
      Дорогі друзі Дорогі друзі --  студенти Одещини!студенти Одещини!  
          Щиро вітаємо вас з  Днем студента Щиро вітаємо вас з  Днем студента ––  святом наи більш сміливої , творчої , святом наи більш сміливої , творчої , 
активної  та креативної  молоді!активної  та креативної  молоді!  
            Студентські роки Студентські роки ––  це особливии , наи більш  захопливии  і незабутніи  час це особливии , наи більш  захопливии  і незабутніи  час 
для кожної  молодої  людини, пора справжніх пошуків, незвичаи них відкриттів для кожної  молодої  людини, пора справжніх пошуків, незвичаи них відкриттів 
та реалізації  наи амбітніших сподівань.   Саме в цеи  період закладаються та реалізації  наи амбітніших сподівань.   Саме в цеи  період закладаються 
основи ваших маи бутніх життєвих успіхів та пізнаються ази обраної  професії .          основи ваших маи бутніх життєвих успіхів та пізнаються ази обраної  професії .            
            Впевнені, що власними знаннями, цілеспрямованістю та наполегливою Впевнені, що власними знаннями, цілеспрямованістю та наполегливою 
сумлінною  працею ви  реалізуєте свої   наи сміливіші  плани. сумлінною  працею ви  реалізуєте свої   наи сміливіші  плани.   
            ПамПам’’ятаи те, що  студентство ятаи те, що  студентство ––    це сьогодення Украї ни та ї ї  маи бутнє. Тож це сьогодення Украї ни та ї ї  маи бутнє. Тож 
пізнаваи те науку, вивчаи те мови, робіть винаходи, залишаючись на рідніи  пізнаваи те науку, вивчаи те мови, робіть винаходи, залишаючись на рідніи  
землі, будьте  патріотами Украї ни! Нехаи  ваші енергія, оптимізм і землі, будьте  патріотами Украї ни! Нехаи  ваші енергія, оптимізм і 
наполегливість знаходять втілення в суспільніи  діяльності, науці, бізнесі, наполегливість знаходять втілення в суспільніи  діяльності, науці, бізнесі, 
політиці, на виробництві, в спорті и  мистецтві.політиці, на виробництві, в спорті и  мистецтві.  
            Зичимо міцного здоровЗичимо міцного здоров’’я,  щастя, кохання, гарного настрою!я,  щастя, кохання, гарного настрою!  
                                                                                                      Президія Одеського обласного комітету Профспілки       Президія Одеського обласного комітету Профспілки         
                                                                                                                                                                              працівників освіти і науки України працівників освіти і науки України   
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          Проуспілкові   нагороди  кращим  студентам Одещини   

      Розглянувши подання профкомів первинних 
профспілкових організацій закладів вищої, фахової 
передвищої освіти,  президія Одеського обласного 
комітету Профспілки постановила нагородити 
Почесними грамотами обкому Профспілки та 
грошовими винагородами в розмірі по 1000 гривень 
за активну участь у профспілковій роботі, розви-
тку студентського профспілкового руху                       
та з нагоди святкування Дня студента:                                   

Первинна профспілкова організація студентів Оде-Первинна профспілкова організація студентів Оде-
ського національного політехнічного університету:ського національного політехнічного університету:    

      Зубака Віктора Валерійовича, студента,  голову 
профбюро інституту електромеханіки та   електроме-
неджменту;                                                                                                                                                  

     Моісєєву Ірину Дмитрівну, студентку,  голову  
профбюро  хіміко-технологічного факультету;                                                                                                                                                                    

      Вовченко Катерину  Костянтинівну, студентку, 
голову профспілкового бюро  інституту промислових                  
технологій дизайну та менеджменту;                                                                                                         

        Жабровец Юлію Олегівну, студентку, члена         
профспілкового комітету;                                                                                                              

       Колєснікова Андрія Володимировича, студента, 
члена профспілкового комітету;                                                                                

       Мороза  Олександра Вячеславовича, студента, 
члена профспілкового комітету. 

Первинна профспілкова організація студентів         Первинна профспілкова організація студентів         
Одеського національного університету                          Одеського національного університету                          
ім. І.І.Мечникова:ім. І.І.Мечникова:  

      Юраша Євгенія Олександровича, аспіранта, го-
лову первинної профспілкової організації;  

      Бакуму Олену Анатоліївну, студентку, заступни-
ка голови первинної профспілкової організації;    

    Приймак Вікторію Олександрівну,  студентку, 
голову профспілкового бюро біологічного факультету;                                                     

      Снігура Кирила Васильовича, студента, голова 
профспілкового бюро факультету хімії та фармації;                                                          

    Зарічну Валерію Ігорівну, студентку, голову проф- 
бюро факультету романо - германської філології;           

      Євчука Максима Анатолійовича, студента, голо-
ву профспілкового бюро факультету математики, фізи-
ки та інформаційних технологій. 

Первинна профспілкова організація  Національно-Первинна профспілкова організація  Національно-
го університету го університету ««Одеська юридична академіяОдеська юридична академія»:»:  

     Вавринчук Адріану Сергіївну, заступника голови 
первинної профспілкової організації;                                                                     

      Борщ Аліну Анатоліївну, студентку, заступника 

голови первинної профспілкової організації по роботі 
із студентами;                                                                                               

       Величканич Ульяну Михайлівну,   студентку, 
заступника  голови профбюро  факультету  міжнарод-
но-правових  відносин по роботі із студентами;                                       

        Орлову Валентину Ярославівну, студентку,  
заступника голови профспілкового бюро  соціально-
правового факультету  по роботі із студентами;                                                                                       

       Криницьку Валерію Вадимівну, студентку,  за-
ступника голови профбюро  судово-адміністративного 
факультету  по роботі із студентами;                                                                                  

      Нижніка Олександра Руслановича, студента, 
заступника голови профспілкового бюро  факультету 
прокуратури і слідства по роботі із студентами;                                                                                        

       Могу Олексія Олеговича, студента, заступника 
голови профбюро  факультету журналістики. 

Первинна профспілкова організація студентів Оде-Первинна профспілкова організація студентів Оде-
ського національного економічного університету:ського національного економічного університету:  

       Добровольську  Єлизавету Володимирівну, сту-
дентку, заступника голови первинної профспілкової 
організації студентів;     

          Вискребець  Валерію  Олександрівну, студент-
ку, члена профспілкового комітету;                                                                                

        Ігнатенко Альону Владиславівну, студентку, 
члена профспілкового комітету. 

 Первинна профспілкова організація  Південноук-Первинна профспілкова організація  Південноук-
раїнського національного педагогічного універси-раїнського національного педагогічного універси-
тету ім. К.Д. Ушинського:  тету ім. К.Д. Ушинського:    

        Бєлітченка Дмитра Миколайовича, студента 
профгрупорга  фізико-математичного факультету;                                          

        Соловейчук Олену Максимівну, студентку, го-
лову профспілкового бюро студентів фізико-
математичного факультету;    

        Мочернюк Марію Василівну, студентку, голову 
профспілкового бюро студентів факультету дошкіль-
ної  педагогіки та психології;   

     Паршенко Оксану Олегівну, студентку, голову 
профбюро студентів факультету музичної та хореогра-
фічної освіти;      

       Зубенко Єлизавету Геннадіївну, студентку, голо-
ву профбюро студентів факультету іноземних  мов. 

   Первинна профспілкова  організація студентів Первинна профспілкова  організація студентів 
Одеської національної академії харчових техноло-Одеської національної академії харчових техноло-
гій:гій:    

      Григорчука Олександра Васильовича, студента,  
голову профспілкового  студентів факультету низько-
температурної техніки та інженерної механіки;                                                                             

       Гуляєву Аліну Юріївну, студентку, голову проф-
спілкового бюро  факультету технології та товарознав-
ства харчових продуктів і продовольчого бізнесу;                                                                            

      Доценка Еміля Святославовича, студента, голо-
ву профспілкового бюро  факультету нафти, газу та 
екології;         

      Севастьянова Владислава Віталійовича, голову 
профспілкового бюро  факультету менеджменту, мар-
кетингу і логістики. 

Первинна профспілкова організація студентів Оде-Первинна профспілкова організація студентів Оде-
ського державного екологічного університету:ського державного екологічного університету:  

       Бренінг Марію Андріївну, студентку, члена 
профспілкового комітету;                                                                                                           

       Суханова Олексія Олеговича, студента, члена 
профспілкового комітету;                                                                                                       

       Шапорєву Олену Ігорівну, студентку, члена 
профспілкового комітету;                                                                                                     

     Бондаря Олександра Григоровича, студента, чле-
на профспілкового комітету. 

Первинна профспілкова організація студентів Між-Первинна профспілкова організація студентів Між-
народного гуманітарного університету:народного гуманітарного університету:  

        Кару Анну Володимирівну, студентку, голову 
первинної профспілкової організації;                                                                                

       Учаву Ніколаса Геннадійовича, студента,  засту-
пника голови первинної профспілкової організації;  

Первинна профспілкова  організація студентів Оде-Первинна профспілкова  організація студентів Оде-
ської державної академії  будівництва та архітекту-ської державної академії  будівництва та архітекту-
ри:                                                                                                ри:                                                                                                  

       Мунтян Олену Володимирівну, студентку, голо-
ву  первинної профспілкової організації студентів;                                                   

       Штикера Данііла Андрійовича, студента,  члена  
профспілкового комітету;                                                                                                 

       Збожинську Олену Василівну, студентку,  члена  
профспілкового комітету; 

    Первинна профспілкова організація  Одеської дер-Первинна профспілкова організація  Одеської дер-
жавної академії технічного регулювання та якості:жавної академії технічного регулювання та якості:    

       Чумак Анастасію Юріївну, студентку,  заступни-
ка голови  первинної профспілкової організації по ро-
боті зі студентською молоддю;                                                                                                        

       Ломенка Дмитра Сергійовича, студента,  члена  
профспілкового комітету. 

Первинна профспілкова організація Комунального Первинна профспілкова організація Комунального 
закладу закладу ««Одеський педагогічний  коледжОдеський педагогічний  коледж»:»:    

     Кушнір Катерину Дмитрівну, студентку, заступ-
ника голови первинної профспілкової організації по 
роботі із студентами. 



БАТЕНЕВА КАТЕРИНА БАТЕНЕВА КАТЕРИНА ––  заступник голови Пер-заступник голови Пер-
винної профспілкової організації студентів  Одесько-винної профспілкової організації студентів  Одесько-
го національного економічного університету.го національного економічного університету.  
      Катерина почала свою роботу в профспілковій орга-
нізації як профгрупорг академічної групи, в цьому році 
вона обрана заступником голови профспілкової організа-
ції студентів ОНЕУ. 
     Це дуже відповідальна, цілеспрямована, добра, щира 
та чесна дівчина, яка вдало поєднує навчання з громад-
ським життям університету. Вона повна ідей та наснаги 
для розвитку нашого  закладу освіти  дуже прагне для 
нього кращого. 
     Батенева Катерина брала участь у першій Міжнарод-
ній інтернет-коференції  "Інтеграція освіти, науки і біз-
несу в сучасному середовищі: зимові диспути", опублі-
кувала статтю на тему: "Міжнародна  академічна мобіль-
ність: реалії сучасності", стала учасником конкурсу з 
етики для студентів, які проводив CFA Institute. Активно 
підтримує волонтерство в Одесі  країні. Завзято заохочує 
студентів вступати до профспілкової організації універ-
ситету, щиро цікавиться проблемами студентів  та ініціа-
тивно вирішує їх. 

  Расторгуєва Людмила, голова ППОС   Одеського національного економічного університету 
  
БУРЛАКА  ДМИТРО БУРЛАКА  ДМИТРО --  студент Одеського державного студент Одеського державного   
екологічного університету, заступник голови ППО .екологічного університету, заступник голови ППО .   
         Ставлення до себе - це перше, що робить Дмитра одним із 
кращих студентів університету. Об'єктивність, організованість, 
дотепність, чуйність, відвертість, рішучість, самостійність, 
самовпевненість, зібраність, кмітливість, старанність, цілеспря-
мованість — це лише декілька рис, які характеризують молодо-
го науковця і талановитого студента.                    Він є заступ-
ником голови ППО студентів і аспірантів, вдало поєднує гро-
мадську та спортивну діяльність з навчанням, організатор куль-
турно-масових заходів, має авторитет серед друзів, студентів та 
викладачів.                                                                                        
       Дмитро брав участь у багатьох міжнародних конферен- 
ціях, зокрема в:  VI міжнародній науково-практичній конфере-
нції «Scientific achievements of modern society» (Ліверпуль, Ве-
ликобританія),   Конференції Європейської академії наук та 
інших. 
      Практично в усій організованій навчальній діяльності, Дми-
тро бачить можливість самореалізуватися.   
       Наша команда дуже пишається Дмитром і безмежно вдяч-
на йому, за роботу, за допомогу та за все, що він для нас ро-
бить. 

Ірина Бучко, голова ППО студентів Одеського державного екологічного університету 

 

ГУЛЯЄВА АЛІНА – студентка другого курсу Одеської національної академії  

харчових   технологій,   голова  профбюро.  

          З самого початку навчання в академії бере активну 

участь у наукових проєктах і повсякденному студентсь-

кому житті. На першому курсі була обрана профгрупор-

гом академічної групи, далі заступником голови і наразі 

є головою профспілкового бюро факультету. Ще в школі 

розробила свій перший науковий проєкт та стала членом 

Малої академії наук України в секції екологія. 

У перший рік навчання в академії стала переможцем у 

конкурсі «Кращий абітурієнт – 2019», отримавши цін-

ний подарунок від ректора академії Богдана Єгорова.  

Здобула перше місце у Всеукраїнському конкурсі студе-

нтських наукових робіт з освітньої спеціальності 

«Технологія виробництва і переробки продукції тварин-

ництва» 2019-2020 навчального року. За навчальні  та 

наукові досягнення здобула стипендію Президента 

України.  

Аліна активно бере участь у профспілковій роботі, має 

навички в проведенні культурно-масових заходів, вміє знаходити контакт з оточуючими. За час 

навчання в академії зарекомендувала себе як добросовісна, відповідальна, амбітна, організована, 

комунікативна людина, є справжнім профспілковим лідером. Користується заслуженим автори-

тетом серед інших студентів академії. 

Дмитро Скрипніченко , голова Первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ 

 

КУШНІР КАТЕРИНА КУШНІР КАТЕРИНА ––  студентка ІІІ курсу КЗ студентка ІІІ курсу КЗ ««Одеський педагогічний коледжОдеський педагогічний коледж»,         »,         

заступник голови профкому по роботі зі студентамизаступник голови профкому по роботі зі студентами..  

              Разом зі студентами-профоргами  Катерина не  залишає без уваги студентську молодь коле-

джу, котра потребує матеріальної допомоги у зв'язку із хворобою або важким матеріальним ста-

новищем.   Профспілкові активісти тісно співпрацюють з радою студентського самоврядування, 

проводять у коледжі      флешмоби до Дня працівників освіти,    Дня студента,     Дня рідної мо-

ви,  Всеукраїнського дня вишиванки тощо. Організовують 

і проводять різноманітні свята: «Барви осені», 

«Педагогічні таланти», «День дошкілля», конкурсно-

розважальні програми: «Вперед дівчата!», «Свято першо-

курсників» та багато інших цікавих творчих проєктів.           

З метою привернення уваги студентів до актуальної теми 

захисту навколишнього середовища, сортування та пере-

робки відходів Катерина ініціювала організований збір 

кришечок від ПЕТ-пляшок, макулатури, які здають на 

вторинну переробку, а виручені кошти витрачають на пот-

реби студентів коледжу.  

      Профком та весь колектив коледжу на честь святку-

вання Міжнародного дня студентів висловлюють подяку 

Кушнір Катерині - одній із найкращих студенток коледжу  

за сумлінне навчання й активну участь у культурному та 

мистецькому житті коледжу. 

З повагою Тетяна Долинська, голова ППО            

Комунального закладу «Одеський педагогічний коледж»                                  

МОІСЄЄВА ІРИНА  МОІСЄЄВА ІРИНА  ––  голова профспілкового бюро студентів хімікоголова профспілкового бюро студентів хіміко--технологічного       технологічного       

факультету Одеського національного політехнічного університету. факультету Одеського національного політехнічного університету.  

 З перших днів свого навчання в університеті 
Ірина  проявила свої організаторські здібності в різних 
заходах на своєму факультеті, а згодом очолила студент-
ську раду гуртожитку.   Ірина успішна  не тільки в  гро-
мадській роботі  та  навчанні - вона  загартовує  свої 
лідерські якості  і  в спорті.   Протягом  5 років відстою-
вала спортивну честь  рідного  університету   в складі 
збірної ОНПУ з волейболу.  Активна позиція Ірини не 
залишились поза увагою студентів - не випадково   сту-
денти хіміко-технологічного факультету   довірили  їй 
представляти та захищати свої права та інтереси  й на 
звітно-виборній профспілковій  конференції   обрали  
головою профспілкового бюро хіміко-технологічного 
факультету.   
         Для багатьох Моісєєва Ірина  є прикладом  успіш-
ної студентки, адже вона гармонійно поєднує громадсь-
ку роботу з навчанням, науковими дослідженнями  та 
роботою за фахом.    Усі  свої теоретичні знання та про-
фесійні  навички   передає слухачам   міського   клубу 
юного хіміка, в якому   викладає хімію.  
       Ми пишаємось нашою Іриною і бажаємо їй подаль-
ших успіхів у громадській роботі та успішного захисту 
дипломної роботи.  

 Андрій Колєсніков, член профспілкового комітету, студент хіміко-технологічного  
 факультету  Одеського національного політехнічного університету     
 
    ЕЛЕНА  МУНТЯН ЕЛЕНА  МУНТЯН ––  студентка студентка V V курса Одесской государственной академии строительс-курса Одесской государственной академии строительс-
тва и архитектуры, председатель первичной профсоюзной организации студентов. тва и архитектуры, председатель первичной профсоюзной организации студентов.   
    Профком - это огромная семья, в которой царит невероятная атмосфера. Здесь каждый  знает 
своѐ значение и чувствует свою важность. Это не объяснить словами, как, настолько разные по 
характеру, интересам и увлечениям люди, могут объединиться в один дружный коллектив под 
названием Профком.     Возникает вопрос, как такая хрупкая и милая девушка может руководить 
такой большой организацией, с такими разными людьми, быть начальником грубых и мужест-
венных парней, настоящих инженеров, странных и неординарных архитекторов и просто людей, 
которые любят развлечения и  вечеринки? Всѐ очень просто: Лена никогда не ставит границ 
«начальник» и «подопечный», в первую очередь, мы 
друзья и семья, и именно такие отношения заставля-
ют работать и выполнять самые трудные задачи, 
ведь как можно подвести свою семью. 
     Елена  самый добрый и заботливый руководи-
тель, с которым мне приходилось работать. Человек 
живет этим делом, у неѐ горят глаза и желание изме-
нить жизнь студентов академии в лучшую сторону, 
чтобы всем было комфортно и, конечно же, весело и 
интересно учиться. Эти эмоции передаются и колле-
ктиву, который как аккумулятор, заряжается еѐ энер-
гией и выплескивает еѐ в своих идеях и проведенных 
мероприятиях. Не было проблемы, с которой она как 
руководитель не справлялась.  
     Я уверен, что она соответствует своей должности 
и сейчас трудно представить нового человека на еѐ 
месте. Нужно иметь большое мужество, чтобы взять 
на себя ответственность за более 2000 студентов, 
иметь огромное терпение и сильный характер. Поэ-
тому мы рады, что у нас именно такой руководитель. 
Антон Лысак, член профсоюзного комитета студентов  ОГАСА 
 
УЧАВА  НІКОЛАС  УЧАВА  НІКОЛАС  --  студент 4 курсу  Одеського медичного інституту Міжнародного гума-студент 4 курсу  Одеського медичного інституту Міжнародного гума-
нітарного університету.нітарного університету.  

      З початку навчання в університеті Ніколас проявив свої 
лідерські та комунікабельні якості. Вже майже 13 років Ніко-
лас займається вокалом, є переможцем та лауреатом міжнаро-
дних, всеукраїнських та обласних вокальних проєктів та фес-
тивалів. Завдяки цьому, Ніколас входив до складу організато-
рів фестивалю мистецтв «Одеська хвиля» та  вокального проє-
кту «Grand Fest». Найближчим часом Ніколас бажає створити 
авторський вокальний проєкт, бере участь у благодійних захо-
дах.   Життєва мета Ніколаса - йти тільки вперед, досягати 
поставлених цілей. Він вдало поєднує громадську діяльність з 
навчанням. Головною підтримкою Ніколаса є його батьки та 
друзі, які завжди поруч з ним у будь-який момент. Ніколас на 
даний момент проходить практику в стоматологічній клініці, 
не пропускає цікаві конференції та тренінги зі стоматології від 
видатних лікарів. Є лідером студентського самоврядування в 
Міжнародному гуманітарного університеті.                                                                                               

 Анна Кара, голова Первинної профспілкової організації сту-
дентів   Міжнародного гуманітарного університету  

  
ЧУМАК   АНАСТАСІЯ ЧУМАК   АНАСТАСІЯ --  студентка ІІІ курсу Одеської державної академії технічного студентка ІІІ курсу Одеської державної академії технічного   
регулювання та якості.регулювання та якості.    
         Анастасія закінчила у 2019 році коледж Одеської державної академії технічного регулюван-
ня та якості. За весь період навчання показала себе дисциплінованою, відповідальною й автори-
тетною студенткою. Навчається на «відмінно», отримує стипендію Верховної Ради України, є 
старостою групи. На даний час є заступником голови первинної профспілкової організації по 
роботі зі студентською молоддю,  головою студентської ради навчально-наукового інституту 
метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки. Проявляла себе в науковій 
діяльності, а саме: посідала призові місця в олімпіадах 
коледжу з фізики, математики, української мови, англій-
ської мови, економіки; брала участь у конференціях; 
писала наукові статті. 
       Анастасія бере активну участь  в організації благо-
дійних концертів, разом з представниками студентського 
самоврядування відвідувала дитячі будинки, влаштовува-
ла святкові вечори для студентів академії та коледжу.  
     Настя комунікабельна, порядна, ввічлива, весела дів-
чина, чуйна і доброзичлива людина. У 2018 році була 
нагороджена Почесною грамотою обкому Профспілки за 
активну участь у профспілковій роботі. Користується 
серед друзів, студентів, викладачів високим авторитетом, 
повагою, є надійним товаришем та гордістю нашої акаде-
мії. 

Людмила Гальчинська, голова ППО ОДАТРЯ 
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ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК 

ХХ звітноХХ звітно--виборна конференція  Одеської обласної організації  Профспілки виборна конференція  Одеської обласної організації  Профспілки   
     У непростих умовах адаптивного карантину, з дотриманням усіх санітарно-епідемічних норм у саду Будинку вчених 15 жовтня 2020 року відбулася ХХ звітно-виборна конференція Одеської 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України. У роботі конференції взяли участь директор Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак, 
голова Федерації профспілок Одеської області В’ячеслав Буратинський. 
    Зі звітом про роботу Одеського обласного комітету Профспілки за період з травня 2015 року по жовтень 2020 року виступила голова обласної організації Ніна Дубовик. У звітній доповіді та у 
виступах делегатів були відзначені позитивні результати діяльності обласного комітету та окреслені проблеми, які потребують особливої уваги з боку профспілкових органів.  Зокрема наголошува-
лось на активній участі організаційних ланок обласної організації Профспілки в колективних акціях протесту, які організовували Федерація профспілок України, Центральний комітет Профспілки, 
Федерація профспілок Одеської області.  

     На підтримку соціально-економічних вимог спілчан від обкому Профспілки було направлено 172 звернення Президенту України, 
Голові Верховної Ради України, в Комітет з питань освіти, науки та інновацій, народним депутатам від Одеської області та керівникам 
фракцій у ВРУ, в Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки, Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, в 
органи місцевого самоврядування та роботодавцям. 
     На підтримку вимог Профспілки під час прийняття закону «Про освіту» в Одеській області було зібрано більше 31 тисячі підписів 
освітян, під петицією проти законопроєкту 2681 підписалися 3078 спілчан.  
    Обласний комітет Профспілки в рамках обласної Угоди проводив політику 
соціального діалогу з Департаментом освіти і науки ОДА, органами управління 
освіти. Розвиток соціального партнерства знайшов своє відображення через укла-
дання колективних договорів у закладах освіти, де були прописані додаткові соці-
альні гарантії для працівників. Загальна сума додаткових коштів, витрачених ро-
ботодавцями відповідно до колективних договорів понад обсяги, передбачені 
законодавством, склала 141461,0 тисяч гривень. 
         Учасники профспілкового форуму порушували нагальні проблемні питання, 
серед яких – підвищення заробітної плати освітян відповідно до норм Закону 
України «Про освіту», покращення матеріального забезпечення здобувачів освіти, 
особливості роботи в умовах адміністративно-територіальних змін, укрупнення 
закладів вищої освіти, створення опорних шкіл тощо. Делегати зазначали, що 

керівники та актив організаційних ланок обласної організації усвідомлюють проблеми і виклики, які стоять перед освітянською Профспілкою, 
і готові до новацій і змін на краще. 
     Головою обласної організації Профспілки делегати обрали Любов Корнійчук, бути заступниками голови в черговий раз довірили Ігорю 
Щедрову та вперше - Оксані Пушновій, голові Овідіопольської районної організації Профспілки.    Делегати конференції від імені всіх спіл-
чан області щиро подякували за багаторічну сумлінну працю на посаді голови Ніні Олександрівні Дубовик та обрали її радником голови на 
громадських засадах.  

 Витяг із постанови 

Про звіт про роботу Одеського обласного комітету  
Профспілки працівників освіти і науки України  за 
період з  травня 2015 року по  жовтень 2020 року 

 
ХХ звітно-виборна конференція Одеської  обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки 
України  П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 1. Роботу Одеського обласного комітету Профспіл-
ки працівників освіти і науки України за звітний період 
визнати задовільною. 
 2. Затвердити звіт Одеського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України за період з трав-
ня  2015 року по жовтень 2020 року (додається). 
 3. Вважати одним із найважливіших завдань  виборних 
профспілкових органів усіх рівнів  відстоювання прав членів 
Профспілки на гідну оплату праці, встановлення  розміру поса-
дового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки на рівні не менше мінімальної заробітної плати, 
забезпечення реалізації  норм ст. 61 Закону України щодо  роз-
мірів посадових окладів педагогічних та  науково-педагогічних 
працівників.     
 4. Визнати соціальний діалог найбільш перспективним 
і конструктивним способом вирішення соціально-економічних 
питань членів Профспілки, залишивши право на проведення на 
вимогу  спілчан колективних акцій  протесту в рамках чинного 
законодавства України.  
 
       5. Організаційним ланкам Одеської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України:  
 5.1. Здійснювати представництво та  захист трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, 
підвищення престижу праці  педагогічних та науково-
педагогічних працівників на всіх рівнях органів державної вла-
ди та  місцевого самоврядування з використанням усіх передба-
чених законодавством форм і методів роботи.  
 5.2. Активно протистояти спробам при прийнятті но-
вих законів та інших нормативних актів  звузити державні гара-
нтії фінансового забезпечення освітньої галузі, погіршити умо-
ви та оплату праці працівників закладів і установ освіти, запро-
вадити дискримінаційні норми для  працівників  за віковими та 
іншими ознаками. 

5.3. Розвивати соціальний діалог на локальному та 
територіальному рівнях,  вважаючи його  найбільш ефективною 
формою профспілкової роботи, взаємодіяти з органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування, керівниками закладів 
освіти для забезпечення реалізації норм чинних законодавчих та 
нормативних актів у сфері освіти.    

5.4. Посилити контроль за дотриманням прав педагогі-
чних, науково-педагогічних, наукових працівників, спеціалістів, 
інших працівників на виплату винагород та премій, матеріаль-
ної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-
побутових питань, встановлення надбавки за престижність пра-
ці в максимальному розмірі, здійснення доплат за наукові сту-
пені, вчені звання, завідування кабінетами, майстернями, за 
шкідливі умови праці, інші виплати та компенсації; дотриман-
ням у період карантину гарантій в оплаті праці, передбачених 
Галузевою та обласною угодами. 
 5.5. Забезпечити громадський контроль  за дотриман-
ням  Кодексу законів про працю України,  Закону України «Про 
відпустки», забезпеченням   трудових прав працівників освіти 
при прийомі на роботу та звільненні, наданні відпусток, не до-
пускаючи  примусового надання відпусток без збереження заро-
бітної плати. Оперативно реагувати на порушення прав праців-
ників, вживати відповідних заходів, включаючи звернення до 
Державної інспекції  з питань  праці та інших державних орга-
нів.  
         5.6. Домагатися виконання  положень  обласної, територіа-
льних  угод, колективних договорів у частині  реалізації трудо-
вих, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспіл-
ки.  Своєчасно вносити  до них зміни та доповнення, передбача-
ти додаткові, порівняно із законодавством, пільги, права, компе-
нсації.  

 5.7.Забезпечити громадський контроль за виконанням 
заходів з охорони праці, безпеки, гігієни праці та навчання, ви-
робничого середовища, соціального захисту працюючих відпо-
відно до вимог Закону «Про охорону праці», положень колекти-
вних договорів та угод.        
      5.8. Удосконалювати організаторську роботу щодо забезпе-
чення духовних потреб працівників освіти і студентів, активно 
пропагувати заходи, що сприяють утвердженню в трудових 
колективах здорового способу життя, розвивати різноманітні 
форми  оздоровчо-спортивної,  культурно-виховної роботи з 
членами Профспілки та їхніми дітьми.      
   Домагатися перерахування роботодавцями коштів на культур-
но-масову, спортивно-оздоровчу роботу. 
           5.9. Вважати одним з головних завдань  збереження усіх 
організаційних ланок, добровільне залучення працівників галузі 
та освітянської молоді до членства в Профспілці працівників 
освіти і науки України, недопущення зменшення чисельності 
спілчан. 
 5.10. Забезпечити безумовне виконання норм Статуту 
Профспілки щодо зміцнення єдності профспілкового руху, фі-
нансової дисципліни, солідарності дій усіх організаційних ла-
нок.  
 5.11. Вживати заходів для розширення мережі веб-
ресурсів профспілкових організацій для висвітлення діяльності 
Профспілки, формування єдиного інформаційного простору, 
оперативного донесення інформації до всіх організаційних ла-
нок та спілчан.  
 
 6. Одеському обласному комітету Профспілки пра-
цівників освіти і науки України: 
     6.1. Координувати  дії організаційних ланок Одеської 
обласної організації Профспілки з метою  забезпечення захисту 
трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів 
Профспілки в процесі формування і реалізації державної та 
регіональної політики у сфері освіти, в умовах розширення пов-
новажень місцевих органів влади та місцевого самоврядування, 
реформування міжбюджетних відносин.    
             6.2. Спільно з ЦК Профспілки та підвідомчими профспі-
лковими органами продовжувати роботу, спрямовану на  реалі-
зацію положень ст. 61 Закону України «Про освіту» щодо  роз-
мірів посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних 
працівників; підтримати та домагатися прийняття й реалізації  
проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових 
працівників», яким передбачається застосування з 1 січня 2021 
року додаткового коефіцієнта підвищення 1,5 під час визначен-
ня розмірів посадових окладів педагогічних, науково-
педагогічних і наукових працівників державних і комунальних 
закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування  від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівни-
ків установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери». 
          6.3 Спільно з територіальними  комітетами  Профспілки 
домагатися неухильного дотримання відповідними місцевими 
радами норм щодо першочергового забезпечення потреб на 
оплату праці працівників освіти; сприяти цільовому  викорис-
танню обсягів освітньої субвенції, недопущення штучного утво-
рення її економії.  
          6.4.  Спільно з профкомами первинних профспілкових 
організацій студентів та об’єднаних закладів вищої, фахової 
передвищої та професійно-технічної освіти домагатися безумов-
ної реалізації норм ст.62 Закону України «Про вищу освіту»» 
стосовно розміру мінімальної академічної  та соціальної стипен-
дій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не нижче про-
житкового мінімуму. 
  6.4. Спільно з Департаментом  освіти і науки  облдер-
жадміністрації посилити контроль за створенням безпечних 
умов праці, наданням працівникам пільг і компенсацій, передба-
чених чинним законодавством з питань охорони та безпеки 
праці.  
 Активізувати  участь трудових колективів у  Всеукра-
їнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в устано-

вах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства осві-
ти і науки України. 
        6.5. Продовжувати роботу для забезпечення оздоровлення 
працівників, їхніх дітей  та молоді, яка навчається, реалізацію 
обласної Програми «Оздоровлення та відпочинок членів Проф-
спілки та членів їх сімей».    
        6.6.  Розробити заходи для поліпшення  інформаційної дія-
льності в організаційних ланках Профспілки, вдосконалити 
роботу із засобами електронного зв’язку та налагодити процес 
використання сучасних комп’ютерних програм,  оперативно 
інформувати членів Профспілки через засоби масової інформа-
ції, власний веб-сайт, соціальні мережі тощо. 

6.7. Забезпечити проведення  навчання новообраних 
голів профспілкових організацій, профспілкових активістів, 
резерву на посади голів профорганізацій з метою належного 
захисту членів Профспілки. 

 
       7. Президії Одеського обласного комітету Профспілки: 
          7.1 Підготувати і направити від імені учасників конферен-
ції звернення:  
         7.1.1. До  Кабінету Міністрів України щодо: 
 - виплати науковим працівникам закладів вищої освіти 
надбавки за стаж наукової  роботи  за підсумками                  
державної   атестації   ЗВО, проведеної   відповідно до             
постанови  КМУ від 22.08.2018 № 652;                                                                                                                                                       
 - реалізації  постанови  КМУ   від 3 березня  2020 р. № 
179   «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окре-
мих категорій педагогічних працівників закладів загальної сере-
дньої освіти у 2020 році»; 
          - розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту 
між закладами вищої освіти з тим, щоб їх показники ґрунтува-
лися на нормах законодавства та забезпечили максимальне на-
ближення обсягів видатків на оплату праці  педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників до фактичної потреби; 
           - запровадження галузевої норми для встановлення до-
плат  та надання додаткових відпусток працівникам освіти, які 
працюють у шкідливих умовах праці, без атестації робочих 
місць.  
 7.1.2. До голови Одеської обласної державної адмініст-
рації та депутатів  Одеської обласної ради: 
- щодо ефективного перерозподілу обсягів освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами; 
-  щодо  надання кредитів на будівництво (придбання) житла 
для працівників освіти.    
         7.2. Розробити й направити в усі територіальні та  первинні 
профспілкові організації  заходи щодо виконання пропозицій і 
критичних зауважень, висловлених на ХХ звітно-виборній кон-
ференції Одеської обласної організації Профспілки, конференці-
ях та зборах територіальних, первинних  профспілкових органі-
зацій. 
Голова Одеської обласної організації Профспілки                                             
Л.Т.Корнійчук 



     Міністерство соціальної політики постійно співпрацює з 
народними депутатами України щодо законопроєктів стосовно 
поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. 
      Результатом такої співпраці став підписаний Президентом 
Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання»  щодо посилення соціального захисту учнів, студентів 
(курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, та деяких інших осіб» № 785-ІХ, який Верховна 
Рада України ухвалила 14 липня 2020 року. 
      Документом передбачено збільшення розміру стипендії та 
щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літерату-
ри дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуван-
ня. 
      Відповідно до цього закону з 1 січня 2021 року: 
     - право на соціальну стипендію матимуть студенти 
(курсанти), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років зали-
шилися без батьків (батьки яких померли / оголошені            
померлими, загинули або пропали безвісти); 
    -   підвищиться розмір соціальної стипендії для студентів 
(курсантів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, який становитиме не менше 150 відсотків роз-
міру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а піс-
ля досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
        Порядок виплати та розмір соціальної стипендії, посадово-
го окладу затверджується Кабінетом міністрів України. 
Нагадаємо, що на сьогодні відповідно до постанови КМУ           

від 28 грудня 2016 р. №1045 розмір соціальної стипендії стано-
вить: 
     - студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, 
які мають право на призначення соціальних стипендій (крім 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у 
віці від 18 до 23 років залишилися без батьків), - 890 гривень; 
    -  студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають 
право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а 
також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 
до 23 років залишилися без батьків), - 1180 гривень; 
    -  студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а 
також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 
до 23 років залишилися без батьків, - 2360 гривень. 
       Після набрання чинності закону розмір соціальної стипендії 
збільшиться в середньому на 1 150 гривень. 
     Також слід зазначити, що дітям-сиротам та дітям, позбавле-
ним батьківського піклування, та особам з їх числа, а також 
студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до          
23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночас-
но соціальна стипендія та академічна стипендія. 
      Соціальна стипендія виплачується: 
   -  на умовах регіонального замовлення у закладах освіти кому-
нальної форми власності - за рахунок відповідного місцевого 
бюджету; 
   -  на умовах державного та/або регіонального замовлення у 
закладах освіти державної форми власності, що відповідно до 
законодавства передані на фінансування з місцевих бюджетів -

 за рахунок відповідного обласного бюджету або бюджету           
м. Києва. 
Куди і з яким переліком документів звертатися для реаліза-
ції права на отримання соціальної стипендії? 
      Звертатися необхідно до ЗВО або його структурного підроз-
ділу за місцем навчання із заявою, в якій зазначаються такі відо-
мості: 
прізвище, ім'я та по батькові; 
число, місяць, рік народження; 
зареєстроване та фактичне місце проживання; 
підстава для отримання соціальної стипендії. 
       До заяви додаються копії таких документів: 
паспорт громадянина України;  
свідоцтва про народження дитини; 
довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової карт-
ки платника податків (не додається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відповідну відмітку в паспорті); 
     студентський квиток або довідка вищого навчального закла-
ду про навчання студента (курсанта) в цьому закладі. 
      До заяви також додаються такі додаткові документи, як: 
копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу 
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклуван-
ня, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування; 
копія свідоцтва про смерть батьків. 
       Соціальна стипендія   призначається на весь період навчан-
ня, починаючи з місяця звернення за її наданням. 

            Правовий орієнтир 
Роз’яснює юрисконсульт Одеського обласного комітету Профспілки Московчук  Роксолана 

Збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 
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К 90К 90--летию библиотеки Одесской государственной                                                          летию библиотеки Одесской государственной                                                          
академии строительства и архитектурыакадемии строительства и архитектуры   

            В 2020 году наша академия отмечает два юбилея – 90-летие создания Одесской государст-
венной академии строительства и архитектуры и 90-летие научно-технической библиотеки акаде-
мии. Академия начинает свою историю в 1930 году как Одесский инженерно-строительный инс-
титут, и в это же  время    были созданы и оборудованы учебно-методические кабинеты, архитек-
турный кабинет – с 5 тыс. книг и альбомов по архитектуре и искусству. Тогда же была создана и 
общеинститутская библиотека, насчитывавшая около 40 тысяч книг.  
      С первых дней существования библиотеки  руководство академии уделяло значительное вни-
мание ѐѐ развитию, сохранению и увеличению библиотечного фонда .  
   По воспоминаниям очевидцев в декабре 1944 года преподаватели, сотрудники и студенты инс-
титута  по крупицам собирали библиотечный фонд в полуразрушенной Одессе. Книги извлека-
лись из подвалов, из разрушенных помещений. Таким образом было собрано около 13 тыс. книг, 
многие из которых были в ужасном состоянии. Это была большая и кропотливая работа в неимо-
верно тяжелых послевоенных условиях. Работу по спасению книг и созданию библиотечного 
фонда без преувеличения можно назвать героической.  
      И в мирное время многие сотрудники, передавая в дар библиотеке свою техническую и худо-
жественную литературу, тем самым продолжали пополнять ее фонд. Дочь нашего сотрудника 
Ольга Михайленко вспоминала: «Наша семья в июле 1998 года приняла решение передать всю 
научную библиотеку, которой так дорожил и гордился мой папа, в библиотеку ОГАСА в память 
о нем в первую годовщину его смерти. И теперь, когда читатели возьмут в руки в библиотеке           
ОГАСА одну из книг, пополнивших ее собрание, развернув форзац или заглянув на титульный 
лист, смогут увидеть дарственную надпись «Эта книга, как и еще 348 книг, была передана в дар 
библиотеке ОГАСА в память о Синявском Степане Дмитриевиче, от его детей и внуков».  
          В нынешнее время фонд нашей  библиотеки составляет около 440 000 книг. Еѐ гордостью  
является отдел ценных и редких книг, который насчитывает более 3000 экземпляров. В читаль-
ном зале научной библиотеки есть возможность ознакомиться с ними, а также с более чем 200 
экземпляров книг, где отражена информация об отечественном и мировом строительстве конца 
ХIX века.    На абонементе художественной литературы насчитывается около 30 тыс. экземпля-
ров  классических произведений, как зарубежных, так и отечественных авторов, исторические 
романы, поэзия и произведения современных авторов. 
       Каждый год библиотека обслуживает около 5000 читателей. 
       В связи с активным развитием компьютерных технологий в           2002 году библиотека нача-
ла использовать компьютеры с установленной автоматизированной библиотечно-
информационной системой. Благодаря этой базе много библиотечных процессов перешли на 
автоматический режим, создан электронный каталог, полнотекстовая база методических указа-
ний.    Сегодня в библиотеке насчитывается 19 компьютеров, установленных в читальных залах, 
абонементах и отделах, которые подключены к сети Интернет. Работает Wi-Fi зона. 
     Студенты и работники академии имеют возможность самостоятельно пользоваться электрон-
ным каталогом, базой полнотекстовых учебников, базой методических указаний, и базой норма-
тивно-правовых документов Буд-Софт. 

            Огромный интерес у читателей вызывали проводимые библиотекой конференции, литера-
турно-музыкальные вечера, различные конкурсы. В библиотеке регулярно проводились творчес-
кие вечера с участием одесских писателей – М. Веселовского, И. Неверова, А. Хаита (выпускник 
ОИСИ), Г. Голубенко, Л. Сущенко и др. (работала в госпитале) и др. Яркое впечатление оставили 
проходившие  тематические выставки экслибрисов посвященных Т.Г.Шевченко.  
          На сайте академии создана страница библиотеки, где читатель может воспользоваться вир-
туальной библиографической службой, электронной доставкой документов, заказать литературу 
через Межбиблиотечный абонемент и получить много другой информации. 
С 2016 года работает общеакадемический репозитарий OCASEAeR. 
        В настоящее время в библиотеке работает 32 высококвалифицированных сотрудника. 
        С 2002 года и по настоящее время библиотеку возглавляет Светлана Петровна Мовчан, кото-
рая работает в библиотеке с 1983 года. 1983 года.    Долгие годы работает заместителем директо-
ра Ж.А. Мазепова, заведующие отделами Т.М. Морозевич, А.С. Петрук, А.В. Снеговая, Н.М. 
Маргина, И. Емельяненко, А.А. Соловьева.   Много лет отдали библиотечному делу С.К. Арбие-
ва, Л.В. Шевцова, Р.П. Бределева, Г.Н. Ролевич, С.В. Дьяконова, В. П. Мирошниченко, С.А. Груз-
дева, Л.А. Шеремет, Т.П. Боровина, Т.Е. Чучупака, Л.В. Яричук 
Сегодня библиотека выполняет высокую гуманистическую миссию способствует воспитанию 
гармоничной личности, развитию патриотизма и национального самосознания. 
Меняется мир, общество и технологии. Вместе с ними меняется и библиотека. 

Заведующая библиотекой ОГАСА  С.П. Мовчан, ведущий инженер А.М. Решетникова         

ВІТАЄМОВІТАЄМО  

  З ОСОБИСТИМ ЮВІЛЕЄМ! З ОСОБИСТИМ ЮВІЛЕЄМ!   

Нещодавно відсвяткувала свій ювілей голова              
Первинної профспілкової організації  Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету  

ГАРМАШ  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА.ГАРМАШ  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА.  

      Як профспілковий лідер Ольга Гармаш підтримує 
ефективний соціальний діалог з керівництвом універси-
тету. За її ініціативою розроблений та укладений колек-
тивний договір.                                                                    

       Вона активний, дієвий профспілковий лідер, завжди 
наготові підтримати ініціативу вищих за підпорядкуван-
ням виборних профспілкових органів та організувати 
оперативне виконання доручень.  Основним пріоритетом 
у роботі об’єднаної профспілкової організації універси-
тету, яку очолює Гармаш О.В., є захист соціально-

економічних прав працівників та осіб, що навчаються в 
закладі вищої освіти, забезпечення гідних умов праці та 
навчання.             

      Ольга Володимирівна - член Одеського обкому 
Профспілки, активно працює в секції вищої школи обко-
му. Як профспілковий лідер ініціює прийняття і контро-
лює виконання рішень, спрямованих на захист соціально
-економічних прав педагогічних, науково-педагогічних 
працівників та студентів, з великою відповідальністю 

ставиться до вирішення програмних і статутних завдань 
Профспілки.    

                   Вітаємо Вас, шановна Ольго  Володимирів-
но, з ювілеєм!  Бажаємо  міцного здоров’я,    щастя, 
добробуту, любові   й   тепла  рідних  та  близьких!                            

Нехай поруч з Вами завжди будуть  вірні друзі,                   
а доля дарує многая літа!   


