
показать ребятам, что такое общая цель 
и общий труд, что такое настоящая сту-
денческая семья и что значит ощущать то 
самое, переполняющее чувство гордости 
за свой факультет.

На этом работа нашего профсоюзно-
го комитета не заканчивается. Мы жела-
ем всем успехов, творческого вдохнове-
ния и приглашаем к сотрудничеству всех 
студентов!

Яна Котляренко,  
член профкома студентов ОНЭУ

8 листопада 2018 року стартував дру-
гий тур обласного фестивалю-конкурсу 
самодіяльної художньої творчості серед 
студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Одеської області, який про-
водиться обласним комітетом Профспілки 
спільно з Департаментом освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації та Радою 
ректорів закладів вищої світи Одеського 
регіону до Дня студента.

Творчі колективи та індивідуальні ви-
конавці закладів вищої освіти області зма-
гаються за першість у вокальному, хорео-
графічному, театральному, оригінальному, 
інструментальному жанрах. 

Першою розпочала творчі змагання 
Одеська державна академія будівництва 
та архітектури. Після кожного виступу 

зал наповнювався бурхливими оплеска-
ми. Глядачам надовго запам’ятаються ви-
ступи артистів архітектурно-художнього 
інституту, інституту бізнесу та інформа-
ційних технологій, будівельно-технічного 
інституту, які стали переможцями конкур-
су «Студентська осінь ОДАБА-2018». 

Після виступу у фестивальній програмі 
всіх переможців «Студентської осені» на-
городив ректор академії Ковров А.В. 

 Яскраві виступи самодіяльних колек-
тивів та індивідуальних виконавців ОДАБА 
задали загальну позитивну творчу атмос-
феру на фестивалі. 

 У подальшому напруга тільки зроста-
тиме, адже участь в обласному фестива-
лі-конкурсі братимуть 11 закладів вищої 
освіти. При цьому в більшості з них студен-

ти виступають на профе-
сійному рівні. 

Залишається лише 
побажати нашим студен-
там феєричних виступів і 
дочекатись підсумків ро-
боти журі фестивалю, які 
будуть оприлюднені під 
час проведення церемо-
нії нагородження та за-
ключного гала-концерту 
переможців фестива-
лю-конкурсу.

Служба зв’язків  
з громадськістю та ЗМІ 

обкому Профспілки
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«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

Вітаємо з особистими ювілеями

АФІША  
БУДИНКУ ВЧЕНИХ
ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ

17 листопада, 16.00 — 27 листопа-
да — Виставка живопису Марти Тимощук 
«Фантазія чи реальність».
18 листопада, 12.00 — Музична віталь-
ня. Концерт учнів класу Наталії Ізуграфо-
вої, провідного концертмейстера ОНМА 
ім. А. В. Нежданової, члена Спілки теа-
тральних діячів України та Міжнародного 
союзу музичних діячів.
25 листопада, 13.00 — Асоціація вете-
ранів культпросвітроботи.

1. Творчий вечір заслуженого діяча 
України, композитора, хормейстера 
Валентини Уляш. 
2. Презентація збірника поезій «Над 
чорноморською хвилею».

25 листопада, 15.00 — Клуб «Ліра». 
Творча зустріч з одеською поетесою Раї-
сою Обуховою. 
27 листопада, 17.00 — 6 грудня — Ви-
ставка пам’яті одеського художника та 
реставратора Аліка Мірзоєва.
27 листопада, 17.00 — Наукова секція 
книги. До Дня пам’яті жертв політичних ре-
пресій. Поет і дисидент Ірина Ратушинська.

7 грудня, 17.00 — 24 грудня — Вистав-
ка живопису Інни Кузьмінської, Олени Па-
насюк «Портретна дуель».
8 грудня, 12.00 — Музична вітальня.

1. Класики — дітям. Співає дитяча сту-
дія «Амадеус». 
2. Вистава «Дитячий альбом» (за моти-
вами творів П. І. Чайковського).

8 грудня, 18.00 — лекція «Сімейні цінно-
сті. Істинні та єдині справжні дорогоцінно-
сті». Тетяна Полякова, міжнародний кон-
сультант з етикету і комунікацій.
9 грудня, 15.00 — Клуб «Ліра». Вечір 
пам`яті Ганни Малик «Ця жінка». У про-
грамі поезія автора, ліричні пісні. 
11 грудня, 17.00 — Наукова секція кни-
ги. Презентація книг Віктора Михальченка 
«Порт приписки — Одеса», Валерія Кон-
дратюка, Віктора Михайльченка, Олега 
Сівіріна «Хай буде правда: історія дворян-
ського роду Курисів».
12 грудня — Науковий семінар політич-
них наук. «Соціальна політика України на 
сучасному етапі: виклики та перспективи».
19 грудня, 16.00 — Концертна програма 
заслуженої артистки України Аліси Джа-
магорцян, професора кафедри сольного 
співу ОНМА ім. А.В.Нежданової.
22 грудня, 17.00 — Новорічний бал «Чу-
деса під Новий рік». Святковий вечір для 
наукової спільноти Будинку вчених.
24 грудня,12.00 — Студія дитячих свят. 
Мюзикл «Загадки Діда Мороза».
30 грудня, 13.00 — Асоціація ветеранів 
культпросвітроботи. Музично-поетичний 
вечір «Дворцовое величие его», присвя-
чений 95-й річниці створення Одеського 
будинку вчених. 

У листопаді цього року святкують особисті ювілеї наші колеги

Завідувач відділу соціально- 
економічного захисту працівни-

ків Одеського обласного комі-
тету Профспілки працівників 

освіти і науки України 

Подгорець  
Валентина Вікторівна

Завідувач фінансового  
відділу-головний бухгалтер 

Одеського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і 

науки України 

Кузнецова  
Тетяна Арсенівна

БІЛГОРОД- 
ДНІСТРОВСЬКІЙ  

ЗОШ №6 — 105 РОКІВ

ВИЗНАЧЕНО ПРИЗЕРІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ  
ЗМАГАНЬ З ВОЛЕЙБОЛУ 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 91

26 жовтня 2018 року ЗОШ №6 
м. Білгорода-Дністровського відсвят-
кувала свій 105-річний ювілей. 

Ювілей – чудова нагода осмислити до-
сягнуте, оцінити здобутки, підбити певні під-
сумки, окреслити нові горизонти, а ще висло-
вити глибоку вдячність усім, чиїми зусиллями 
і творчою працею створювався авторитет 
школи, хто спрямовує свою роботу на фор-
мування освіченого, гуманного, компетент-
ного молодого покоління.

А починалося все так. У своєму духовному 
заповіті поміщиця Євдокія Василівна Ковріга 
заповіла десять тисяч рублів для придбання 
ділянки на території міста Аккермана і забу-
дови на ній жіночого училища. Училище було 
відкрите 23 вересня 1913 року. Зараз у цьому 
приміщенні знаходиться загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів № 6. 

За столітню історію існування школа була 
початковою школою для дівчаток, учитель-
ською гімназією, 7-річною та 8-річною школою 
№9, 8-річною школою №6 і, нарешті, з 1987 
року стала середньої школою. 

За 105 років заклад освіти випустив по-
над 8000 тисяч учнів, у душах яких зросло 
засіяне розумне, добре і вічне. І де б не були 
наші випускники, їх серця зігрівають теплі спо-
гади про незабутні роки навчання. 

Серед здобутків педагогічного колективу 
варто відзначити, що з 1991 року школа ви-
ховала 55 медалістів (30 золотих та 25 сріб-
них медалей), у закладі працюють 44 педаго-
ги, з яких 6 мають звання «вчитель-методист», 
15 «старший вчитель». Завдяки невтомній 
праці вчителів, учні отримують призові місця 
в предметних олімпіадах міських, обласних 
турів, МАН, спортивних змаганнях. Серед 
випускників школи багато вчителів, лікарів, 
майстрів своєї справи.

У цей святковий день колектив школи при-
ймав слова привітання та подарунки від місь-
кого голови А.Ф. Гінак, начальника управління 
освіти, сім’ї молоді та спорту Білгород-Дністров-
ської міської ради Л.І. Муржа-Ромащук, голови 
міської організації Профспілки Т.В. Олейнічен-
ко, директора Білгород-Дністровського педа-
гогічного училища Герасименка В.М, депутатів 
Одеської обласної ради О.А. Бабенка, В. В. Ан-
дрієнкова, підприємців міста, випускників.

З нагоди ювілею вчителі були нагород-
жені грамотами міського голови, управління 
освіти, сім’ї молоді та спорту Білгород-Дні-
стровської міської ради.

Але найважливіше в нашій школі — її душа, 
яка, скільки б років не минуло, все одно зали-
шиться молодою, завдяки дзвінким дитячим 
голосам, якими будуть наповнюватися ці стіни. 

Т. І. Дімброва,  
голова Первинної профспілкової організації 

ЗОШ №6 м. Білгорода-Дністровського 

175 лет! Это очень важная дата: 
это длинный путь, огромный труд 
нескольких поколений педагогов, 
тысячи выпускников, это радость 
побед, красивые и добрые тради-
ции. Одесская специальная обще-
образовательная школа-интернат 
№ 91 одна из старейших в Украине 
школ для глухих была открыта в 
1843 году.

Первое здание школы было распо-
ложено у моря, в районе сегодняшнего 
парка имени Т.Шевченко, с 1970 года — 
на 11-й станции Большого Фонтана в 
трехэтажном здании, построенном по ти-
повому проекту на средства Украинского 
общества глухих.

Просторные классные комнаты с зву-
коусиливающим оборудованием, спор-
тивный зал, швейная, столярная, слесар-
ная мастерские, слуховой кабинет и ка-
бинеты для организации индивидуальной 
работы по развитию слуха и устной речи, 
уютные спальные комнаты, пищеблок — 
все это создает условия для полноценного 
воспитания и проведения коррекционной 
работы и социализации глухих.

В школе — интернате обучаются дети 
из города Одессы и северных районов 
области, их учит и обслуживает кол-
лектив единомышленников, способных 
организовать учебно-воспитательный 
процесс на современном уровне, ста-
вить новые цели и добиваться очередных 
успехов. А это – показатель стабильной 
работы и мастерства коллектива, создан-
ного почти за 35 лет работы директора 
школы Малия Виктора Николаевича. 
Благодаря его настойчивой работе, в 
1995 году школа-интернат № 91 полу-
чила на 10 лет статус эксперименталь-
ного медико-педагогического реабили-
тационного комплекса Института дефек-
тологии Академии педагогический наук 
Украины. В экспериментальной работе 
активное участие принимали благотво-

З 8 по 10 листопада 2018 року в м. Києві 
відбулися Всеукраїнські змагання з волейболу 
серед членів Профспілки працівників освіти і 
науки України.

У змаганнях взяли участь понад 150 пред-
ставників освітніх закладів та студентів закладів 
вищої освіти – членів Профспілки із тринадцяти 
регіонів України.

Спортсмени змагалися у двох лігах – ліга 
«А» (працівники) і «Б» (особи, які навчаються).

Одеську обласну організацію Профспілки 
представляли дві команди — працівників та сту-
дентів.

У напруженій боротьбі команда працівників 
посіла ІV місце, а команда студентів (капітан — Ку-
рінько Д.Д., тренер – Моднов Д.Ю.) виборола при-
зове ІІІ місце. Гравця студентської команди Дениса 
Поліщука відзначено як кращого блокуючого. 

рительные организации из Украины, Гер-
мании, Швеции, Канады, привлекались 
научные учреждения.

С 1997 года школа-интернат № 91 
становится трехступенчатой и предо-
ставляет услуги для получения полного 
среднего образования. Выпускники по-
ступают на обучение в высшие учебные 
заведения — Киевскую национальную 
академию искусств, Киевский нацио-
нальный институт физической культуры и 
здоровья, Одесский национальный уни-
верситет им. И.И.Мечникова и успешно 
их заканчивают. Часть из них сегодня 
работает в учреждении на разных долж-
ностях. 

9 ноября по случаю юбилея в школе 
был организован торжественный празд-
ник, на котором присутствовали целые ди-
настии выпускников разных лет, коллеги 
из Киева, Одессы, Болграда. Лучшие ра-
ботники были отмечены Грамотами Депар-
тамента образования и науки Одесской 
облгосадминистрации. С юбилеем коллек-
тив поздравила председатель Одесской 
областной организации Профсоюза ра-
ботников образования и науки Украины 
Нина Дубовик. Профсоюзные активисты 
были награждены Почётными грамота-
ми обкома обкома и Киевского райкома   
Профсоюза, денежными премиями. 

Юбилей — прекрасная вершина, по-
зволяющая оценить пройденный путь. А 
путь этот — яркий пример верности и пре-
данности выбранной профессии!

Желаем школе-интернату процвета-
ния, счастливых моментов жизни, а кол-
лективу выражаем искреннюю благодар-
ность за самоотверженность и творческий 
поиск, доброту и щедрость души.

С юбилеем!

Ольга Цыганкова,  
председатель Киевской  районной  

организации Профсоюза работников 
образования и науки Украины

Обком Профспілки щиро дякує освітянам та 
студентам – переможцям за чудову гру й бажає 
всім успіхів та досягнень у майбутніх спортив-
них баталіях!


