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Щиро вітаємо вас з професійним святом! Висловлюємо велику вдячність за невтомну 
працю і вагомий внесок у становлення молодого покоління.

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну 
енергію, доброту і суворість. Працю педагогів неймовірно складно оцінити, адже тим 
звершенням, яких досягає людина у своїх професійних і моральних здобутках, вона 
зобов’язана саме вчителям.

Хай діти радують вас успіхами в навчанні, хай спілкування з колегами приносить 
задоволення, а педагогічні пошуки дають щедрий врожай результативності, фахового 
зростання й творчих перемог.

Бажаємо вам міцного здоров’я, незгасаючого натхнення, добробуту, оптимізму й 
великого людського щастя!

Президія Одеського обкому Профспілки
працівників освіти і науки України

Шановні освітяни!

Щороку на початку жовтня вся вчи-
тельська спільнота святкує професійне 
свято — День Вчителя. Бути вчителем — 
то великий дар і велике щастя. Слова 
Сухомлинського «серце віддаю дітям» 
— це не проста метафора, а вічна прав-
да учительської професії, в основу якої 
покладені любов, професіоналізм та 
відповідальність. 

І скільки існуватиме людство, стільки най-
потрібнішою та найвідповідальнішою зали-
шатиметься професія вчителя. Саме від нього, 
наставника-вихователя, залежить майбутнє 
нашого народу, нашої держави, всього світу. 
Адже обираючи професію вчителя ми відпові-
даємо не тільки перед одним поколінням дітей, 
а й перед майбутнім усього людства: перед 
країною, яка довіряє вчителям юне поколін-
ня громадян; перед учнями, для яких учитель 
є взірцем; перед батьками, які сподіваються, 
що вчитель зможе запалити в дитині вогонь 
цікавості до пізнання. І яким шляхом піде далі 
Україна, залежить і від учителя. Адже розум 
учителя, оптимізм, його знання і вміння, напо-
легливість, енергійність, активна життєва пози-
ція та особистий приклад — все це допоможе 
учням визначитися в майбутньому, бути успіш-
ними в житті, реалізуватися як особистості, 
громадяни та фахівці.

Вчителем школа стоїть. Однак сучасна 
українська школа на місці не стоїть, а зна-
ходиться на етапі оновлення та інтеграції у 
розвинутий світовий освітній простір. Рефор-
мування загальної середньої освіти в Україні 
обумовлено низкою причин, зокрема нерів-
ним доступом дітей до якісної освіти, розвит-
ком освітніх технологій, переосмисленням 
ролі школи у сталому розвитку суспільства. 

Освітня реформа в галузі середньої осві-
ти є відповіддю на потреби суспільства та 
орієнтована на те, щоб зробити випускника 
конкурентоспроможним у ХХІ столітті — випу-
стити зі школи всебічно розвинену, здатну до 
критичного мислення, цілісну особистість, па-
тріота з активною громадянською позицією, 

інноватора, здатного змінювати навколишній 
світ та вчитися впродовж життя. Саме тому 
нова українська школа має стати психологіч-
но комфортною, інформаційно насиченою, ін-
новаційно технологічною, науково і методич-
но забезпеченою, економічно привабливою, 
конкурентоспроможною, та, головне, орієнто-
ваною на особистість.

Новий навчальний рік став для учитель-
ської спільноти по-справжньому новим: схва-
лена Концепція реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період 
до 2029 року, прийнято новий Закон України 
«Про освіту», розроблено Новий державний 
стандарт початкової освіти, оновлені програ-
ми для 5-9 класів, розпочато пілотування Но-
вого державного стандарту початкової освіти, 
зроблені перші кроки щодо створення нового 
освітнього середовища, налагоджується си-
стема справедливого фінансування, відбува-
ються зміни у структурі та системі управління 
освітою. Все це є складовими комплексного 
підходу МОНУ до реформування загальної 
середньої освіти, що направлено на перехід 
до компетентнісної освіти як умови забезпе-
чення її якості.

В основу формування візії Нової україн-
ської школи закладений принцип партнерства 
школи, сім’ї, громади та влади, які об’єднані 
спільними цілями та прагненнями, є зацікавле-
ними спільниками, рівноправними учасника-
ми освітнього процесу та відповідальними за 
результат. Так у Концепції Нової української 
школи розкриті основні складові формули Но-
вої української школи, які допоможуть реалі-
зувати основну її місію — допомогти розкрити 
та розвинути здібності, таланти і можливості 
кожної дитини. Ідеологічні зміни Концепції 
Нової української школи передбачають но-
вий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві; педагогіку, що 
ґрунтується на партнерстві між учнем, учите-
лем і батьками; умотивованого вчителя, який 
має свободу творчості й розвивається про-
фесійно; орієнтацію на потреби учня в освіт-
ньому процесі, дитино центризм; наскрізний 
процес виховання, який формує цінності; нову 
структуру школи, яка дозволяє добре засвоїти 
новий зміст і набути компетентності для жит-
тя; децентралізацію та ефективне управління, 
які нададуть школі реальну автономію; спра-
ведливий розподіл публічних коштів, який за-
безпечить рівний доступ усіх дітей до якісної 
освіти незалежно від їх місця проживання, ма-
теріального стану родини тощо.

Нові підходи до побудови освітньої траєк-
торії дитини закладені в Новому державному 
стандарті початкової освіти, який проголошує 
«презумцію» талановитості дитини, повагу 
до її честі та гідності і має на меті підвищити 
якість освіти, зокрема через трансформацію 
освітніх і навчальних програм та мотивацію 

вчительства, усвідомлення ним етичних засад 
і власної моральної мети, підвищення його 
спроможності та професійної майстерності, 
а також утвердження свободи професійної 
діяльності. В державному стандарті перед-
бачений перехід від предметоцентризму до 
дитиноцентризму задля формування ключо-
вих компетентностей та наскрізних вмінь, що 
створюють основу для успішної самореаліза-
ції учня в житті.

Однією із вирішальних подій, яка оста-
точно визначила напрямок освітніх реформ і 
відкрила нові можливості перед українською 
освітою, стало прийняття нового Закону Укра-
їни «Про освіту, який передбачає європей-
ську структуру системи освіти, забезпечення 
професійної свободи освітян, нові принципи 
формування змісту освіти, створення системи 
забезпечення якості освіти, економічні відно-
сини у сфері освіти, поняття освітньої послу-
ги, сертифікацію педагогічних працівників, 
забезпечення системності освітніх реформ. 
Це дозволить змінити застарілу систему осві-
ти; реформувати і реалізувати нові принципи 
управління освітою; змінити підходи до підви-
щення фахового рівня вчителів, запровадити 
12-річну структуру Нової української школи.

Актуальні питання Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року та перспек-
тивні напрямки розвитку освіти в Одеській 
області були розглянуті під час серпневої 
конференції освітян Одещини, яка відбулася в 
Овідіопольському НВК «Загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів — гімназія». По-справжньому 
важливою подією стала презентація головою 
Одеської обласної державної адміністрації 
Степановим М.В. Концепції розвитку освіти 
Одещини «12 кроків назустріч сучасній осві-
ті», мета якої полягає в проведенні концепту-
альних, структурних і мережевих змін у сис-
темі освіти області, починаючи від дошкілля і 
завершуючи професійною освітою, задля за-
безпечення максимально доступної та якісної 
освіти на сучасному рівні з урахуванням місця 
проживання, матеріального рівня, віку та рівня 
фізичних можливостей учнів. 

У Концепції окреслені найважливіші змі-
ни, які основані на соціальному партнерстві 
«школи-влади-громади» та дозволять макси-
мально ефективно використовувати наявний 
досвід, забезпечити надання якісних освіт-
ніх послуг і модернізувати існуючу мережу 
освітніх закладів. Інструментами впливу на 
розвиток кожної із ланок освітньої системи 
стануть якісна система управління освітою, 
сучасні технології та розвиток інклюзивного 
навчання.

Важливо, що шість кроків Концепції роз-
витку освіти Одещини мають відношення до 
середньої школи, оскільки саме вона є важли-
вою складовою системи освіти. Для середньої 
ланки освіти передбачено розширення мережі 

УЧИТЕЛЬСТВО — ЦЕ ДЖЕРЕЛО ЖИТТЄВОЇ СИЛИ ОСВІТИ
опорних шкіл, створення відповідних умов для 
навчання, пілотування Нової української шко-
ли, забезпечення якісної підготовки до ЗНО, 
впровадження дистанційної освіти, адаптація 
системи управління освіти до потреб сучас-
ності з огляду на процеси децентралізації міс-
цевої влади. 

Серед низки запланованих заходів пер-
шими кроками підвищення якості середньої 
освіти в Одеському регіоні стала реалізація в 
2017-2018 навчальному році двох регіональ-
них проектів «Будь розумним!»/«Be smart» та 
«Нове покоління вчителів для української шко-
ли». Проект «BeSmart» / «Будь розумним» 
був презентований на Всеукраїнській серп-
невій конференції педагогічних працівників 
України та за ініціативи Міністерства освіти і 
науки України буде розповсюджений на всю 
Україну. Другий пілотний проект — «Нове 
покоління вчителів для української школи», в 
якому візьмуть участь 3 педагогічних училища 
та Одеський обласний інститут удосконалення 
вчителів, буде направлений на оновлення під-
ходів щодо професійної підготовки майбутніх 
вчителів, які вже після закінчення училищ бу-
дуть працювати в Новій українській школі.

Новий зміст освіти.... Нові освітні підхо-
ди… Реалізація Концепції Нової української 
школи є викликом для компетентності вчителя. 
І саме тому підготовка вчителя до нової школи 
є в центрі уваги МОНУ, інститутів підвищення 
професійної кваліфікації, органів влади, адже 
саме вчитель має стати агентом змін, а його 
професійна компетентність є головним ре-
сурсом реалізації Нової української школи. І 
вчитель нової школи — це вчитель, який у пер-
шу чергу усвідомлює свою роль у суспільстві, 
здатний реагувати на вимоги часу і усвідом-
лює необхідність постійно вчитись.

2017-2018 навчальний рік відкрив го-
ризонт фундаментальних майбутніх пере-
творень і змін як в системі освіти країни, так 
і в освіті регіону, на шляху розбудови Нової 
української школи, основна мета якої — ща-
слива дитина, здатна до самореалізації. І 
кожен із нас, вчителів, батьків, представників 
влади і громадськості, може внести частинку 
свого серця у справу виховання молодого по-
коління громадян нашої країни та розбудови 
майбутнього нашої країни — у цьому сенс на-
шого життя. Кожен з нас має усвідомити, що 
бути вчителем — це велика відповідальність. 
Наше завдання — не розгубити той кредит 
довіри та безумовної любові, який мають діти, 
ідучи до школи — до Нової української школи.

З нагоди Дня працівників освіти зичу Вам, 
шановні вчителі, творчих ідей, конструктиву, 
успіхів, натхнення на шляху розбудови Нової 
української школи, школи компетентностей, 
школи для життя… 

Олександр Лончак,  
директор Департаменту   

освіти і науки Одеської ОДА



2Освітянський профспілковий вісник

Біляївську районну органі-
зацію Профспілки працівників 
освіти і науки України очолює 
Бондаренко Лілія Павлівна, яка 
є справжнім професіоналом у 
профспілковому русі: грамотна, 
принципова, ініціативна, напо-
леглива в досягненні поставле-
ної мети. Терпіння та наполег-
ливість Лілії Павлівни у вирі-
шенні профспілкових проблем 
роблять її, дійсно, лідером. Вона 
добре знає освітянські колекти-
ви, не байдужа до потреб лю-
дей, завжди доводить розпочату 
справу до логічного кінця. 

Завдячуючи планомірній та систе-
матичній роботі голови Біляївського 
райкому Профспілки в рамках соці-
ального діалогу щороку органами 
влади виділяються кошти на куль-
турно — масову роботу, які район-
на організація Профспілки витрачає 
на проведення спартакіади. Свято 
спорту проходить на високому рів-
ні. Учасники дивують всіх нечуваним 
креативом під час творчих конкурсів 
та шаленим драйвом у спортивних 
змаганнях.

Професійні успіхи як голови ра-
йонної організації Профспілки і пе-
дагога, глибоке знання освітянської 

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ

Крамар Валентина Романівна 
має 50 років педагогічного стажу, 
із них більше 20 років працює в 
Одеській обласній психолого-ме-
дико-педагогічній консультації. 
Своє покликання знайшла в дефек-
тології. Діагностика і раннє вияв-
лення дітей з особливими освітніми 
потребами — це основна проблема, 
над вирішенням якої вона працює. 
Валентина Романівна є провідним 
спеціалістом на Одещині, крок за 
кроком, рік за роком відточує грані 
професійної майстерності та пов-
ністю віддає свої сили й натхнення 
улюбленій справі. 

На основі практичного досвіду та на-
укових знань вона розробила методич-
ний посібник із корекційно-розвиваль-

Мотулько Богдан Васильович 
— завідувач кафедри Одесько-
го національного політехнічного 
університету, плідний науковець, 
автор більше 120 наукових, нау-
ково-методичних робіт. Резуль-
тати його досягнень були впрова-
джені в промислове виробництво 
України. 

Організаційні здібності, вміння 
перейматися чужими радощами та 
бідами сприяли його обранню на 
профспілкову посаду. Більше 20 ро-
ків Мотулько Б.В. очолює первинну 
профспілкову організацію працівників 
університету, зарекомендував себе як 
компетентний і принциповий, відпові-

ного навчання дітей з розладами аутис-
тичного спектру та корекційні програми 
для дітей з порушеннями розумового 
розвитку. Колеги довірили Валентині 
Романівні очолювати методичну раду, 
як майстру-професіоналу, лідеру та лю-
дині з високою моральністю. Вона вва-
жає, що ретельна підготовка до роботи 
з учнями — це найголовніша складова, 
тому багато працює над виготовлен-
ням дефектологічного інструментарію, 
опорних табличок, цікавих завдань, 
вправ, які допомагають у діагностиці й 
корекційно-розвивальних заняттях. 

За порадами та досвідом до Кра-
мар В.Р. звертаються фахівці-дефек-
тологи різних шкіл та міст України. ЇЇ 
високий професійний рівень ґрунтуєть-
ся на працелюбності, любові до дітей, 

дальний, справжній профспілковий лі-
дер, чим завоював заслужений авто-
ритет та повагу в трудовому колективі.

Пов’язавши своє життя з освітянською 
галуззю та освітянською Профспілкою 
Богдан Васильович віддає всі свої творчі 
сили й енергію справі навчання й вихо-
вання студентської молоді та роботі з від-
стоювання трудових, соціальних прав та 
інтересів членів Профспілки. 

Важко уявити кафедру без Богда-
на Васильовича. Колеги поважають 
його за професіоналізм, життєвий 
оптимізм, доброзичливість, людяність і 
вміння дотримуватися свого слова, по-
рядність, глибокий і вдумливий підхід 
до будь-якої справи, готовність завжди 

співчутті до їх важкої долі. Вона кож-
ному прийде на допомогу, порадить, 
зігріє добрим словом, завжди усміхне-
на, чуйна, весела, із почуттям гумору. 

Валентина Романівна — любляча 
дружина, щаслива мати двох дітей, 
улюблена бабуся трьох онуків. 

Колектив КЗ «Одеська обласна 
психолого-медико-педагогічна кон-
сультація» вітає Крамар Валентину Ро-
манівну з подвійним ювілеєм: 75- річ-
чям з дня народження і 50 — річчям пе-
дагогічної діяльності та зичить міцного 
здоров’я, довголіття, творчих успіхів, 
радощів та щастя, світла й добра. 

Колектив КЗ «Одеська обласна  
психолого-медико-педагогічна  

консультація»

відстоювати інтереси кафедри й кож-
ного студента.

За плідну багаторічну працю він 
нагороджений нагрудними знаками 
«Відмінник освіти України», «Заслу-
жений працівник Профспілки праців-
ників освіти і науки України» та чис-
ленними грамотами. 

Мотулько Богдан Васильович цієї 
осінньої пори відзначає свій 75-річний 
ювілей. Щиро зичимо нашому ювіляру 
міцного здоров’я, бадьорості духу, до-
бробуту та ще довгих щасливих років 
життя .

Едуард Кравцов,  
заступник голови  

ППО працівників ОНПУ 

Наш колектив, кожен з нас 
відчуває постійну турботу з 
боку профспілкової органі-
зації, яку очолює справжній 
профспілковий лідер Страхова 
Тетяна Василівна.

Тетяна Василівна — розпочала 
свою трудову діяльність в Одесько-
му технологічному інституті харчової 
промисловості ім. М.В. Ломоносова, 
пройшовши шлях від молодшого на-
укового співробітника до «Заслу-
женого доцента» кафедри. Як висо-
кокваліфікований спеціаліст і вмілий 
організатор навчально-виховного 
процесу, вона наполегливо працює 
над впровадженням всього нового, 
передового у підготовку студентів за 
своєю спеціальністю, користується 
великою повагою у студентів, викла-
дачів академії.

Тетяна Василівна — плідний науко-
вець, автор більше 130 наукових, на-

уково-методичних, методичних робіт, 
посібників, програм нових курсів.

Основним пріоритетом у роботі 
профспілкової організації працівни-
ків академії Тетяна Василівна вважає 
захист соціально-економічних прав 
працівників, забезпечення гідних умов 
праці. Профком веде ефективний соці-
альний діалог з керівництвом академії. 
Адміністрація відповідно до ст.44 За-
кону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» та по-
ложень колективного договору відра-
ховує профспілковій організації кошти 
в розмірі 5% спецфонду на культур-
но-масову і спортивно-оздоровчу ро-
боту, відповідно до ст.19 Закону Укра-
їни «Про охорону праці» — 0,2% від 
фонду оплати праці на охорону праці.

Тетяна Василівна — активний, дієвий 
профспілковий лідер, високоосвічена, 
чесна людина, яка з великою відпові-
дальністю ставиться до профспілкової 

роботи. Вона турбується про кожну 
людину не тільки в тяжку хвилину, а й 
в радісні моменти життя, створює теплу 
атмосферу в нашому колективі. 

Неодноразово за підсумками Все-
українського огляду-конкурсу стану 
умов і охорони праці, обласного та 
Всеукраїнського оглядів-конкурсів на 
кращу організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей освітян трудовий ко-
лектив ОНАХТ посідав перші місця в 
області. 

Страхова Т.В. — заслужений пра-
цівник Профспілки працівників осві-
ти і науки України», має нагрудний 
знак Федерації профспілок України 
«Профспілкова відзнака», нагоро-
джена орденом «Берегиня» Чорно-
морського округу Українського Коза-
цтва.

У вересні Тетяна Василівна відзна-
чає свій ювілей.  Ми зичимо їй міцного 
здоров’я, бадьорості духу, щастя та 

нових творчих злетів, затишку в домі, 
радості та людської вдячності.

Вікторія Ольховська,  
голова профбюро механіко-техноло-

гічного технікуму ОНАХТ 

справи принесли Лілії Павлівні заслу-
жений авторитет і повагу в районі та 
в об’єднаній територіальній громаді, 
визнання колег, любов дітей та вдяч-
ність їх батьків.

Активна життєва позиція, висока 
вимогливість до себе, відданість спра-
ві, доброзичливе ставлення до оточу-
ючих, постійний пошук, щедра душа 
відзначають кожен день її невтомної 
праці.

Надія Сагайдак,  
учитель зарубіжної літератури  

Великодальницького НВК  
«школа-гімназія»

НЕЗМІННИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ЛІДЕР

ЇЇ ПОКЛИКАННЯ — ТУРБОТА ПРО ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

БУТИ ПОТРІБНИМ ЛЮДЯМ!
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Біляївську районну організацію 
Профспілки працівників освіти і на-
уки України очолює Бондаренко Лі-
лія Павлівна, яка є справжнім про-
фесіоналом у профспілковому русі: 
грамотна, принципова, ініціативна, 
наполеглива в досягненні поставле-
ної мети. Терпіння та наполегливість 
ЇЇ життєве кредо: не вмію — вчуся 
сама, вмію — вчу інших 

Мабуть, немає сьогодні жодної люди-
ни, яку необхідно було б переконувати в 
тому, що вчителем може стати не кожен. 
Вчительська доля… така велична і скором-
на, така талановита і проста, така вимог-
лива й добра. У кожного в житті свій шлях, 
визначений долею, і він завжди переплі-
тається з десятками і сотнями інших доріг. 
Саме така стежина привела Брюханову 
Світлану Євгенівну в Одеську спеціальну 

 Байтаз Тетяна Василівна  працює 
вчителем математики  в Настасіївській 
ЗОШ І-ІІ ступенів.  За роки роботи в шко-
лі зарекомендувала себе здібним спеці-
алістом. Має добру науково-теоретичну 
підготовку.

Волошина Ирина Анатольевна, учи-
тель русского языка, воспитатель КЗ 
«Одесская общеобразовательная сана-
торная школа-интернат № 6». 

Вот уже 26 лет, из года в год в день, спешит 
она туда, где проходит вся её жизнь, - в школу. Её 
работу лучше назвать призванием - призванием 
быть учителем, призванием отдавать сердце детям.

Ирина Анатольевна – опытный учитель, 
обладающий глубокими знаниями, профессио-
нальным мышлением и творческим потенциа-
лом. Она стремится к тому, чтобы ученики пони-
мали её, ведь труд любого педагога направлен 
на то, чтобы у ребят было счастливое будущее. 

 Это очень добрая, отзывчивая, понимаю-
щая, но в то же время строгая  требовательная 
учительница. Наставлением и личным приме-
ром утверждает уважение к принципам обще-
человеческой морали, правды и справедливо-
сти, гуманизма, доброты, трудолюбия. Она ста-
рается делать мир ярче не только для себя, но и 
для учеников, их родителей, коллег.

 Среди сотрудников интерната Ирина Ана-
тольевна пользуется авторитетом. Своё дове-
рие коллектив выразил ей, избрав в третий 
раз председателем профсоюзной организации 
школы-интерната. Все 12 лет, что она во главе 
профкома, сотрудники чувствуют социальную 
защиту, своевременную и искреннюю поддерж-
ку, получают поздравления с юбилеями, мате-

Плеяду юних спортсменів у нашому 
районі виховав тренер, учитель, дирек-
тор Іванівської ДЮСШ Сергій Анатолійо-
вич Латушков. Його гандболісти  — чемпі-
они України — останні кілька років гідно 
представляють Україну за межами кра-
їни та постійно підтверджують високий 
рівень спортивної підготовки в змаганнях 
різних рівнів. Його учні — гравці з майбут-
нім — вважають великою честю грати та 
навчатися в Сергія Анатолійовича. 

Багаторічна робота тренера викликає за-
хоплення і повагу в колег та батьків, тому під-
тримують тренера в усіх його починаннях. 

Добре розуміючи нинішню молодь, Сергій 
Анатолійович намагається бути не лише трене-
ром, а й другом та порадником для своїх юних 
спортсменів. Він  сам виріс у селі, де з дитинства 

12 сентября свой 90-летний юби-
лей отметила Наталья Михайловна 
Гессен. В Болградском районе ее 
знают не только как прекрасного 
преподавателя, яркого представи-
теля педагогического общества, но 
и как специалиста-логопеда, ко-
торый помог многим болградцам 
научиться правильно говорить.

Все, кто знает Наталью Михайловну, про-
сто сражены ее обаянием, энергией и пози-
тивным отношением к жизни. И это несмотря 
на то, что судьбу этой женщины нельзя наз-
вать простой. На ее долю выпали все испыта-
ния, которые прошла за эти годы страна.

Отец Натальи Михайловны погиб на 
фронте, мать была малограмотной, но 
всю свою любовь отдавала детям, два 
брата также прошли фронтовыми доро-
гами, получив не только награды, но и 
ранения. Закончить ей удалось только 8 
классов, так как учиться в школе дальше 

школу-інтернат № 34 для дітей з особли-
вими освітніми потребами. ЇЇ життєве кре-
до: не вмію — вчуся сама, вмію — вчу інших 
і вдосконалюю себе; щоб багато зробити, 
потрібно завжди бути в пошуку, відкрива-
ти для себе нове, незвідане. 

Вона навчає дітей з різних сімей, з різ-
ними характерами та можливостями, тому 
направляє свої сили на виведення їх зі стану 
замкнутості і включення в нормальне співіс-
нування в соціумі. У своїй роботі застосовує 
інноваційні та нетрадиційні методи навчан-
ня, використовує елементи методик вітчиз-
няних і зарубіжних вчених, домагається 
комунікації і соціалізації дітей у суспільстві. 

Світлана Євгенівна людина уважна, 
чуйна, терпляча, здатна пояснити як ді-
тям, так і батькам те чи інше питання, що 
стосується навчання чи просто будь-якої 
життєвої ситуації, в колективі користується 

Тетяна Василівна  на високому рівні володіє 
сучасними формами і методами навчання, зо-
крема поєднує пошуковий і творчий методи, що 
сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, 
свідомому й стійкому  засвоєнню ними знань. 
Досить вміло організовує на уроках навчання 
дітей, не залишає поза увагою жодного учня в 
класі. Виховує  своїх учнів у  дусі українських 
традицій, поваги один до одного, до старших.  
Обґрунтовано вміє вибрати педагогічну техно-
логію, враховуючи знання психічних і вікових 
особливостей учнів.

Тетяна Василівна володіє педагогічним 
тактом, культурою спілкування, бере активну 
участь у громадському житті колективу,  є  го-
ловою первинної профспілкової організації  На-
стасіївського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкіль-
ний навчальний заклад».

Порядність, чесність, вимогливість до себе 
й до учнів, принциповість високий рівень 
моральних якостей та загальної культури, 
доброзичливість складають основу високо-
го авторитету Тетяни Василівни серед учнів, 
батьків, колег.

Лариса Щербина,  
голова Миколаївської  районної  

організації Профспілки

риальную помощь,  путешествуют по интерес-
ным местам Украины. 

Хочется пожелать Ирине Анатольевне 
неисчерпаемой жизненной энергии, чтобы её 
учительский труд был плодотворным, легким и 
ярким.

Татьяна Сулева, учитель  
КЗ «Одесская  общеобразовательная санатор-

ная  школа-интернат № 6»

єдиною розвагою був м’яч. Саме спорт свого часу 
допоміг йому загартуватися та зміцніти фізично, 
а згодом прийняти тверде рішення щодо вибору 
майбутньої професії. Бажання займатися улюбле-
ною справою, думки про самореалізацію, любов 
до дітей привели Сергія Анатолійовича в ДЮСШ. 
Становленню молодого тренера сприяв Валерій 
Воскобойник, людина, яка все своє життя зали-
шається активною в спортивному житті району та 
всіляко сприяє вихованню майбутніх спортсменів.

«Працюючи поряд з Валерієм, отримав не-
оціненний досвід, розробив власний підхід та 
систему тренувань, — розповідає Сергій Анатолі-
йович, — спочатку вчу азам гандболу, а далі тре-
нування, ігри — все це допомагає відшліфовувати 
майстерність у гандболі. З дітьми легко знаходжу 
спільну мову, тому що ніколи не ставлю між нами 
бар’єрів». 

не смогла ввиду тяжелого материального 
положения семьи. 

После школы девушка пошла рабо-
тать, а через два года поступила в пе-
дучилище, параллельно начав работать 
учителем, а затем библиотекарем в шко-
ле, периодически подменяя коллег как 
педагог.

Пять лет она проработала учителем 
начальных классов в Виноградовской се-
милетней школе, одновременно закончив 
Белгород-Днестровское педучилище по 
специальности школьное отделение, по-
лучив квалификацию учителя начальной 
школы, затем несколько лет трудилась 
в Болградской семилетней школе №3. 
В 1958 году Наталья Михайловна была 
назначена учителем начальных классов 
Болградской СШ №1, работала в Бол-
градской школе глухих, некоторое время 
возглавляла районный методкабинет при 
Болградском РОНО.

ЇЇ ЖИТТЄВЕ КРЕДО: НЕ ВМІЮ — ВЧУСЯ САМА, ВМІЮ — ВЧУ ІНШИХ 

ПО ЖИЗНИ — С ПОЗИТИВОМ

ТРЕНЕР  ЧЕМПІОНІВ

ВИСОКИЙ АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ ПРИЗВАНИЕ — ОТДАВАТЬ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ

високою довірою і підтримкою, тому три-
чі обиралася на посаду голови первинної 
профспілкової організації. Вона вміло 
організовує і забезпечує результативну 
роботу з усіх напрямків як щодо захисту 
трудових, соціально-економічних прав та 
інтересів спілчан, так і щодо розвитку со-
ціального партнерства в закладі. 

Ця неймовірно працездатна жінка 
народилася в прекрасну пору року, коли 
тільки зароджується золота осіння пора. 
Щиро вітаємо Світлану Євгенівну не лише 
з професійним святом, а й з особистим юві-
леєм, дякуємо за багаторічну плідну робо-
ту. Бажаємо міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії, професійних успіхів і наснаги в 
усіх добрих справах.

Ольга Циганкова,  
голова Київської  районної  

організації Профспілки 

 З будь-якого спортсме-
на-початківця ще треба зроби-
ти майбутнього чемпіона. І тут 
все навантаження, безумовно, 
лягає на плечі тренера – люди-
ни, яка на певний період часу 
стає для своїх підопічних дру-
гим батьком. І, можливо, не всі 
вихованці зіграють на високому 
рівні, але незабутні уроки й на-
станови Сергія Анатолійовича 
дозволять їм реалізувати свої 
вміння в повсякденному житті та 
здійснити мрії.  

Тетяна Панасюк,  
голова Іванівської районної 

організації Профспілки

В 1965 году Наталья Михайловна заня-
лась новым для себя делом – ее назначили на 
должность логопеда при СШ №1, в дальней-
шем она стала логопедом района, а в 1973 
году заочно окончила филфак Тираспольс-
кого государственного пединститута.

О жизненном пути Натальи Гессен вспо-
минали ее друзья и коллеги, пришедшие 
на юбилейное торжество. Интересно было 
рассматривать старые фото, запечатлев-
шие некоторые моменты непростой жизни, 
в которой были и тяжелые, и светлые дни. В 
этот день юбиляру было сказано много до-
брых слов, прекрасных пожеланий. 

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и желаем Наталье Михайловне быть та-
кой же бодрой и жизнерадостной и в день 
100-летнего юбилея.

Юлия Фощан, председатель   
Болградской районной организации 

Профсоюза  работников образования  
и науки Украины
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«ОСВІТЯНСЬКИЙ 
ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»

Президія обкому Профспілки 
15 вересня 2017 року на своєму 
засіданні підбила підсумки оздо-
ровлення дітей працівників освіти 
Одеської області влітку 2017 року.

Організаційними ланками Одеської 
обласної організації Профспілки праців-
ників освіти і науки України проведена 
злагоджена та ефективна робота щодо 
організаційного, методичного, фінансо-
вого, кадрового і матеріально-технічного 
забезпечення якісного літнього оздоров-
лення та відпочинку дітей спілчан. 

Голови профспілкових організацій ак-
тивно співпрацювали з органами місцевої 
виконавчої влади, спонсорами та благо-
дійними структурами, керівниками закла-
дів, брали активну участь у нарадах від-
ділів освіти, громадських радах, колегіях 
райдержадміністрацій, ректоратах вищих 
навчальних закладів, на яких вирішува-
лись питання фінансування оздоровчих 
закладів.

За організаційно-фінансової участі 
профспілкових організацій оздоровлено 
2686 дітей віком від 7 до 18 років, у тому 
числі 234 дитини із соціально незахище-
них категорій. 

Для організації оздоровлення за-
лучено коштів із різних джерел на суму 
5313,01 тис. грн., у тому числі з бюдже-
ту обкому Профспілки 622,74 тис.грн. та 

ПІДСУМКИ  ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ У 2017 РОЦІ
з профспілкових бюджетів підвідомчих 
організацій — 1678,67тис.грн. Президія 
обкому Профспілки з метою здешевлення 
путівок встановила доплату із бюджету об-
кому в ДЗОВ «Знамя» в розмірі 1000 грн. 
на кожну путівку, видану члену Профспіл-
ки, в районні табори - із розрахунку 1/3 
вартості путівки, але не більше 1000 грн. 

У дитячому закладі оздоровлення і 
відпочинку „Знамя” обласної організації 
Профспілки протягом 3 змін оздоровле-
но 532 дитини, на що з бюджету обкому 
Профспілки витрачено 831,1 тис. грн.

На базі 6 районних дитячих закладів 
оздоровлення і відпочинку: «Зорька» Та-
тарбунарського району, «Глобус» Ізмаїль-
ського, «Ювілейний» Арцизького, «Супут-
ник» Кілійського, «Сонячний» Саратсько-
го, «Буревісник» Тарутинського - оздоров-
лено 96 дітей працівників освіти. Для цього 
виділено 91,24 тис.грн. коштів з бюджету 
обкому Профспілки та 125,6 тис.грн. з бю-
джетів районних профорганізацій. 

Члени президії відзначили належну 
організацію оздоровлення і відпочинку 
дітей, високий рівень проведення вихов-
ної роботи, спортивно-масових заходів 
у дитячому закладі «Знамя». Втілення 
культурно-виховної програми «Джерела 
рідного краю» стало новою сходинкою 
в духовному розвитку дітей. Справжні-
ми святами були культурно-розважальні 
програми та конкурси : «Пісня –душа 
народу», «Диво –караоке», «Алло, ми 
шукаємо таланти!», «Козацькі розваги», 
«Івана Купала», «День Казки», «Танці 
народів світу», «Міс і Містер табору», 
«День бантиків», «Star Teenager», «Про-
щання з морем». 

Діти брали активну участь у багаточи-
сельних спортивних змаганнях: «Малих 
олімпійських іграх», у міських змаганнях 
з футболу між таборами м. Одеси в рам-
ках Олімпійського літа, де збірна команда 
табору з честю виборола І місце та кубок.

Активні учасники обласного огляду - 
профспілкові організації, дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку «Знамя», а 
також окремі особи, які сприяли оздо-
ровленню дітей, — за рішенням президії 
обкому Профспілки нагороджені Дипло-
мами та Почесними грамотами обкому 
Профспілки, грошовим преміями, а також 
представлені до нагород ЦК Профспілки 
та Федерації профспілок України.

Переможцями обласного огляду робо-
ти організаційних ланок Профспілки пра-
цівників освіти і науки України на кращу 

Давні зв’язки існують між проф-
спілковими організаціями освітян 
Кілійського району Одеської об-
ласті й Коломийського району Іва-
но-Франківської області. 

Нещодавно з метою обміну досвідом 
роботи в нашому краї побувала делегація 
з Коломийщини, яку очолила Олена Васи-
лівна Бакай, голова Коломийської район-
ної організації Профспілки.

 Програма триденного перебування 
делегації Коломийського району включа-
ла різнопланові заходи. У Кілійській РДА 
була проведена офіційна зустріч делегації 
з керівництвом району, освітянами.

 За активної участі спілчан двох районів 
було проведено засідання круглого столу на 
тему «Організація освітнього процесу в ОТГ. 
Практика, виклики, перспективи». Освітян-
ський загал м. Вилкове, в якому наразі роз-
почато процес створення ОТГ, мав можли-
вість поспілкуватись з керівниками відділів 
освіти Печеніжинської ОТГ (першої в Україні) 
та Пядицької ОТГ Івано-Франківщини. 

У щирій, доброзичливій атмосфері про-
ходили зустрічі наших друзів коломийчан 
з освітянами ДНЗ «Колосок» с.Примор-
ське, Приморської ЗОШ, Вилківської ЗОШ 
№1, Вилківського НВК, Кілійського НВК 
«ЗОШ№3-ліцей», Шевченківської ЗОШ 
№2 та Дмитрівської ЗОШ. Товариське 
спілкування показало, що в  роботі є не 
лише багато спільного, а й особливого, ха-
рактерного для конкретного району, тому 
є чому повчитися один в одного.

Перебуваючи на Кілійщині освітяни 
Прикарпаття ознайомились з роботою 
Кілійського дивізіону кораблів і катерів 
морської охорони та зворушливо і патріо-
тично побажали захисникам Державного 
кордону «многая літа». Наші друзі відвіда-
ли церкву Святого Миколая — пам’ятник 
архітектури ХУІІ-ХІХ віків в Кілії, краєзнав-
чий музей у Вилковому, а ще — здійснили 
захоплюючу водну екскурсію, символічно 
поєднавши найвищу географічну точку 
України — Говерлу з найнижчою — «0» км, 
яка розташована в пониззі Дунаю. 

 Дружня зустріч спілчан двох районів 
вкотре підтвердила, що ми, освітяни, схо-
жі: красиві, сильні, мудрі, гожі. Наші друж-
ні зв’язки та досвід співпраці дозволяє не 
тільки обмінятися кращими традиціями 
регіонів, але й не словом, а ділом проде-
монструвати, що ми — єдині, що Україна 
— одна і що ми живемо разом!

Тетяна Бойченко, голова Кілійської  
районної організації Профспілки

ЗУСТРІЧ ДРУЗІВ

АФІША  
БУДИНКУ ВЧЕНИХ

ЖОВТЕНЬ
1 жовтня, 11.00 — Літературні 
читання: Нікол Любич (Хорватія), 
Періхан Магден (Туреччина), Ілля 
Троянов (Болгарія), Сергій Жадан 
(Україна).
2-12 жовтня — Виставка живопису 
Естелли Мунтян та Світлани Норель 
«Синергітизм кольору й душі».
7 жовтня, 14.00 — Клуб всіх муз. 
Літературно-музична програма 
«Осінні музи — музи кохання».
8 жовтня, 15.00-18.00 — Клуб 
«Ліра». «Вино кохання» із репер-
туару легендарного співака Петра 
Лещенка.
10 жовтня, 17.00 — Наукова сек-
ція книги. До 50-річчя секції: істо-
ричний екскурс: виставка видань і 
публікацій членів секції.
14 жовтня, 12.00 — Наукове това-
риство ІТОН «Рослини в місті: наші 
друзі чи вороги?» 
15 жовтня, 16.00 — Сергій Вовк, 
лауреат міжнародних конкурсів. 
Шедеври романтичної музики.
19 жовтня, 10.00 — Кафедра 
світової літератури та Пушкінська 
комісія. Міжнародна наукова кон-
ференція «Срібний вік. Діалог куль-
тур», присвячена пам’яті професо-
ра Ільова С.П.
20 жовтня, 11.30 — Науковий се-
мінар ТІІМВ «Америка: рік після пе-
ремоги Трампа. Тенденція розвитку 
політичної ситуації».
20 жовтня, 16.00 — Виставка жи-
вопису Крутоголова Анатолія «Па-
літра осені».
23 жовтня, 16.30 — Науковий 
екологічний семінар «Таубманівські 
читання». Круглий стіл «Про якість 
питної води в Україні», «Про епіде-
мію туберкульозу в Україні на фоні 
медичних реформ».
25 жовтня, 17.00 — Науково-кра-
єзнавча секція «Одесика». Презен-
тація нового альманаху «Південно 
- Захід. Одесика».
27 жовтня, 17.00 — Наукова 
астрономічна секція. До 110-річчя 
В.П.Цесевича: «Одеський період 
життя», «Виставка документів та фо-
тографій».
29 жовтня, 13.00 –Асоціація вете-
ранів культпросвітроботи. Творчий 
вечір заслуженого працівника куль-
тури України, композитора Вален-
тини Ульяш.

організацію оздоровлення і відпочинку 
дітей освітян у 2017 році визнано та наго-
роджено: 

— у першій групі «територіальні орга-
нізації Профспілки»: 

 Дипломом 1 ступеня та грошовою 
премією в розмірі 2000 грн. — Ки-
ївську районну організацію Проф-
спілки;

 Дипломом П ступеня та грошо-
вою премією в розмірі 1500 грн. 
- Ізмаїльську районну організацію 
Профспілки;

 Дипломами Ш ступеня та грошови-
ми преміями в розмірі по 1200 грн. 
— Лиманську та Роздільнянську ра-
йонні організації Профспілки;

— у другій групі «первинні профспілко-
ві організації ВНЗ»:

 Дипломом 1 ступеня та грошовою 
премією в розмірі 1500 грн. — пер-
винну профспілкову організацію 
працівників Одеської національної 
академії харчових технологій; 

 Дипломом П ступеня та грошо-
вою премією в розмірі 1200 грн. 
— первинну профспілкову орга-
нізацію працівників Одеського 
національного політехнічного уні-
верситету;

 Дипломом Ш ступеня та грошо-
вою премією в розмірі 1000 грн. 
— первинну профспілкову орга-
нізацію працівників Одеського 
національного економічного уні-
верситету. 

Валентина Подгорець, завідувач 
відділу соціально-економічного 

захисту обкому Профспілки 


