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Прийміть найщиріші вітання з нагоди національного свята нашої держави — Дня Незалежності 
України!

Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного із нас. Освіта завж-
ди була рушійною силою й формуючою складовою всіх держав, і ми повинні зробити все, щоб напов-
нити незалежність нашої країни справжнім змістом. 

Тож будьмо згуртованими і відповідальними, нехай серця наповнюються гордістю за нашу держа-
ву, а плідна робота буде надійною запорукою мирного й щасливого майбутнього.

Бажаємо всім добра, міцного здоров’я, достатку й щедрої долі, душевної рівноваги та впевненості 
у власних силах!

Слава Україні!

Незабаром урочисто пролунає знайома й дорога всім мелодія першого дзвоника, яка 
сповістить про початок нового навчального року.

Особливо хвилююче вона прозвучить для першокласників, які в цей святковий день роз-
почнуть подорож Країною Знань!

Не менш важливим перший день навчального року є для студентів-першокурсників, які 
стануть на шлях професійного розвитку. 

Напередодні свята хочеться сказати слова щирої вдячності всім, хто присвятив своє життя 
нелегкій освітянській справі. Дорогі колеги, шановні вчителі та викладачі, попереду нас че-
кає велика робота. Цей навчальний рік — це рік нових можливостей, партнерства і творчого 
зростання, ми творимо Нову українську школу, сучасну систему освіти. Тільки спільною пра-
цею та наполегливістю ми зможемо реалізувати ці непрості завдання.

З Днем знань, миру і добра всім!
Президія Одеського обласного комітету Профспілки

 працівників освіти і науки України

Шановні спілчани!

Дорогі освітяни!

ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ — 100!

дів країни «Топ-200 Україна», що про-
водиться Міжнародною академією та 
Академією педагогічних наук України, 
ОНПУ протягом останніх 5 років вхо-
дить до 10 кращих технічних і техноло-
гічних закладів України.

Університет має багаторічні стабіль-
ні міжнародні зв’язки і високу репу-
тацію за кордоном та є членом низки 
міжнародних організацій, плідно спів-
працює з навчальними, науковими і 
виробничими центрами 30 країн Євро-
пи, Азії, Близького Сходу, Північної та 
Південної Америки і гідно представляє 
нашу державу на міжнародній арені 
вищої освіти.

ОНПУ бере активну участь у про-
грамах академічної мобільності Єв-
ропейського Союзу Erasmus Mundus 
(3 програми у 2012-2016 р.р.) та 
Erasmus+ (5 програм у 2016/17 на-
вчальному році). Протягом 2016-2017 
років 48 студентів, аспірантів та викла-
дачів були учасниками кредитної ака-
демічної мобільності за 5 проектами 
цих програм. Університет має договори 
з 20 університетами Європи зі спільної 

підготовки магістрів за програмами 
«подвійний диплом» (Німеччина, Ав-
стрія, Іспанія, Польща, Швеція та Фран-
ція). У його структурі створені україн-
сько-німецький, українсько-іспанський 
та українсько-польський інститути, 
студенти яких мають змогу проходити 
мовну та виробничі практики за кордо-
ном, брати участь у програмах акаде-
мічного обміну з вишами-партнерами 
та отримувати стипендії для продов-
ження навчання в Німеччині, Іспанії та 
Польщі.

Успішну навчальну і наукову діяль-
ність університету забезпечують міцна 
сучасна матеріально-технічна база і 
розвинута соціальна інфраструктура. 
Загальна площа приміщень навчаль-
но-наукової, соціально-побутової і 
культурної матеріально-технічної бази 
ОНПУ та його відокремлених структур-
них підрозділів становить понад 200 
тис. кв. метрів. Студенти й аспіранти 
мешкають у 12 сучасних гуртожитках 
на понад 5000 місць.

Адміністрація університету тісно 
співпрацює з профспілковими комі-

тетами у вирішені питань створен-
ня належних умов для використання 
творчого потенціалу викладачів та 
студентів, захисту їх соціально-еко-
номічних інтересів. Це дає можливість 
забезпечувати спортивну-оздоровчу 
та культурно-масову роботу серед 
студентів і співробітників, ефективно 
використовуючи матеріально-тех-
нічну базу спортивного комплексу з 
9 спеціалізованими спортивними й 
тренажерними залами, студентського 
спортивно-оздоровчого табору «Чай-
ка», культурно-освітнього закладу 
«Палац культури студентів». 

 До ювілейної дати працівники уні-
верситету нагороджені Почесними 
грамотами Центрального та обласного 
комітетів Профспілки й грошовими ви-
нагородами. 

Одеський обласний комітет Проф-
спілки працівників освіти і науки Укра-
їни щиро вітає колектив Одеського 
національного політехнічного універ-
ситету із 100-річним ювілеєм та бажає 
нових творчих здобутків у науковій та 
освітянській діяльності! 

18 вересня 2018 року виповнюється 100 років з дня заснування Одеського національного політехнічного університету. За роки свого існу-
вання ОНПУ із політехнічного інституту, у якому при його створенні було всього 3 факультети, трансформувався у великий навчально-нау-
ковий комплекс, у складі якого 13 навчально-наукових інститутів, 2 факультети та 4 вищих навчальних заклади І і ІІ рівнів акредитації, де 
працює біля 1500 висококваліфікованих викладачів, серед яких 37 академіків, 8 членів-кореспондентів галузевих міжнародних і респу-
бліканських академій, 130 професорів і докторів наук, 464 доценти та кандидати наук, 12 заслужених діячів науки і техніки та заслужених 
працівників освіти України, 46 відмінників освіти України. Очолює університет заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії 
інженерних наук України, доктор технічних наук, професор Оборський Геннадій Олександрович.

В університеті підготовлено понад 
100 тисяч інженерів, бакалаврів та ма-
гістрів з 32 спеціальностей та 75 спеці-
алізацій, з них більше 3 тисяч спеціаліс-
тів для 103 країн світу.

Вчені і спеціалісти ОНПУ здійсню-
ють вагомий внесок у розвиток різно-
манітних галузей науки і техніки. На-
уково-дослідна робота в університеті 
зосереджена в 15 відомих і визнаних 
наукових школах.

За результатами рейтингу серед 
понад 400 вищих навчальних закла-
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З 5 по 6 червня в м. Одесі про-
ходив IV обласний фестиваль мо-
лодих спеціалістів «Педагогічна 
надія Одещини», організаторами 
якого є Одеський обласний комі-
тет Профспілки працівників осві-
ти і науки України, Департамент 
освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації та Одесь-
кий обласний інститут удоскона-
лення вчителів. 

Цьогорічний фестиваль був присвя-
чений 100-річчю з дня народження ви-
датного педагога Василя Сухомлинсько-
го. На його відкритті молодих педагогів 
вітали в.о. директора Одеського облас-
ного інституту удосконалення вчителів 
Любов Задорожна та голова обласної 
організації Профспілки Ніна Дубовик. 

У рамках проекту в перший день 
фестивалю проходили різні заходи: 

— знайомство з роботою Одеської 
обласної організації Профспіл-
ки працівників освіти і науки 
України; 

— виставка — конкурс творчих ро-
біт у жанрі образотворчого та 
декоративно-прикладного мис-
тецтва, присвячених 100-річчю з 
дня народження Василя Сухом-
линського;

— тренінг «У колі друзів»;
— психолого-педагогічне тестуван-

ня;
— робота на базі науково-методич-

них лабораторій інституту удо-
сконалення вчителів; 

— презентація Нової української 
школи. 

Другий день фестивалю передба-
чав змагання в конкурсах «Урок май-
бутнього», «Гімн професії», «Світ моїх 
захоплень». Конкурсанти змагалися як 
професіонали та зачаровували членів 
журі конкурсу і всіх присутніх своїми 
талантами: співали, танцювали, демон-
стрували власні вироби — справжні ви-
твори мистецтва. 

За підсумками конкурсів абсолют-
ною переможницею стала вчитель НВК 

«Балтська ЗОШ 2 — ліцей» Балтської 
ОТГ Наталія Чебан. Друге місце розді-
лили Гук Валентина, вчитель Бурлачо-
балківської ЗОШ Чорноморської міської 
ради, та Волкова Юлія, вчитель Болград-
ського НВК, третє місце посіла Сергеєва 
Ганна, вчитель Великодолинської ЗОШ 
Овідіопольського району. 

Кращою творчою роботою, присвя-
ченою ювілею Сухомлинського, журі 
конкурсу визнало роботу Меламен Ган-
ни, вчителя Суворовської ЗОШ Ізмаїль-
ського району. 

Всі переможці були нагороджені Ди-
пломами Департаменту освіти і науки та 
обкому Профспілки і грошовими премі-
ями. 

В якості заохочення 7–8 червня 
для всіх учасників фестивалю обкомом 
Профспілки була організована безко-
штовна поїздка на Кіровоградщину — 
батьківщину видатного педагога. 

Зворушливою була зустріч молодих 
педагогів у НВК «Павлиська загально-
освітня школа І — ІІІ ступенів — ліцей 
імені В.О.Сухомлинського», де вони 
доторкнулись до спадщини великого 
педагога та вклонились його могилі. Не 
менш цікавим було знайомство з робо-
тою таких передових потужних закладів 
освіти, як Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс (гімна-
зія-інтернат — школа мистецтв), Олек-
сандрійський педагогічний коледж та 
Заклад загальної середньої освіти № 10 
м. Олександрії.

Надовго в пам’яті залишаться захо-
плюючі екскурсії по заповіднику-музею 

І. Карпенка-Карого «Хутір Надія», Кі-
ровоградському академічному україн-
ському музично-драматичному театру 
ім. М. Л. Кропивницького.

Кіровоградські колеги поділились 
своїм досвідом роботи з молодими вчи-
телями, презентували відеоматеріали 
47 зльоту молодих вчителів Кіровоград-
щини. До речі, ініціатором обласних зі-
брань молодих учителів був саме Василь 
Сухомлинський. 

Одеський обласний комітет Проф-
спілки висловлює щиру подяку праців-
никам виконавчого апарату та профак-
тиву Кіровоградського обкому Проф-
спілки, начальнику Управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської 
облдержадміністрації Таборансько-
му В. П., керівникам закладів освіти, які 
гостинно приймали нашу молодь і ще-
дро ділилися своїм досвідом. 

Заступник голови Одеського  
обкому Профспілки Любов Корнійчук 

Згідно з перспективним планом 
навчання Одеського обласного 
комітету Профспілки працівників 
освіти і науки України 3-5 липня 
2018 року на базі Навчально-ме-
тодичного центру профспілок 
Чернігівської області підвищува-
ли свій професійний рівень голови 
й профактив територіальних орга-
нізацій Профспілки та первинних 
профспілкових організацій закла-
дів вищої освіти. 

Одеську групу на чолі з головою 
обласної організації Профспілки Ніною 
Дубовик вітали голова Чернігівської 
обласної організації Профспілки Тетя-
на Матвеєва, яка поділилася досвідом 
роботи та здобутками своєї організації, 
та директор Навчально-методичного 
центру профспілок Тетяна Осадча. На 
відкриття семінару завітав також голова 
Федерації профспілкових організацій 
Чернігівської області Ігор Москаленко. 

Навчання розпочав тренер та юрист 
НМЦ профспілок Володимир Ковальчук. 
Тема «Техніка ефективного управління 
профспілковою організацією в умовах 
змін» серйозна та багатогранна. Проф-
спілкові працівники обговорили можли-
вості адекватної реакції профспілки на 
виклики сьогодення. 

Чи важливо профспілковому лідеру 
розуміти психологію міжособистісного та 
колективного спілкування? Які компетен-
ції необхідно розвивати передусім? Саме 
цим питанням був присвячений навчаль-

ний модуль Ірини Глушко, практичного 
психолога, сертифікованого тренера.

У фінальній частині семінару учас-
ники з допомогою тренера, керівника 
Центру освіти дорослих "Перспектива" 
НМЦ профспілок Віталія Копиша роз-
биралися в сучасних аспектах інформа-
ційної роботи профспілкових організа-
цій, можливостях соціальних мереж та 
питаннях побудови позитивного іміджу 
організації. 

 За підсумками навчання всі слухачі 
отримали сертифікати.

 Окрім насиченої навчальної про-
грами, учасники заходу мали величезне 
задоволення ознайомитися з істори-
ко-культурною спадщиною Чернігівщи-
ни. Незабутнє враження на всіх справили 
Національний історико-культурний запо-
відник «Гетьманська столиця» та Істори-
ко-меморіальний музей-заповідник Пан-
телеймона Куліша «Ганнина Пустинь». 
Також надовго в пам’яті залишиться чу-
дова подорож зачарованою Десною.

Навчальні та культурні заходи були 
проведені дуже цікаво та на високому 
професійному рівні, за що висловлюємо 
щиру вдячність керівництву та виклада-
чам НМЦ а також голові Чернігівської 
обласної організації Профспілки Тетяні 
Матвеєвій.

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обкому Профспілки 

працівників освіти і науки України

Наталія Чебан,  
вчитель НВК «Балтська ЗОШ  
№ 2 — ліцей» Балтської ОТГ 

Я дуже вдячна організаторам фести-
валю за гарну програму та організацію 
такого свята. В мене залишилося море 
позитивних емоцій та теплих спогадів, 
які будуть у пам’яті довгі роки. Під час 
конкурсної програми я мала можливість 
проявити свої таланти та вміння гідно 
вийти з будь-якої ситуації. Конкурс ство-
рив атмосферу педагогічного надбання, 
творчості, сприяв підвищенню позитив-
ної мотивації, підкоренню педагогічного 
успіху.

Участь у фестивалі — це колосаль-
ний досвід, це спілкування з педагога-
ми-професіоналами, вдосконалення 
своєї майстерності, це обмін думками зі 
своїми колегами.

Дуже вразила екскурсія на батьків-
щину Василя Олександровича Сухом-

линського. Ми ходили стежками, якими 
ходив він, милувалися деревами, які він 
посадив, бачили його рукописи. Це — 
вже класика. 

Завдяки цьому фестивалю, завдяки 
обласному та Балтському районному 
комітетам Профспілки працівників осві-
ти та науки України я знайшла багато 
друзів-колег, з якими ми спілкуємося, 
отримала масу позитиву та ще раз під-
твердила свою думку про те, що вчитель 
— найкраща професія. 

Юлія Волкова,  
вчитель Болградського НВК

Чи варто брати участь у таких кон-
курсах, як «Педагогічна надія Одещи-
ни»? 

Я вважаю, що кожний молодий 
вчитель повинен пройти цей шлях. 
Знання, які отримуємо під час підго-

товки цього заходу, полегшують нашу 
роботу в школі. 

Дуже приємно, що програма фести-
валю складалася не тільки з основних 
етапів, де конкурсанти повинні були 
показати себе, а й була організована 
обкомом Профспілки цікава подорож, 
метою якої був не просто відпочинок, а 
збагачення нашого невеликого педаго-
гічного досвіду. 

Для цього ми вирушили на батьків-
щину видатного педагога В.О. Сухом-
линського. Я була вражена побаченим. 
Побувавши в селі Павлиш та школі, де 
він жив і працював, ми з моїми молодими 
колегами приблизилися до його спадщи-
ни. Це велика бібліотека, рукописи уро-
ків, казки для малят, багато методичних 
посібників для вчителів. Ми побачили 
«зелені класи», де Василь Олександро-
вич проводив свої уроки на природі.

 Також відвідали хутір «Надія», де 
жив і писав свої твори драматург, кори-

фей українського театру Іван Карпен-
ко-Карий.

У місті Кропивницький нас запроси-
ли до школи мистецтв, у якій навчаються 
обдаровані діти. В Олександрії побува-
ли в школі, яка працює за програмою 
НУШ і де ми отримали дуже багато цін-
ної інформації.

За цей час, що провели разом, ми 
встигли стати гарними друзями, адже 
разом цікавіше навчатися для того, щоб 
стати досвідченим педагогом. 

Ці кілька днів запам’ятаються мені на 
все життя.

Я дякую своїм колегам Полуектовій 
О.П., Мімінашвілі М.В., які мені до-
помагали підготуватися до конкурсу, 
голові Болградського райкому Проф-
спілки Фощан Ю.В., а також організа-
торам фестивалю — обкому Профспіл-
ки та обласному інституту удоскона-
лення вчителів за підтримку молодих 
педагогів. 

Своїми враженнями про фестиваль діляться конкурсантки



3 Освітянський профспілковий вісник
СВЯТО ОСВІТЯНСЬКИХ ТАЛАНТІВ

ФЕСТИВАЛЬ ОСВІТЯНСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В ЛИМАНСЬКОМУ РАЙОНІ

СПАРТАКІАДА ВЧИТЕЛІВ У БОЛГАРІЇ: У НАС ЗОЛОТО З ШАХІВ

Два дні, 14 та 15 серпня 2018 
року, в саду Одеського будинку 
вчених лунала музика та співи. 
Це свої неабиякі творчі таланти 
демонстрували учасники облас-
ного конкурсу самодіяльної ху-
дожньої творчості серед праців-
ників закладів загальної серед-
ньої, дошкільної, позашкільної 
освіти. Організаторами цього за-
ходу є Департамент освіти і нау-
ки Одеської ОДА та Одеський об-
ласний комітет Профспілки пра-
цівників освіти і науки України. 

Освітяни співали і танцювали, по-
казували міні-спектаклі, декламували 

власні вірші, демонстрували роботи 
образотворчого та декоративно-при-
кладного мистецтва. 

Оцінювало майстерність кон-
курсантів компетентне журі в складі 
викладачів Південноукраїнського 
національного педагогічного універ-
ситету.

Традиційно найбільше учасників 
було представлено у вокально-хоро-
вому жанрі та декоративно-приклад-
ному мистецтві, дещо збільшилась 
кількість театральних колективів.

Варто відзначити, що конкурс про-
ходив у дуже приязній обстановці, осві-
тяни не шкодували оплесків не лише 
для своїх колег, а й для суперників. 

На підставі висновків журі облас-
ного конкурсу самодіяльної художньої 
творчості дипломами Департаменту 
освіти і науки Одеської ОДА та Одесь-
кого обласного комітету Профспілки 
працівників освіти і науки України і 
грошовими преміями нагороджені ко-
лективи та окремі виконавці, які посіли 
призові місця. 

Абсолютними переможцями (І міс-
це) у вокально-хоровому жанрі стали:

— в категорії «хори» — хор «Дже-
рело», Ізмаїльський район; 

— в категорії «вокальні ансамблі» 
— тріо «Савра», Савранський 
район; 

— в категорії «солісти» — Богда-
нова-Цонкова Софія Іванівна, 
Ренійський район. 

Переможцями також визнані:
— інструментальний жанр — Вла-

єв Павло Дем’янович, Київ-
ський район м. Одеси;

— хореографічний жанр — колек-
тив «Дівчата», Овідіопольський 
район; 

— театральний жанр — колектив 
«Перлина» Овідіопольський 
район; 

— авторське виконання власних 
творів — Таран Надія Юріївна, 
Овідіопольський район;

— образотворче мистецтво — Реко-
ва Жанна Вікторівна, м. Южне; 

— декоративно-прикладне мисте-
цтво — Космикова Марія Андрі-
ївна, Овідіопольський район.

Вітаємо переможців і призерів з 
нагородами! Бажаємо всім учасникам 
нових мистецьких проектів, щоб твор-
че натхнення ніколи не полишало вас! 

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обкому Профспілки

У рамках обласного конкурсу 
в Лиманському районі був про-
ведений районний етап, органі-
заторами якого виступили відділ 
освіти, молоді та спорту Лиман-
ської районної державної адмі-
ністрації (керівник Харламбо-
ва В. О.) та Лиманський райком 
Профспілки працівників освіти 
і науки України (голова Буль-
ба В. О.). 11 травня у Визирсько-
му будинку культури відбувся 
заключний гала-концерт та уро-
чисте нагородження художніх 
колективів закладів освіти.

Близько 250 учасників конкурсу 
представляли 20 закладів освіти.

Вже зранку 11 травня над Аджалиць-
ким лиманом було чутно звуки зраз-
кового духового оркестру Визирської 
ЗОШ I-III ст. Зі шкільних автобусів вихо-
дили святково одягнені працівники шкіл 
і дошкільних закладів. Зал Визирського 
будинку культури поступово заповню-

вався. Рівно о 10 годині прозвучали фан-
фари та казкове дійство розпочалось.

На заході були присутні керівники 
району: Приймак Василь Михайло-
вич — голова райдержадміністрації; 
Тефтул Геннадій Олександрович — го-
лова Лиманської районної ради; Осо-
скало Іван Андрійович — заступник 
голови районної ради; Дубовик Ніна 
Олександрівна — голова Одеської об-
ласної організації; Кутателадзе Олег 
Джумберович — депутат Одеської об-
ласної ради; Сорохманюк Володимир 
Олексійович — депутат Лиманської ра-
йонної ради. Ведучою конкурсу стала 
методист районного науково-методич-
ного центру Лиманського відділу осві-
ти, молоді і спорту Жучшко Валентина 
Василівна. Програма була насиченою. 
Фестиваль-конкурс було відкрито піс-
нею в виконанні вчителя Вовківського 
НВК Ткача Олега. Далі виступили во-
кальний ансамбль Курисівської ЗОШ 
I-III ст. з чудовою піснею «Гарний ко-

зак, гарний» та ансамбль «Цукерочки» 
Кордонського НВК «ЗОШ I-II ст.-ДНЗ» 
з запальним танком. Колективи Чорно-
морської ЗОШ I-III ст., Фонтанського 
НВК «ЗОШ I-III ст.-гімназія» зачару-
вали усіх присутніх. Танок «французь-
кий вальс» у ліричному майстерному 
виконанні працівників Трояндівського 
ДНЗ здивував та порадував, а танець 
з капелюшками у виконанні педпра-
цівників Трояндівської ЗОШ I-III ст. за-
пам’ятався своєю елегантністю. Виступ 
учителів Олександрівської ЗОШ I-III ст. 
був хвилюючим, тому що підкреслив 
єдність та цілісність України.

Дві години промайнули швидко, 
але додому ніхто не поспішав. Вітали 
один одного, бажали успіхів і ще раз 
підтверджували, що районний фес-
тиваль-конкурс в рамках обласного 
вкрай необхідний.

По завершенні заходу керівники 
району Приймак В.М та Тефтул Т.О. 
вручили колективам грошові винагоро-

ди в розмірі від 2000 до 4000 грн. Та-
кож вчителі, які виконували сольні но-
мери, отримали персональні нагороди. 
Дубовик Ніна Олександрівна, голова 
Одеської обласної організації Проф-
спілки, та депутат Одеської обласної 
ради Кутателадзе О.Д. привітали учас-
ників заходу. Депутат Лиманської ра-
йонної ради Сорохманюк В. О. вручив 
колективам чайні сервізи.

Валентина Бульба, голова Лиман-
ської районної організації Профспілки

На початку липня 2018 року 
в Республіці Болгарії традицій-
но відбулася XIV Міжнародна 
спартакіада вчителів. Цьогоріч 
у спортивному святі взяли участь 
команди з 6 країн — Болгарії, 
Польщі, Румунії, України, Азер-
байджану та Таджикистану. За-
галом понад 550 учасників із 27 
команд.

Команда Профспілки працівни-
ків освіти і науки України уже вп’яте 
на цих міжнародних змаганнях. Де-
легація українців із 26 осіб на чолі із 
заступником голови Профспілки Лю-
бов’ю Гарбаренко взяла участь у 4 
видах спорту: шахи, настільний теніс, 
міні-футбол та плавання.

Команду України представляли 
члени Профспілки й з нашої області:

— Мамедов Афлатун Гаджаг 
огли, учитель фізичної культу-
ри НВК «ЗОШ-I-II ст.-ліцей» 
м. Подільська;

— Буберенко Олександр Сергійо-
вич, учитель фізичної культури 
Біленьківської ЗОШ І-ІІ ст. Біл-
город-Дністровського району;

— Апостолакій Ольга Владисла-
вівна, керівник гурткової ро-
боти КПНЗ Ізмаїльської міської 
ради «Палац дітей та юнацтва»;

— Петренко Ольга Віталіївна, ке-
рівник спортивної секції Спор-
тивно-оздоровчого центру м. Із-
маїла. 

Обласні організації Профспілки від-
повідально підійшли до вибору спортс-
менів — представників, тому результати 
змагань порадували і учасників команд, 
і направляючу сторону — ЦК Профспіл-
ки працівників освіти і науки України.

Так у змаганнях із шахів українці 
взяли золото. І чоловіки і жінки — ви-
бороли перші місця, серед них наші 
земляки Афлатун Мамедов та Ольга 
Апостолакій.

У змаганнях із міні-футболу наші 
освітяни посіли ІІ місце — це згуртова-
на й дружна команда вчителів міста За-
поріжжя, які показали майстерну гру й 
віртуозне володіння м’ячем на полі.

Напруженими та цікавими були 
змагання із настільного тенісу. Тут 

українки вибороли командне ІІІ міс-
це, а чоловіча команда посіла ІІ місце, 
в тому числі наші Ольга Петренко та 
Олександр Буберенко.

У змаганнях із плавання україн-
ці посіли шосте місце серед 27 ко-
манд-учасниць спартакіади.

Усім нашим спортсменам — велика 
шана і подяка за високий спортивний 
дух, майстерність та професійність, до-
сягнення та перемоги. Ми пишаємося 
вами і бажаємо нових спортивних висот!

Обком Профспілки за високі спор-
тивні досягнення на XIV Міжнародній 
спартакіаді вчителів у Республіці Болгарії 
нагородив Мамедова Афлатуна, Бубе-
ренка Олександра, Апостолакій Ольгу 
та Петренко Ольгу грошовими преміями. 

Служба зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ Одеського обкому Профспілки 

працівників освіти і науки України
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Виходить раз на два місяці

«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

Вітаємо з особистими ювілеями

Вітаємо з високою нагородою

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 оздоровлен-
ня та відпочинку «Знамя» Одеської 
обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України 
протягом 3 змін оздоровлено 552 
дитини членів Профспілки.

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

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

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

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

На станції «Україна правова» дуже ці-
каво була побудована зустріч з представ-

никами Управління патрульної поліції в 
Одеській області. Враховуючи різновікову 
категорію дітей табору ними були проведе-
ні профілактичні бесіди : «Безпечна пове-
дінка дітей під час літніх канікул», «Безпека 
дорожнього руху», «Відповідальність підліт-
ків за порушення закону» тощо. Молодшим 
дітям пощастило більше, адже їм дозволили 
ознайомитись зі службовим авто.

 Із захопленням діти брали участь у 
спортивних заходах табору, які проводи-
лись на станції «Україна спортивна». Фі-
нальним заходом був фестиваль «Олімпій-
ські веселі старти» з нагоди Дня Конституції 
та масові заходи в рамках «Олімпійське 
літо» між таборами міста, організатором 
яких був Одеський обласний центр фізич-
ного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
Неперевершена гра з волейболу між табо-
рами 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, Бі-
лорусії, Польщі, які бігли з факелом миру 
та гармонії із Вашингтона. Ми зустрічали 
їх з хлібом та сіллю, українськими пісня-
ми. Ця зустріч стала незабутнім костюмо-
ваним 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 студенти – іноземці ПНПУ ім. 
К.Д. Ушинського. 

Неймовірні емоції діти отримали, відві-
давши лазер-клуб та боулінг.

Станція «Україна співоча». Всім за-
пам’яталось свято «Ой на Івана, ой на 
Купала». Діти виконували обрядові пісні, 
знайомилися зі звичаями та традиціями 
цього свята, плели вінки, а ввечері для най-
старших вихованців була організована ве-
чірня прогулянка до моря, де дівчата змогли 
пустити на воду свої вінки з побажаннями. 

Станція «Україна інтелектуальна». З 
великим задоволенням діти відвідали «Му-
зей цікавої науки», «Катакомби», мемо-
ріал «411 Батареї». Дуже захоплюючою 
була прогулянка на катері у вечірній час. 
Діти не лише милувалися краєвидами уз-
бережжя, а й знайомилися з історією Оде-
си та видатними діячами рідного краю. 

На станції «Україна мистецька», крім 
конкурсів малюнків, плакатів, артмайсте-
рень, незабутнім святом для дітей став по-
хід до театру музичної комедії на найкра-
щі вистави, Одеського державного цирку 
на програму «Цирк на льоду».

Під кінець зміни в дитячому закладі 
підбиваються загальні підсумки гри – ман-
дрівки. На церемонії закриття зміни демон-
струються відеоролики, кліпи, презентації, 
фільми від кожного загону. Під бурхливі 
оплески більшість дітей отримали грамоти, 
дипломи, подяки за успішну діяльність і до-
сягнуті результати протягом зміни.

На запитання: «Чому і в цьому році 
ви знову приїхали в наш табір?» Як пра-
вило відповідь однозначна: «Більш за все 
захоплює атмосфера взаєморозуміння з 
вихователями, зустріч з вірними друзями, 
можливість у повному обсязі проявити свої 
здібності, таланти, відчути впевненість у 
своїх силах завдяки підтримці вихователів 
і друзів».

А для керівництва та працівників ди-
тячого закладу найбільша нагорода – це 
відгуки батьків та дітей про відпочинок, в 

яких вони щиро діляться своїми враження-
ми про наш табір.

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

Сім'я Прилєпових, Одеська наці-
ональна академія харчових техно-
логій.

«Огромное спасибо за радость, кото-
рую вы подарили нашим детям, за празд-
ник, который организовывали ежедневно, 
за их улыбки!»

Олійник В.А., Контониста О.В. с. 
Великий Дальник. 

«Лагерь замечательный! Мой сын ска-
зал, что он стал вторым домом. Мы долж-
ны беречь этот лагерь».

Подгорець Т. В., Одеський націо-
нальний політехнічний університет. 

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

Галина Мізіна, директор ДЗОВ «Знамя». 

ТАБІР «ЗНАМЯ» — ОСТРІВЕЦЬ ДИТЯЧОГО ЩАСТЯ


