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Голова Черкаської обласної  організації 
Профспілки працівників освіти і науки України 

Ольга  ЖАЛДАК

Новорічно-різдвяне 
свято для дітей членів Профспілки

З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Щороку 19 грудня в Україні відзначають одне з 
найбільш очікуваних для всіх дітей свят – День Свя-
того Миколая. Цього дня розпочинаються новоріч-
но-різдвяні святкування, діти отримують подарунки 
та чекають на дива.

Черкаська обласна організація Профспілки працівників освіти і 
науки України разом із територіальними організаціями Профспіл-
ки підготували до Дня Святого Миколая для дітей членів Проф-
спілки смаколики та новорічне свято в Черкаському академічному 
обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. 
Шевченка. 

Захід був поділений на дві частини, перша – для дітей членів 
Профспілки працівників освіти і науки м. Черкаси, друга – для ді-
тей спілчан Черкаського району.

Майже 800 учасників (діти разом з батьками, бабусями, дідуся-
ми)  мали можливість побувати в чарівному світі казки та чудес. На 
них чекало новорічне  шоу-інтермедія біля ялинки «КУДИ ПОДІВСЯ 
СНІГ» та фантастичний мюзикл «СНІГОВА КОРОЛЕВА».

На початку дійства учасників святкувань привітав Ана-
толій Стеценко, голова Черкаської обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України та голови 
територіальних організацій Профспілки.  

Перед малечею з’явилися казкові герої та Святий Ми-
колай, якого всі так чекали. Дітки просили Миколая Чудот-
ворця послати їм та їхнім батькам злагоди, щастя та до-
бра.

Присутні мали можливість долучитися до високого 
мистецтва, яке продемонстрували неперевершені актори 
театру, за що їм особливий респект та щира вдячність.

Діти та дорослі отримали безліч задоволення, радості, 
незабутні емоції, заряд енергії та бадьорості на весь при-
йдешній рік. 

Щиро вітаємо всіх із святами! Бажаємо миру, добра, 
здоров’я, процвітання  затишку в кожному домі!
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Діяльність Черкаської обласної 

організації Профспілки працівників 
освіти і науки України у 2021 році 

та завдання на 2022 рік
Минуло  трохи більше  року від часу про-

ведення ХХ звітно-виборної конференції 
Черкаської обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України, за рішен-
ням якої  майже повністю оновилися склад як 
президії, так і офісу обласного комітету Проф-
спілки. Усім довелося оперативно вчитися 
працювати в нових умовах, оскільки перший 
рік активної й насиченої роботи виявився до-
сить складним. Адміністративно-територі-
альна реформа, пандемія, новели в законо-
давстві, надповільне відновлення економіки, 
зависокий рівень інфляції, збереження по-
казників тінізації економіки, скорочення кіль-
кості зайнятого населення, підвищення рівня 
безробіття, різке зростання смертності серед 
населення на тлі продовження неоголошеної 
війни на сході країни та загрози повномасш-
табної військової агресії Росії проти України 
вимагають від Профспілки швидкого реагу-
вання та ефективних рішень.

Профспілка працівників освіти і науки України 
продовжує наполягати на врахуванні Урядом низ-
ки пропозицій, серед яких:

    • встановлення такого розміру мінімальної 
заробітної плати, що забезпечує достатній життє-
вий рівень для себе і своєї сім’ї, включає достатнє 
харчування, одяг, житло, як це гарантовано стат-
тею 48 Конституції України;

    • забезпечення законодавчо гарантованих 
статтею 61 Закону України «Про освіту» розмірів 
посадових окладів педагогічних і науково-педа-
гогічних працівників з установленням розміру по-
садового окладу педагогічного працівника най-
нижчої кваліфікаційної категорії на рівні чотирьох 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у 
2023 та 2024 роках – трьох мінімальних заробітних 
плат із відповідною їх диференціацією залежно від 
кваліфікаційної категорії не менше ніж на 10%, а 
науково-педагогічних працівників – на 25% вище, 
з урахуванням норм п.6 Прикінцевих та перехідних 
положень цього закону.

7 жовтня 2021 року у Всесвітній день дій за 
гідну працю понад 70 спілчан Черкащини брали 
активну участь у Всеукраїнській акції протесту. 
Проанонсовано проведення подібних акцій по всій 
Україні навесні 2022 року.

Обласний комітет Профспілки долучається до 
всіх заходів, які у 2021 році ініціювали ФПУ, ФПО, 
ЦК Профспілки: проведення пленумів, президій, 
семінарів, засідань робочих комісій, груп, нарад у 
режимі онлайн та офлайн. 

До складу керівних органів Профспілки деле-
говано представників обласної організації: Ана-
толія Стеценка, який є членом ЦК Профспілки, 
президії та Ради освіти ЦК Профспілки, входить 
до складу ради Федерації профспілок України, 
президії Федерації профспілок Черкаської облас-
ті; Людмилу Лосіцьку – член ЦК Профспілки, член 
Ради молоді, яка працює та навчається при ЦК 
Профспілки; Валентина Хитрука – член ЦК Проф-
спілки, член Ради вищої освіти ЦК Профспілки; 
Івана Берестового – член Служби правової допо-
моги Профспілки. 

Делегатами VIII з’їзду Федерації профспілок 
України були Анатолій Стеценко та Ніна Плясуно-
ва, ІХ з’їзду ЦК Профспілки – Анатолій Стеценко, 
Любов Кузьменко, Людмила Лосіцька, Ніна Плясу-
нова, Іван Попенко, Ганна Федорченко, Валентин 
Хитрук.

Сьогодні Черкаська обласна організація 
Профспілки працівників освіти і науки України 
структурно складається з 8 міських, 4 районних, 
12 об’єднаних організацій Профспілки та 19 пер-
винних профспілкових організацій закладів вищої, 
фахової передвищої, професійної (професійно-
технічної) освіти, до яких входить близько 55 тисяч 
спілчан.

У 2021 році, незважаючи на карантин та про-
тиепідемічні заходи, пов’язані з гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, проведено 3 пле-
нуми та 17 засідань президії обкому Профспілки, 
на яких було розглянуто планові та інші актуальні 
питання статутної діяльності обласної організації 
Профспілки. Відповідно до вимог чинного законо-
давства здійснено реорганізацію та змінено назви 
територіальних організацій Профспілки. 

У зв’язку з виходом на заслужений відпочинок 
або зі зміною місця роботи керівників відбулися 
позачергові звітно-виборні конференції в 7 тери-
торіальних організаціях профспілки. Висловлює-
мо щиру вдячність за багаторічну роботу колиш-
нім головам районних організацій: Чигиринської 
– Мерешко Валентині Михайлівні, Кам’янської – 
Шамраю Олександру Григоровичу, Корсунь-
Шевченківської – Кузьміній Валентині Сергіївні, 
Тальнівської – Нестругіній Людмилі Митрофанівні. 
Новообраним керівникам бажаємо плідної роботи 
й успішної самореалізації.

У 2021 році до мережі Черкаської обласної 
організації Профспілки працівників освіти і на-
уки України приєдналася ще декілька первин-
них профспілкових організацій:  Державного 
навчального закладу «Уманський професійний 
аграрний ліцей», Комунального опорного закладу 
«Виноградський навчально-виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів» Виноградської сільської 
ради Черкаської області», Комунального закла-
ду «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради 
Черкаської області», Канівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка Канів-
ської міської ради Черкаської області. Тривають 
подібні перемовини ще з деякими колективами 
освітянських закладів Черкащини.

До галузевої Профспілки повертаються пра-
цівники, які через власні переконання виходили 
із галузевої Профспілки. Так, наприклад, у Чиги-
ринську об’єднану і Канівську міську організації 
завдяки наполегливій роботі голів організацій 
Івана Попенка і Олени Михно повернулися понад 
100 освітян до кожної з них. 

Не можна також залишити без уваги й нега-
тивні процеси, які заважають нормальній роботі 
Організації. Уже більше року колишня голова не 
бажає визнати рішення ХХ звітно-виборної конфе-
ренції обласної організації. «Завдяки» її діям пів 
року обласна організація не мала можливості по-
вноцінно функціонувати. Чого тільки не було: і від-
мова в державній реєстрації, і блокування доступу 
до банківських рахунків, і відключення від мережі 
Інтернет обкому Профспілки. До цього протисто-
яння залучені навіть народний депутат України та 
деякі високопосадовці. Чотири рази проти Проф-
спілки позивалися до судів. Проте всі рішення 
судів були на користь Організації, підтверджуючи 
те, що Черкаська обласна організація Профспіл-
ки працівників освіти і науки України є абсолютно 
легітимною і діє відповідно до Статуту Профспілки 
працівників освіти і науки України та чинного за-
конодавства.

У 2021 році в обласній організації Профспіл-
ки, як і було обіцяно на ХХ звітно-виробній конфе-
ренції 2020 року, значно посилено правозахисну 
діяльність, до якої залучено п’ятьох адвокатів і 
двох юрисконсультів. Організація брала участь у 
близько 100 судових засіданнях. Більше половини 
судових справ ухвалено на користь Профспілки і 
людей, яких ми представляли. Зокрема, за півто-
ра року боротьби за права освітян Таганчанської 
школи відбулося 56 (!) судових засідань різних 
рівнів. Закінчилася ця епопея на користь спілчан 
завдяки конструктивним і результативним пере-
мовинам керівництва обласної організації Проф-
спілки з місцевою владою. Створено потужний 
профспілковий правозахисний тандем у складі 
Івана Берестового та Руслана Дмитренка. Відте-
пер організація може безпосередньо представ-
ляти свої інтереси в суді, оскільки Руслан Мико-
лайович отримав свідоцтво адвоката. Однак, не 
дивлячись на досить успішні результати судової 
практики, ми і далі переконані, що усі спірні питан-
ня мають вирішуватися шляхом соціального діало-
гу, а не в приміщеннях суду.

За допомогою сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій вдалося значно інтенсифі-
кувати організаційну роботу обласного комітету: 
президія оперативно й прозоро розв’язує будь-які 
питання шляхом голосувань-опитувань, прово-
дяться онлайн наради, семінари, навчання, нала-
годжено ефективну комунікацію між структурними 
підрозділами.

У 2021 році було започатковано проведення 
широкомасштабних тренінгових навчань за темою 
«Підвищення компетентності профспілкових ліде-
рів». За результатами засідання Ради вищої освіти 
ЦК Профспілки уперше проведено нараду-кру-
глий стіл з головами первинних профорганізацій 
закладів вищої освіти.

За підсумками навчань профактиву було укла-
дено методичні електронні посібники: «На допо-
могу голові організації Профспілки – 2021» (Ніна 
Плясунова, Людмила Неділя) та «Методичні реко-
мендації щодо укладання колективних договорів» 
(Іван Берестовий, Ніна Плясунова, Людмила Ло-
сіцька).

Із метою надання методично-практичної до-
помоги територіальним організаціям Профспілки 
здійснено поїздки робочої групи у складі: заступ-
ниці голови Ніни Плясунової, голови ревізійної ко-
місії Оксани Кіян, головного бухгалтера обласної 
організації Світлани Кохан, члена ревізійної комісії 
Олени Опаленко.

Проводилася досить інтенсивна робота із со-
ціальними партнерами. Налагоджено продуктив-
ний діалог з питань дотримання трудових прав і 
соціально-економічних інтересів спілчан із заступ-
никами голови Черкаської обласної адміністрації 
та Черкаської обласної ради, ректорами закладів 
вищої освіти, головами районних державних адмі-
ністрацій і районних рад, депутатами різних рівнів, 
головами територіальних громад, начальниками 
відділів, управлінь, департаментів освіти, дирек-
торами коледжів, ліцеїв, закладів та установ осві-
ти. Із цією метою протягом року здійснено понад 
30 поїздок Черкащиною. Водночас неконструктив-
ною залишається позиція Управління освіти і на-
уки Черкаської обласної державної адміністрації, 
керівництво якої всіляко ухиляється від виконання 
домовленостей про співпрацю відповідно до об-

ласної Галузевої угоди.
Досить проблемним залишається 

питання використання залишків освіт-
ньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам. Варто пам’ятати, 
що головне призначення цієї субвен-
ції – оплата праці педагогічних праців-
ників закладів освіти, які забезпечують 
здобуття повної загальної середньої 
освіти. Проте в результаті зменшення 
місцевими органами влади та робо-
тодавцями відсотку надбавки за пре-
стижність залишки освітньої субвенції 
з державного бюджету станом на 01 
грудня 2021 року по Черкаській облас-
ті сумарно становили понад 248 млн 
грн, що свідчить про необґрунтоване 
заниження оплати праці освітян. І це 
при тому, що на сьогодні найнижчий 
посадовий оклад педагогічного праців-
ника, що відповідає 9 тарифному роз-
ряду ЄТС, становить 5505 грн і складає 
лише 2,4 прожиткових мінімуми, що на 
1,0 тис грн менше навіть від мінімальної 
заробітної плати у 6500 грн.

Освітянська молодь – це наше 
майбутнє і Профспілки також. Тому ми 
покладаємо велику надію на молодих 
профспілкових лідерів, які додають 
креативності й ефективності профспіл-
ковому руху. 

Завдяки ідеям заступника голови 
обласної організації Профспілки Рус-
лана Пархоменка і завідувача відділом 
загального та інформаційного забезпе-
чення обкому Профспілки Людмили Не-
ділі суттєвих змін зазнала інформаційна 
політика організації. Результати діяльності органі-
зації стали значно доступнішими для спілчан. На 
вебсайті, на сторінці Facebook, у каналі Telegram 
щодня висвітлюються головні події діяльності об-
ласної, територіальних та первинних організацій, 
надаються різноманітні консультації, роз’яснення 
змін у галузевому законодавстві, розміщуються 
анонси заходів, вітання тощо. Зокрема, було вста-
новлено своєрідний рекорд, коли конкурс «Історія 
однієї вишиванки» охопив більше ніж 40000 корис-
тувачів мережі Facebook. Проте ще багато чого 
треба зробити у роботі зі ЗМІ.

Розроблено сучасний дизайн брендової атри-
бутики обласної організації Профспілки, зокрема, 
логотип, з яким було виготовлено банери, блокно-
ти, ручки, пакети, візитівки, календарі, які вигідно 
вирізняють обласну профспілкову організацію се-
ред інших. 

Не залишаються без уваги Профспілки вете-
рани, які отримують вітальні листівки до свят, на 
ювілейні дати, на дні народження. За потреби їм 
надається грошова матеріальна допомога.

За досягнення у розбудові профспілкового 
руху у 2021 році низка спілчан удостоєно  висо-
ких профспілкових звань і нагород: нагрудний 
знак Федерації профспілок України «Заслужений 
працівник профспілки України» отримала Ганна 
Федорченко, голова Черкаської міської органі-
зації Профспілки; нагрудний знак ЦК Профспілки 
«Заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти і науки України» — Іван Берестовий, завід-
увач відділу правового захисту та охорони праці 
Черкаського обкому Профспілки та Майя Бой-
ко, голова Звенигородської районної організації 
Профспілки; нагрудний знак Федерації профспі-
лок України «За розвиток соціального партнер-
ства» — Олександр Черевко, ректор Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмель-
ницького; нагрудний знак ЦК Профспілки «За 
розвиток соціального партнерства» — Олександр 
Безлюдний, ректор Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини; Олек-
сандр Яременко, голова Степанецької громади; 
Василь Могилей, директор Комунального закла-
ду «Михайлівська спеціальна школа Черкаської 
обласної ради»; нагрудний знак ЦК Профспілки 
«Профспілковий лідер»  — Руслан Пархоменко, 
заступник голови Черкаської обласної організа-
ції Профспілки працівників освіти і науки України 
у справах молоді та студентів; Жанна Занєгіна, 
голова первинної профспілкової організації Ба-
лаклеївської гімназії «Гармонія» — філії опорного 
закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені Євгенії 
Гуглі» Балаклеївської сільської ради; премію імені 
Олександра Захаренка вручено Наталії Сташенко, 
голові Смілянської міської організації Профспілки;  
Івану Попенку, голові Канівської міської організа-
ції Профспілки; Лесі Чепці, директору Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Смі-
лянської міської ради; Володимиру Лосіцькому, 
директору закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів «Пальміра» Вознесенської сільської ради 
Золотоніського району; Любові Бузі, заступнику 
директора з навчально-виховної роботи опорного 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
«Монастирищенський «Ліцей «Ерудит» Монасти-
рищенської міської ради; Людмилі  Шарапі, дирек-
тору Комунального закладу «Черкаська санаторна 
школа Черкаської обласної ради». 

За підсумками Всеукраїнського громадсько-
го огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в 
закладах освіти галузі 2021 року Почесною гра-
мотою  Міністерства освіти і науки України та ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України на-
городжено колектив Канівського комунального 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Тере-
мок» Канівської міської ради. 

Незважаючи на коронавірусні обмеження, ми 
все ж таки спромоглися досягти успішних резуль-

татів в огляді роботи на кращу організацію оздо-
ровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року і, 
порівняно з іншими галузевими профспілковими 
організаціями області, Черкаська обласна органі-
зація Профспілки працівників освіти і науки Украї-
ни стала кращою в цій номінації.

Неймовірно позитивним стало дійство в Чер-
каському академічному обласному українському 
музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка 
на День Святого Миколая 19 грудня 2021 року, 
участь в якому взяли понад 800 дітей і батьків 
м. Черкас та Черкаського району. Окрема вдяч-
ність головам територіальних організацій Проф-
спілки Черкаського району та міста Черкас, які 
відповідально поставилися до своїх обов’язків та 
долучили дітей спілчан до високого мистецтва. 
Особливо масово була представлена на святі 
Черкаська міська організація Профспілки на чолі з 
Ганною Федорченко.

За рахунок профбюджету продовжуємо утри-
мувати Будинок вчителя, який виконує функцію 
культурно-освітнього центру і в умовах карантин-
них обмежень. Цього року було здійснено дорого-
вартісний капітальний ремонт покрівлі будівлі. 

Не дивлячись на позитивні зрушення, усві-
домлюємо, що нам ще є над чим працювати у 2022 
році. 

Зокрема, необхідно активізувати роботу щодо 
налагодження соціального діалогу з органами 
місцевого самоврядування, роботодавцями та 
керівниками з метою забезпечення трудових прав 
і соціально-економічних інтересів членів Проф-
спілки та створення необхідних умов для роботи і 
навчання працівників, здобувачів освіти, студент-
ства, молодих спеціалістів.

Маємо провести успішну кампанію щодо укла-
дання територіальних угод, колективних договорів 
у закладах освіти на 2022-2025 роки. 

Уживати заходів із контролю за ефективним 
використанням видатків освітньої субвенції, інших 
субвенцій та дотацій. 

Здійснювати серед працівників осві-
ти і науки, здобувачів освіти інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо правових засад 
діяльності організацій Профспілки, захисту тру-
дових і соціально-економічних прав та інтересів 
спілчан шляхом використання сайтів організа-
ційних ланок, соціальних мереж, інших безпеч-
них засобів передавання інформації. 

Глибоко переконані, що профспілкова орга-
нізація обов’язково має бути в кожному закладі 
освіти, виконуючи функцію запобіжника задля 
збереження здорового клімату в колективі і до-
тримання законодавства.

Працюємо й далі заради членів 
Профспілки працівників освіти і науки 

Черкащини!
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«Освітянська Профспілка апріорі 
стосується молоді»!

Вітаємо новообраних членів 
обкому Профспілки

БАЖАЄМО 
УСПІХІВ

Засідання президії та  
пленуму обкому Профспілки 

У 2021 році відбулося 7 позачерго-
вих звітно-виборних конференцій, на 
яких голови територіальних організа-
цій Профспілки працівників освіти і на-
уки України склали повноваження. До 
мандатної комісії обкому Профспілки 
надійшли рішення конференцій про ви-
ведення таких голів зі складу обласного 
комітету Профспілки, а саме: Заверта-
ної Ніни Борисівни, Мерешко Валентини 
Михайлівни, Кузьміної Валентини Сергі-
ївни, Шамрая Олександра Григоровича, 
Нестругіної Людмили Митрофанівни як 
таких, що склали повноваження голів 
територіальних організацій Профспілки 
працівників освіти і науки України. 

Щиро дякуємо їм за  
плідну працю й активну 
профспілкову позицію. 

У травні 2021 року від-
булася реєстрація пер-
винної профспілкової 
організації Державно-
го навчального закладу 
«Уманський професійний 
аграрний ліцей» і до ме-

режі обласної організації Профспілки 
приєдналася ще одна первинка, голову 
якої делеговано до складу обкому Проф-
спілки. Таким чином членів обласно-
го комітету стає на 1 більше, всього за 
списком - 80.

Вітаємо нових членів обкому 
Профспілки працівників освіти і на-
уки України:

• Ірину Милову, голову Монастири-
щенської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України;

• Юрія Рака,  голову  Смілянської 
об’єднаної організації Профспілки;

• Олену Михно, голову Чиринської 
об’єднаної організації Профспілки;

• Марину Канюку, голову Об`єднаної 
організації Профспілки працівників 
освіти і науки України Михайлівської та 
Кам`янської територіальних громад;

• Віктора Григораша, голову Кор-
сунь-Шевченківської об’єднаної органі-

зації Профспілки;
• Ларису Барановську, голову Таль-

нівської міської організації Профспілки 
працівників освіти і науки України;

• Ігоря Погрібного, голову ППО ЧНУ 
імені Б. Хмельницького;

• Олену Мамчур,  голову ППО Дер-
жавного навчального закладу «Уман-
ський професійний аграрний ліцей».

Бажаємо вам успіхів і натхнення у 
соціально-економічному, правовому 
та морально-духовному захисті прав 
та інтересів працівників освіти, напо-
легливості та далекоглядності у за-
думах! 

22 грудня 2021 року в Об-
ласному Будинку вчителя від-
булося сімнадцяте засідання 
президії обкому Профспілки. 
Вперше за довгий час члени 
президії мали змогу зібрати-
ся наживо та були дуже раді 
зустрічі. 

Члени президії затвер-
дили план роботи обласного 
комітету Профспілки праців-
ників освіти і науки України 
на 2022 рік,  положення про 
виплати грошового та матері-
ального заохочення, уточни-
ли кошторис Черкаської об-
ласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки 
України на 2021 рік, проана-
лізували результати перевір-
ки статутної (організаційної, 
фінансово-господарської)  
діяльності територіальних ор-
ганізацій Профспілки: Мань-

ківської, Тальнів-
ської районних, 
об’єднаної ор-
ганізації Проф-
спілки працівни-
ків освіти і науки 
України Вели-
к о х у т і р с ь к о ї , 
Д р а б і в с ь к о ї , 

Шрамківської територіальних 
громад. Розглянули ряд ін-
ших важливих питань та при-
йняли відповідні  рішення. 

Також у цей день у зміша-
ному режимі  проведено ІІІ 
пленум обкому Профспілки, 
для членів президії - у режимі 
офлайн,  для голів територі-
альних організацій Профспіл-
ки усіх рівнів - у режимі онлайн 
на платформі Microsoft Teams. 
Загалом до роботи долучили-
ся 62 уповноважених спілчан.

Анатолій Стеценко, голова 
Черкаської обласної органі-
зації Профспілки працівників 
освіти і науки України, допо-
вів про діяльність Профспіл-
ки у 2021 році щодо захисту 
економічних, трудових і соці-
альних інтересів членів Проф-
спілки, оголосив завдання ді-

яльності обласної організації 
Профспілки працівників осві-
ти і науки України на 2022 рік 
та привітав присутніх із при-
йдешніми новорічними й різд-
вяними святами.

Ніна Плясунова, заступни-
ця голови Черкаської обласної 
організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки Укра-
їни, ознайомила присутніх 
зі  змінами у складі комітету 
обласної організації Проф-
спілки працівників освіти і на-
уки України. До складу обкому 

Профспілки включено ново-
обраних голів територіальних 
організацій.

Обмінявшись думка-
ми члени обкому вирішили 
звернутися до органів влади 
із пропозицією розширити 
перелік категорій педагогіч-
них працівників, які можуть 
претендувати на освітню 
субвенцію від держави.

Взявши до уваги всю озву-
чену інформацію, пленум при-
йняв відповідні рішення та по-
станови.

Вітаємо Дмитренка Руслана 
Миколайовича, юрисконсульта 
Черкаської обласної організації 
Профспілки працівників освіти 
і науки України з отриманням 

свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю! 

Бажаємо успіхів у подальшій 
професійній діяльності!

Побачивши цей вислів може скластися враження, 
що він відірваний від реальності. Однак, зберігаючи 
оптимістичний настрій, слід нагадати беззаперечний 
факт, що здебільшого спілчани-студенти — це молоді 
люди, які не так давно закінчили школи, а нині або ще 
навчаються у закладах професійної (професійно-тех-
нічної) освіти чи вже отримують вищу освіту. Серед 
профспілковців багато й молодих науковців!

Іншим важелем є профспілкова солідарність. Саме 
ми, освітяни, формуємо базове ставлення людини до 
Профспілки, як громадської організації, що стоїть на 
захисті прав та інтересів. Скажімо студент, який ще 
вчора отримав технічну освіту сьогодні оцінюватиме 
чи варто погоджуватися на  відрахування 1% від своєї 
заробітної плати працевлаштовуючись на те чи інше 
підприємство.

Ці аргументи голосно натякають, що профспілкам, 
інколи відверто консервативним громадським орга-
нізаціям, слід бути зрозумілими для прагматичного 
покоління кліпового мислення, Інстаграму, Ютубу та 
Тіктоку.

На засіданні Ради молоді, яка працює та навча-
ється Центрального комітету Профспілки працівників 
освіти  і науки України, де я неодноразово був присут-

нім, дуже влучно вербалізовано основні пріоритети та 
принципи роботи сучасних профкомів: мобільність, 
інновація, комунікація, впізнаваність. Однак, залиша-
ється відкритим питання, хто втілюватиме ці ідеї, чи 
хоча б надихатиме на втілення.

«Молодь для молоді» лунає чи не лейтмотивом 
кожної «трендової» профспілкової організації, напри-
клад, Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича чи Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка. Ідея вкрай лаконічна та 
полягає в тому, що з молоддю працює молодь.

Для поліпшення молодіжного профспілкового 
активізму ми анонсуємо, що в Черкаській обласній 
організації формується  Рада молоді, яка працює та 
навчається. До її складу входитимуть лідери, яким 
первинні, міські, районні, об’єднані профспілкові ор-
ганізації делегуватимуть молодіжні та/чи студентські 
питання. Повноваження та функції Ради будуть опри-
люднені згодом на інформаційних ресурсах Черкась-
кої обласної організації Профспілки працівників осві-
ти і науки України.

Імовірно у читача картинка складається така, що 
профспілковий активізм  у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти та серед працюючої 
молоді (наприклад, вчителів чи викладачів) залиша-
ється осторонь. Маю великі сподівання, що спілчани, 
які знаходяться «на місцях» та входитимуть до Ради 
допомагатимуть нам розвивати ці напрямки. Хоча й 
відверто прикро, що донедавна молоді приділялося 
недостатньо уваги.

Наостанок зазначу, що молодь — це рушій змін, 
тому закликаю вас, шановні колеги, відкривати двері 
молодим спілчанам!

Руслан ПАРХОМЕНКО,
 заступник голови Черкаської обласної ор-

ганізації Профспілки працівників освіти і науки 
України у справах молоді та студентів
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Талант — 
крізь душу  
і серце

Щоб кожен відчував себе захищеним

Вітаємо професіоналів педагогічної справи!

У режимі онлайн відбулася звітна конференція 
Профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації Черкаського державного 
технологічного університету. Голова первинної 
профспілкової організації Василь Загородній 
доповів делегатам конференції про роботу, яка 
була  здійснена протягом 2021 року. В рамках своїх 
повноважень профспілковий комітет опікувався 
соціально-економічними, правовими, духовними, 
культурними та спортивними інтересами своїх 
спілчан. У звітному році проведено 14 засідань 
профспілкового комітету, на яких розглядались 
різні питання, які входять до повноважень 
Профспілки, а саме:

про оздоровлення співробітників, студентів, та 
дітей співробітників;

про мотивацію членства в Профспілці;
про умови проживання студентів в гуртожитках 

ЧДТУ;
про заходи щодо профілактики коронавірусної 

інфекції серед працівників та студентів ЧДТУ;
про організацію туристичних поїздок і культпоходів 

студентів та працівників університету, а також цілий ряд 
інших питань.

Проєкти рішень щодо цих та інших питань активно 
обговорювались на засіданнях профспілкового комі-
тету і приймались колегіально відкритим голосуванням. Члени профспіл-
кового комітету беруть активну участь у роботі Вченої ради університету, 
Стипендіальної, Конкурсної, Нагородної, Художньої комісій, здійснюють 
перевірки в складі комісій різного спрямування. 

Головою профспілкового комітету Василем Загороднім постійно 
здійснювався прийом працівників і студентів університету – членів Проф-
спілки.

Їхні питання, пропозиції розглядались на засіданнях профспілкового 
комітету, вирішувались, узагальнювались, і в разі потреби направлялись 
до обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

У звітному році профспілковим комітетом 
двічі організовувались культпоходи в Черкаський 
академічний обласний Український музично-
драматичний театр імені Т.Г.Шевченка. Перед 
початком навчального року профспілковим ко-
мітетом профінансовано концертну програму  
для спілчан. 

У 2021 році профспілковим комітетом ор-
ганізовано та профінансовано 15 екскурсійних 
поїздок для студентів та викладачів 
університету на загальну суму 61950 грн. 

Як показує досвід, екскурсії є одним із 
суттєвих важелів захисту духовних інтересів 
студентської молоді та мотивації студентів 
до членства у Профспілці. Профспілковий 
комітет організовував та профінансував 
культпохід працівників університету з дітьми в 
Черкаський зоопарк.

Стало доброю традицією вітати ювілярів 
університету квітами та грошовою нагородою 
за рахунок профспілкового бюджету (по 500 
грн). У звітному  році на ці цілі використано 
20000 грн (40 працівників).

В рамках святкування  61 річни-
ці університету, Дня працівників освіти  
профспілковим комітетом було відзначено 16 

науково-педагогічних працівників грамотами та грошовими нагородами, 
4 працівники відзначені Почесною грамотою Обкому профспілки 
працівників освіти і науки та грошовою нагородою по 1000 грн. кожному. 
Другий рік поспіль профспілковий комітет вітає всі без винятку колективи 
кафедр смаколиками, закуповуючи каву, чай, цукерки, печиво до 
святкового столу.

До Новорічних свят профспілковим комітетом уже придбані 
подарунки для дітей працівників та аспірантів на суму 28534 грн., квитки 
для дітей на дитячі Новорічні ранки  на суму 6720 грн.

Що стосується спортивно-оздоровчої роботи, то зусилля 

профспілкового комітету ЧДТУ зосереджені на створенні умов 
для оздоровлення і відпочинку працівників, їхніх дітей і студентів. 
Профспілковим комітетом профінансовано 50% вартості 22 путівок  для 
відпочинку працівників та студентів  на базах ЧДТУ: «Рось» та «Топольок», 
для оздоровлення дітей звітному році було оплачено 5 путівок в табір 
«Дахнівська Січ» на загальну суму 20473 грн. 

Разом зі Студентською радою університету, кафедрою фізичного 
виховання та здоров’я людини були проведені спортивні змагання з 
мініфутболу та шахів. По завершенню змагань, команди, які взяли участь, 
нагороджені солодкими призами. 

Не залишається поза увагою побут студентів у гуртожитках ЧДТУ. У 
звітному році ПК придбав та поновив спортивний інвентар у спортивних 
кімнатах гуртожитків ЧДТУ на загальну суму 20714 грн.

Голова ППО ЧДТУ особисто бере участь в організації вакцинації 
наших колег від коронавірусної інфекції, забезпечує приїзд лікарських 
бригад до нас в університет і тут на місці всі охочі мають можливість 
вакцинуватись. Завдяки цьому майже всі 100% працівники в університеті 
охоплені щепленнями проти COVID-19.

Ще одним напрямком роботи є фінансова підтримка членів 
Профспілки, зокрема надання матеріальної допомоги. За звітний період 
матеріальну допомогу від профспілкового комітету ЧДТУ отримали 
313 спілчан університету на суму 234558 грн., у тому числі матеріальна 
допомога від обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, 
коли йшлося про тяжкі захворювання спілчан. З них у зв’язку зі складним 
матеріальним станом 61 осіб – 33050 грн., на лікування 104 особи на суму 
91500 грн. (з них 43 особи у зв’язку з Covid-19) У зв’язку з народженням 
дитини  у наших профспілчан 4 особи – 4000 грн., на поховання 25 осіб 
на 24200 грн. 

Рішенням профспілкового комітету та відповідно до Колективного 
договору в нинішньому році виплачується матеріальна допомога при 
народженні дитини по 1000 грн., при захисті кандидатської дисертації – 
500 грн., докторської дисертації – 1000  грн.

На конференції роботу профспілкового комітету ЧДТУ в 2021 році  
було визнано задовільною. 

Марина ТКАЧЕНКО, заступник голови 
первинної профспілкової організації ЧДТУ

Ректорат та профспілковий ко-
мітет Уманського державного пе-

дагогічного університету імені Павла 
Тичини виробив чітку стратегію щодо 
розроблення та впровадження дієвих 
технологій соціального захисту здобу-
вачів вищої освіти. 

Керуючись у роботі нормативними 
документами, що спрямовані на соціаль-
ний захист всіх без винятку членів суспіль-
ства, університет достатньо високу увагу 
приділив цьому питанню у власних норма-
тивних документах: статуті, стратегії роз-
витку УДПУ на 2021-2025рр.

Стратегічним є упровадження нової 
моделі фінансової політики університету 
та соціального захисту учасників освітньо-
го процесу, зокрема фіксація у Колектив-
ному договорі пакету соціальних гарантій 
працівникам університету та здобувачам 
освіти, забезпечення належних умов про-
живання та побуту здобувачів вищої осві-
ти у гуртожитках шляхом реконструкції та 
матеріально-технічного обладнання; по-
дальша адаптація навчальних корпусів для 
людей з особливими потребами шляхом 
створення умов для їхнього безперешкод-
ного пересування та ін.

Реалізація прав та соціальних гаран-
тій студентів, особливо пільгових катего-
рій (сироти, особи з інвалідністю, учасники 
АТО/ООС та їх діти та ін.), супроводжуєть-
ся профкомом університету, а саме: реалі-
зація права на навчання на місцях держав-
ного замовлення; поселення у гуртожитки 
та оплата за проживання (першочерго-
вість для студентів-пільговиків, безоплат-
ність проживання чи оплата на пільгових 
умовах); виконання законодавчо встанов-
лених виплат та компенсацій студентам, 
які віднесенні до категорії дітей-сиріт та 
осіб з їх числа. Наприклад, допомога на 

харчування, на придбання одягу, взуття, 
щорічна матеріальна допомога та ін.

Колективним договором передбаче-
но отримання матеріальної допомоги для 
студентів у зв’язку із лікуванням, скрутним 
матеріальним становищем із бюджету 
профспілки. Також студенти отриму-
ють матеріальну допомогу на поховання 
близьких родичів. У 2020 році внесено змі-
ни до колективного договору, що стосува-
лися збільшення розміру таких виплат.

Здобувачі вищої освіти отримують 
консультаційну допомогу від юридичної 
служби та профкому університету, зокре-
ма в порядку відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення здо-
бувачів вищої освіти тощо; з житлових пи-
тань: житлові права та обов’язки мешкан-
ців гуртожитків, порядок надання житлової 
площі, плата за користування нею, висе-
лення з гуртожитку тощо. 

В університеті, відповідно до вимог 
Колективного договору, кожного року 
виділяються кошти для поповнення біблі-
отечного фонду новими книгами, посіб-
никами, фаховими журналами, здійснено 
передплату на періодичні видання. 

За кошти профспілкової організації 
діти шкільного віку членів профспілки, і 
здобувачів у тому числі, отримують ново-
річні подарунки.

Для усіх здобувачів вищої освіти пе-
редбачено компенсацію з бюджету про-
фкому за санаторно-курортне лікування.

В університеті регулярно та своєчас-
но здійснюються виплати академічних 
та соціальних стипендій. Бюджетні асиг-
нування загального фонду Державного 
бюджету спрямовуються переважно на 
першочергове забезпечення видатків за-
хищених статей, серед яких – стипендії 
здобувачам вищої освіти, харчування ді-

тей-сиріт, придбання предметів гардеро-
бу дітям-сиротам. Студенти-випускники 
отримують адресну грошову допомогу 
при працевлаштуванні за педагогічною 
спеціальністю, загальна сума виплат ста-
новить 126 тис. 120 грн.

В університеті постійно зростає чи-
сельність студентів з особливими потре-
бами, тому адміністрація спрямовує свою 
діяльність на розв’язанні проблем навчан-
ня і соціального розвитку таких осіб на 
основі принципу «від рівних прав до рівних 
можливостей». 

З метою створення інклюзивного 
середовища в університеті значну увагу 
приділяють забезпеченню реалізації ви-
мог щодо доступності до навчальних при-
міщень для осіб з інвалідністю та інших ма-
ломобільних груп населення: відповідно 
до вимог будівельних норм та стандартів 
облаштовано пандуси в усіх навчальних 
корпусах, спеціалізовані санітарно-гігі-
єнічні кімнати, закуплено парти для сту-

дентів-візочників; придбано таблички 
шрифтом Брайля з назвою кожного фа-
культету/інституту, кафедри, структурних 
підрозділів університету; закуплено абет-
ки шрифтом Брайля для студентів - май-
бутніх психологів, соціальних працівників, 
педагогів, які готові працювати в умовах 
інклюзивної освіти; у читальних залах та 
комп’ютерних класах облаштовано клавіа-
тури до комп’ютерів шрифтом Брайля для 
студентів з порушенням зору; придбано 
географічні карти Європи шрифтом Брай-
ля; у гуртожитках облаштовано кімнати 
для студентів з інвалідністю та пандуси.

Для забезпечення розвитку інклюзив-
ної освітньої політики в університеті функ-
ціонують «Науково-дослідна лабораторія 
інклюзивної педагогіки» і кабінет фізичної 
реабілітації (факультет дошкільної та спеці-
альної освіти) та «Центр соціально-освітньої 
інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-
соціального туризму «Без бар’єрів»» (фа-
культет соціальної та психологічної освіти). 

Щодо доступності, то варто 
зазначити, що в університеті на разі 
завершуються роботи з документаль-
ного оформлення реалізації проєкту ре-
конструкції навчального корпусу №3 з 
встановленням ліфта для маломобільних 
осіб, придбання крісельних підйомників на 
сходові клітки корпусів №1 та №2, гурто-
житку №2.

Проблеми комунікації та особистісно-
го розвитку допомагає вирішити практич-
ний психолог університету. 

Здобувачі освіти з дітьми можуть 
скористатися послугами Регіонального 
центру розвитку дитини «Дивосвіт» і під 
час вступної кампанії, і у процесі здобуття 
освіти.

Університет співпрацює із закладами 
соціальної сфери Уманщини та Черкащи-
ни загалом. Так, завдяки співпраці з Чер-
каською МСЕК є можливість консульта-
тивної допомоги у оформленні необхідних 
документів особам з інвалідністю; ресурси 
Управління праці та соціального захисту 
населення Уманської міської ради (послу-
ги реабілітаційного центру) доступні для 
студентів університету (не лише з Умані та 
Уманського району), співпраця з Асоціаці-
єю «Інклюзивного реабілітаційно-соціаль-
ного туризму в Україні» сприяє розвитку 
інклюзивного туризму, участі здобувачів 
освіти у реалізації грантових проектів.

Отже, соціальний захист здобувачів 
вищої совіти – один із пріоритетних на-
прямів роботи адміністрації Уманського 
державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини та профспілкової ор-
ганізації.

Пресцентр Уманського  
державного 

педагогічного університету  
імені Павла Тичини

Соціальне партнерство — на користь освітян

Завершується 2021 рік – рік відзначення 30-річчя не-
залежності України. Зі здобуттям незалежності освітня 
система України зазнала суттєвих змін і зараз відбуваєть-
ся реформування усіх її ланок. Одним із пріоритетних став 
напрямок фінансування та розвитку освітньої галузі у місті. 
Міська влада, а особливо міський голова Анатолій Бонда-
ренко, переймаються проблемами освіти.

Велика увага приділяється зміцненню навчально-методичної та 
матеріально-технічної бази закладів, створенню безпечного освіт-
нього середовища.

Протягом року встановлена автоматична пожежна сигналізація в 
23 закладах освіти, утеплені фасади, замінені віконні блоки, відремон-
товані спортивні майданчики, проведені капітальні ремонти їдалень та 
харчоблоків в закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

В заклади освіти надійшло обладнання для кабінетів природни-
чо-математичного циклу. За рахунок коштів міського бюджету при-
дбано обладнання для кабінетів трудового навчання (ЗОШ № 12, 22, 
гімназія № 9).

Значна увага міської влади приділяється комп’ютеризації та 
інформатизації освітнього процесу. За рахунок коштів міського бю-
джету в заклади освіти надійшло 600 ноутбуків на загальну суму 
11928 тис. грн., що значно покращило умови роботи педагогів та на-
вчання учнів.

Жодне з досягнень закладів освіти неможливе без творчого ви-
сокопрофесійного педагога. Протягом року педагоги міста брали 
участь у ряді професійних та профспілкових конкурсів.

Учитель української мови та літератури Черкаського гумані-
тарно-правового ліцею Катерина  Молодик здобула перемогу у за-
ключному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», а учитель 
трудового навчання Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка Микола 
Цимбал став лауреатом цього конкурсу.

За результатами загальноміського конкурсу «Бути кращою»  від-
значено кращих черкащанок: Скорик Тетяну Андріївну, директора 
Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевчен-
ка, переможниця у номінації «Краща освітянка»,  а лауреатом конкур-
су в цій номінації стала Булатецька Тетяна Павлівна, завідувачка до-
шкільним навчальним закладом (ясла-садок) № 70 «Настуся».

Міська влада веде конструктивний діалог з Профспілкою, за-
вдяки чому забезпечено виплату в повному обсязі заробітної плати, 
збереження передбачених законодавством, існуючих видів доплат 
та гарантій, які прописані в Угоді, виплату відпускних, матеріальної 
допомоги на оздоровлення та щорічну грошову винагороду  педаго-

гічним працівникам. Вчителі, які підготували призерів всеукраїнських 
учнівських предметних олімпіад та призерів Малої академії наук, 
отримують грошові винагороди.

 Продовжується робота з підвищення соціального статусу пе-
дагогічних працівників. Вже котрий рік діє міська програма стиму-
лювання освітян закладів дошкільної освіти міста, відповідно до якої 
встановлено муніципальні надбавки за складність і напруженість в 
роботі педагогічним працівникам дошкілля.

На виконання міської Угоди забезпечено збереження повно-
цінних робочих місць, не допускається скорочення чисельності пе-
дагогічних працівників, стабільно здійснюється оплата за роботу 
завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, повністю фінан-
сується варіативна складова робочих навчальних планів.

Членство в профспілковому об’єднанні працівників освітньої 
галузі гарантує дотримання законодавства роботодавцем з питань 
праці. Прийняті галузеві Угоди підвищують і гарантують рівень соці-
ального захисту для всіх членів трудових колективів, а не тільки чле-
нів первинних профспілкових організацій. 

 Сила і міць організації в злагодженій роботі первинних 
профспілкових організацій закладів освіти. Всі голови первинок – це 
професіонали не лише педагогічної справи, а й умілі профспілкові 
лідери, які багато років очолюють організації. За їх діяльність, осо-
бистий внесок у соціально-правовий захист працівників, сприяння 
розвитку профспілкового руху щира вдячність та визнання. 

Постійний діалог Профспілки з владою – це шлях цивілізованого 
партнерства, мета якого  – забезпечення та гарантія високих соці-
альних стандартів для працівників освіти міста Черкаси.

Зміни у житті країни підштовхують профспілковий рух до пошуку 
нових, нестандартних форм та заходів профспілкової та правоза-
хисної роботи. І ми повинні відповідати вимогам часу та очікуванням 
спілчан у справі захисту їх прав та гарантій.

Черкаська міська організація Профспілки 
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Фестиваль  талантiв
Напевно, всі вже звикли, що про працівни-

ків закладів освіти говорять дуже часто. Тому 
не будемо відступати від традиції й дозволи-
мо собі ще раз нагадати про освітян Золото-
ніщини.

Щороку, починаючи з 2015, Золотоніська районна ор-
ганізація Профспілки працівників освіти і науки України 
проводить фестиваль «Таланти твої, освітянська родино». 
У зв’язку з карантинними обмеженнями другий рік він про-
ходить онлайн. Але в цьому ми знайшли свої плюси: у залі 
виступи та вироби освітян побачила  б лише обмежена кіль-
кість глядачів, а в групі фестивалю, створеній у соціальній 
мережі «Фейсбук», насолодитися побаченим і почутим змо-
гла величезна кількість людей. Переможців ми не визначає-
мо, адже кожен, хто вирішив продемонструвати свій талант, 
уже переможець. А от переможців глядацьких симпатій ви-
значили, але про це згодом.

Тож розкажемо про наших учасників, які не просто по-
дарували глядачам хвилини відпочинку, а й зачарували 
всіх своїм виконанням та чарівністю. Піснями про Україну 
зворушили ансамбль «Матіола» у складі Лідії Жердецької, 
вихователя, Наталії Білан, вчителя музичного мистецтва та 
Світлани Лютої, вчителя математики та фізики Безпальчів-
ського НВК філії Гельмязівського опорного ЗЗСО І-ІІІ сту-
пенів Гельмязівської сільської ради та тріо «Лілея» у складі 
Оксани Скрипки, педагога-організатора, Ольги Єпіфанової, 
вчителя, та Наталії Пустовгар, бібліотекаря Скориківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом Новодмитрів-
ської сільської ради. Власну пісню про рідне село виконала 
Світлана Ільченко, учитель мистецтва Гельмязівського ОЗЗ-
СО Гельмязівської сільської ради.

Як завжди неймовірним був виступ Світлани Дахно, за-
відувачки філією Броварківський НВК філії Гельмязівського 
ОЗЗСО Гельмязівської сільської ради (пісня «Посміхалися») 
та ансамблю «Перлина» цього ж закладу у складі вчителів 
Світлани Васенко, Володимира Дахно, Світлани Дахно, Ма-
рини Даценко, Ніни Зражевської, Тамари Павленко та Світ-
лани Саковської (українська народна пісня «Ой я гуляю»).

Не залишив нікого байдужим виступ чарівних освітянок з 
Антипівського НВК Новодмитрівської сільської ради: Світла-
ни Гончар, музичного керівника, та Ольги Сень, прибираль-
ниці (пісня «Не летіть, журавлі»).

Лідія Фесун, учителька мистецтва Гельмязівського ОЗЗ-
СО Гельмязівської сільської ради піснею «Листопад» додала 
всім трішки осіннього смутку. А ансамбль «Черешенька», у 
складі якого Ірина Томощук, медсестра, та Надія Марчен-
ко, прибиральниця службових приміщень Коврайського 
НВК ім. Г.С.Сковороди Гельмязівської сільської ради, піс-
нею «Черешенька» навпаки перенесли всіх у тепле літо. Та 
й танцювальний колектив «Леді Денс», учасниками якого є 
Світлана Шуховцова, вчитель, та Ольга Гришко, педагог-ор-
ганізатор Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенської 
сільської ради додали веселого настрою.

Валентина Кобзаренко, педагог-організатор Гельмязів-
ського ОЗЗСО Гельмязівської сільської ради власним ци-
клом віршів «На творчім віражі» змусила всіх задуматися над 
тим, як твориться поезія.

Про синів – захисників України та їхніх матерів викона-
ла власну поезію та пісню «Служи, мій сину», Наталія Білан, 
вчитель музичного мистецтва Безпальчівського НВК фі-
лії Гельмязівського ОЗЗСО Гельмязівської сільської ради. 
Сумну тему війни продовжила вчитель початкових класів, 
музичний керівник Підставківського НВК філії Гельмязів-
ського ОЗЗСО Гельмязівської сільської ради Ольга Сірик 
(українська народна пісня «А мати сина жде...»). Ольга Іва-

нівна також продемонструвала, які чудернацькі 
килимки в’яже гачком.

І справжніми шедеврами були виступи двох 
колективів із Новодмитрівської громади: дуе-
ту доньки та мами із Домантівського НВК Оле-
ни Муржак, педагога-організатора і Людмили 
Цюри, прибиральниці (пісня «Дві долі») та тріо із 
Мелесівського НВК у складі Богдани Василенко, 
директора, Аліни Лилик, вчителя, Аліни Іщенко, 
психолога (українська народна пісня «Ой, ти, ні-
ченько»).

Саме ці два колективи й отримають приз 
глядацьких симпатій. Організаторам довелося 
трішки відступити від умов Положення про фес-
тиваль, згідно з якими необхідно було обрати 
одного переможця в номінації. Але ці учасники 

набрали практично однакову кількість балів з різницею у 2 
голоси й відірвалися від інших більше, як на 550 голосів. 

Не меншу насолоду подарували всім наші талановиті 
майстрині, представивши на фестиваль свої вироби. Не-
ймовірної краси вишиті рушники, скатерки, картини, со-
рочки та інше продемонстрували освітяни Гельмязівської 
громади Світлана Горьова, комірник Коврайського НВК ім. 
Г.С. Сковороди, Світлана Васенко, вчитель Броварківського 
НВК, Лідія Жердецька, вихователь Безпальчівського НВК та 
Тетяна Малимон, вчитель Гельмязівського ОЗЗСО; Ново-
дмитрівської громади Тамара Авраменко, вчитель геогра-
фії Ковтунівського НВК; Вознесенської громади Валентина 
Мовчан, вчитель математики, та Валентина Дульська, асис-
тент вчителя Вознесенської ЗОШ.

Чудовий сучасний в’язаний спицями та гачком одяг по-
казали Ніна Степанець, вчитель початкових класів Плеш-
канівського НВК Гельмязівської сільської ради; Лілія Пузій, 
вихователь Мелесівського НВК Новодмитрівської сільської 
ради; освітяни Піщанської ЗОШ Ліана Луцик, заступник ди-
ректора з навчальної частини, Людмила Луніна, практичний 
психолог, Оксана Мичка, педагог-організатор, Ольга Аза, 
вчитель англійської мови; Інна Манько, прибиральник Воз-
несенської ЗОШ. Неймовірні білосніжні мережива створи-
ла Тетяна Кулик, вчитель трудового навчання та технологій 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Пальміра» Вознесенської сільської ради.

Сьогодні модним стало малювання картин за номерами, 
тож і тут освітяни не відстають та демонструють своє вмін-

ня: Ольга Гришко, педагог-організатор, та Світлана Гончар, 
вчитель української мови та літератури Вознесенської ЗОШ 
Вознесенської сільської ради; Людмила Малимон, вчитель 
зарубіжної літератури Коврайського НВК ім. Г.С. Сковороди 
Гельмязівської сільської ради; Лариса Козак, учитель Бро-
варківського НВК філії Гельмязівського ОЗЗСО Гельмязів-
ської сільської ради.

Продемонстрували свій талант у живописі Віталій Шан-
дра, вчитель історії, та Марина Шандра, вчителька географії 
Піщанської ЗОШ (графіка).

Ольга Гришко, педагог-організатор Вознесенської ЗОШ 
також прекрасний фотограф, тому зробила прекрасну пре-
зентацію своїх знімків.

Чудово вміють пекти та оздоблювати торти Ольга Гу-
сейнова, соціальний педагог Гельмязівського ОЗЗСО 
Гельмязівської сільської ради, та Ольга Усатенко, кухарка 
Вознесенської ЗОШ, а Ніна Скорик, вихователька групи 
продовженого дня цієї школи робить чудові подарункові 
композиції.

І напевно, вже зовсім не сподівалася отримати приз гля-
дацьких симпатій за власне хобі Євгенія Палай, асистентка 
вчителя, вчителька фізкультури Домантівського НВК Ново-
дмитрівської сільської ради, яка вирішила надіслати на фес-
тиваль фото своїх малюнків однією з останніх, та обігнала 
колег за кількістю вподобайок більше як на 200 голосів.

Тож вітаємо наших учасників та переможців. Ви всі – 
надзвичайно талановиті люди, які встигають не лише за-
йматися своєю основною роботою в школі, а й знаходять 
час, щоб за улюбленим заняттям відпочити, відволіктися 
від буденних негараздів, від робочих питань та витворити 
неймовірну красу власними руками або ж поспівати з ко-
легами чи наодинці, довіривши пісні інколи найпотаємніше. 
Дякуємо, що знайшли час та бажання поділитися на загал 
своїми талантами, й сподіваємося, що когось надихнули на 
те, щоб підготуватися до наступного фестивалю. А якщо ще 
хтось не бачив відео та фото учасників фестивалю, запро-
шуємо відвідати групу у фейсбуці «Таланти твої, освітянська 
родино – 2021».

Людмила ЛОСІЦЬКА, 
заступниця голови Черкаської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України, голова 
Золотоніської районної організації Профспілки 

Тріумфальною перемогою для футболісток Уман-
ського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини закінчився Кубок України серед студент-
ських жіночих команд, який пройшов наприкінці листо-
пада у м. Харків. Збірна УДПУ стала володарем Кубку 
України-2021 з футболу серед студентських жіночих 
команд.

Гравчині збірної УДПУ продемонстрували всі свої бій-
цівські якості та характер, високий рівень спортивної підго-
товки, вміння маневрувати, командну згуртованість. Варто 
відзначити футболістку Поліну Янчук, яку визнали кращою 
гравчинею турніру.

Кубок України серед студентських жіночих команд 2021 
та Універсіада, яка має відбутись влітку 2022 року стануть 
відбірковим етапом на шляху до участі у Європейському тур-
нірі серед студентів, який пройде в м. Лодзь (Польща). 

«Вперше в історії університету жіноча збірна з футболу 
завоювала Кубок України. Гравчині збірної УДПУ успішно від-
стояли честь рідного університету, довели, що на факультеті 
фізичного виховання вміють готувати чемпіонів! Перемога збірної на змаганнях високого рів-
ня – заслужена і очікувана, це показник їх щоденної та напруженої підготовки, систематичної 
роботи тренера. Сподіваємось, що наступними будуть сходинки міжнародного п’єдесталу», 
– зазначив під час зустрічі із спортсменами ректор, професор Олександр Безлюдний. 

Вітаючи учасників змагань, голова профспілкового комітету університету Валентин Хи-
трук висловив своє захоплення перемогою, побажав студентам міцного здоров’я, успіхів у 
навчанні, прагнення бути кращими не лише у спорті, а й в житті.

Участь команди у змаганнях стала можливою завдяки фінансовій підтримці профспілко-
вого комітету університету, яка постійно надає важливого значення розвитку спорту в ЗВО та 
заохочує спортсменів. За їх активної фінансової підтримки в УДПУ відбуваються різноманітні 
спортивні заходи. 

Університетська громада вітає чемпіонів із перемогою та бажає подальших успіхів!

Пресцентр Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини
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Школа починається 
з директора

Старійшина фізіології 
й профспілковий ватажок

На  фото ветерани педагогічної праці  м. Корсуня-Шевченківського біля 
Могили загиблих воїнів в День Перемоги вшановують пам’ять разом з почес-
ною вартою  учнів  міської гімназії.

Ці фото були останніми, на яких зображені ветерани  педагогічної праці, 
учасники бойових дій .

Вони завжди були активними учасниками заходів освітян району та ради 
ветеранів. А обов’язкові  зустрічі  9 Травня не обходилися без їхніх спогадів та 
розповідей про війну. Ті тяжкі роки були роками їхньої юності, їхнього гарту та 
екзаменом на патріотизм та любов до своєї землі.

Розумію, що нам потрібно  зберегти їхні імена в історії міста, в історії роз-
витку  освіти району. Адже і після війни вони  виконували  благородну місію 
– навчали і виховували дітей.   Слава героям!.

 
Валентина Сергіївна Кузьміна                                          Голова Корсунь- Шевчен-

ківської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Успішний керівник – 
успішний заклад

У славній когорті наукових достойників. від-
значених почесним званням «Заслужений діяч 
науки і техніки України», чільне місце посідає 
й наш сучасник, професор Черкаського наці-
онального університету ім. Б. Хмельницького 
Володимир Лизогуб. Відомий український фізі-
олог нещодавно відзначив своє перше 75-річчя 
від дня народження, й ці його роковини співпа-
ли в часі із 100-літнім ювілеєм вишу, якому він 
так самовіддано служить уже 57 років (найбіль-
ше з-поміж усіх співробітників). У своїй alma 
mater Володимир Сергійович пройшов славний 
шлях від студента до вченого-педагога найви-
щої кваліфікації. А ще він став і знаним проф-
спілковим діячем…

Володимир Лизогуб народжений 7 листопада 
1946 р. в наддніпрянському місті Черкаси у роди-
ні колишніх фронтовиків. Через два роки служби в 
цьому місті батька, офіцера-орденоносця Сергія 
Степановича перевели до артилерійської частини, 
розташованої в м. Золотоноша. Тут родина й кинула 
свій життєвий якір, як виявилося, назавжди. 

Для навчання свого єдиного сина подружжя об-
рало досить престижний заклад – міську школу №1, 
де працювали кращі педагоги під орудою очільника 
від Бога Андрія Третяка. Володимир усі роки шкіль-
ного навчання знаходився в числі найкращих учнів. 
При цьому він вподобав точні науки й не мав у них 
собі рівних. 

Було в хлопця ще одне захоплення: фізична 
культура й спорт, а його наставником у цій справі 
став учитель Григорій Ігнатенко. Володимир за-
ймався бігом на лижах, футболом, та особливо 
успішним був у легкій атлетиці. В 11 класі став чем-
піоном області з бігу на середні дистанції. Закінчив-
ши школу зі срібною медаллю,  вирішив пов’язати 
своє подальше життя саме із фізичною культурою.

У 1964 р. Володимир був зарахований студен-

том факультету  фізвиховання Черкаського педін-
ституту, навчався винятково на «відмінно», став 
справжнім взірцем відповідальності й ретельності. 
Входив до складу збірної інституту з легкої атлети-
ки й на всеукраїнських змаганнях 1966 р. завоював 
бронзову медаль (біг на 1000 м). А незабаром юнак 
виконав норму кандидата в майстри спорту із «ко-
ролеви спорту» – легкої атлетики, потім – із лижного 
спорту.

У напрочуд здібного й ініціативного юнака по-
ряд із навчальними заняттями та тренуваннями 
з’явився ще один вектор життєвих уподобань: до-
слідницька діяльність. Він віддав перевагу надзви-
чайно шляхетній галузі природничих наук зі значним 
прикладним струменем – фізіології. Під керівни-
цтвом своїх улюблених професорів Михайла Босо-
го та Івана Давиденка Володимир уже від другого 
курсу взяв участь в експериментальній роботі з ви-
вчення фізіологічних процесів кори головного моз-
ку людини. Свідченням неабияких успіхів студента в 
дослідницькій роботі стала його участь у Всесвітній 
студентській олімпіаді з фізіології (1968 р., м. Кау-
нас), при цьому Україну представляли на цьому по-
важному форумі лише два студенти.

Інститут Володимир закінчив із «червоним» ди-
пломом і продовжив навчання в аспірантурі. Канди-
датську дисертацію з проблем фізіології він захис-
тив достроково й розпочав викладацьку діяльність 
на профільній кафедрі рідного вишу, яка станом на 
сьогодні (а ще й далі буде!) уже завдовжки в 52 роки 
(!).

На старті своєї наукової кар’єри Володимир 
Лизогуб устиг завоювати неабиякий авторитет і 
довіру академічної спільноти. Відтак у 1976 р. його 
було обрано головою профкому університету, й 
цю надзвичайно клопітну посаду він обіймав аж сім 
років, і, до того ж, винятково на громадських заса-
дах. Усі спілчани одностайно відзначали послідов-
ну справедливість профспілкового ватажка, його 
безкомпромісність у відстоюванні законних інтер-
есів працівників. Володимир Сергійович обирався 
й членом президії Черкаського обкому профспілки 
працівників освіти, був навдивовижу ініціативним та 
невгамовним.

Рік 1986 приніс новий кар’єрний злет Воло-
димира Сергійовича: його було призначено де-
каном рідного факультету фізичного виховання. 

Чотири роки перебування на цій посаді виявили 
неабиякі організаторські здібності, уміння працю-
вати з людьми та оперативно реагувати на непро-
сті управлінські виклики. Утім, Володимир Лизогуб 
дедалі частіше розмірковував щодо службових прі-
оритетів і зрештою прийняв рішення: присвятити 
себе винятково науковій та викладацькій діяльності.

Наступні одинадцять років виснажливої експе-
риментально-дослідницької праці увінчалися блис-
кучим захистом у 2001 році докторської дисертації 
на тему «Онтогенез психофізіологічних функцій лю-
дини», присвяченої закономірностям формування 
систем людського мозку та новим підходам оптимі-
зації вищої нервової діяльності людини.

А від 2008 році в Черкаському національному 
розпочав свою діяльність науково-дослідний ін-
ститут фізіології ім. М. Босого. Його фундатором і 
незмінним керівником став професор Володимир 
Лизогуб. Ця наукова структура, що має 6 відділів, 
об’єднує 30 кандидатів та докторів наук й забезпе-
чує багатогранні дослідження з фізіології людини й 
тварин. 

Володимир Сергійович позиціонується як 
справжній лідер фізіологічної науки не тільки за 
формальною посадою директора профільного ін-
ституту, але насамперед як невтомний дослідник 
таїн фізіології. Його творчий доробок вражає: а це 
понад 200 друкованих праць, і серед них 4 моно-
графії, 4 підручники, 15 посібників, десятки статей 
у зарубіжних високорейтингових часописах. Має 
вчений і 5 авторських свідоцтв на винаходи. Резуль-
татами своїх оригінальних досліджень він ділився 
щонайменше на 200 наукових форумах різного рів-
ня. Професор був персонально запрошений для ви-
ступу на міжнародні конференції, що проходили під 
егідою УЄФА, зокрема, у Відні, Мілані та Мюнхені.

Володимир Сергійович створив і власну науко-
ву школу фізіологічних досліджень, постійно опіку-
ється підготовкою фахівців найвищої кваліфікації. 
У його активі – 13 підготовлених кандидатів наук, 
наукове консультування кількох докторів наук. Він 
став фундатором і головою першої на Черкащині 
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у 
науковій галузі «Фізіологія людини й тварин.

Свідченням високого авторитету вченого є те, 
що саме йому довірено упродовж багатьох років 
очолювати фізіологічне товариство Черкаської об-

ласті. Поряд з цим він є чинним членом президії 
Всеукраїнського товариства фізіологів. Його обра-
но академіком Академії вищої школи України.

У життєвому леті професора Володимира Ли-
зогуба поряд із наукою є ще одне крило: його ви-
кладацька діяльність. Оцінку своєму наставнику 
студенти дають узвичаєним сленгом: «Класний 
викладач! Фаховий і комфортний… Йому наш рес-
пект!»

Знають і глибоко поважають Володимира Сер-
гійовича і в футбольній спільноті України. Уже бага-
то років він входить до складу науково-методичного 
комітету Федерації футболу України, бере участь в 
атестації футбольних тренерів провідних команд 
країни. Володимир Сергійович очолює й наукову 
раду футбольної федерації Черкащини.

Його самовіддана праця в освіті й науці зна-
йшла гідне пошанування. Володимир Лизогуб на-
городжений почесними грамотами Верховної ради 
України та Кабінету Міністрів, має почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». А нещо-
давно у дні святкування 100-ліття університету його 
було відзначено медаллю НАПН України «Ушин-
ський К. Д.»

Попри немолодий вік, ювіляр сповнений сил і 
енергії задля здійснення своїх нових творчих планів 
і проєктів. Володимир Сергійович щасливий у шлю-
бі ось уже майже 50 літ зі своєю коханою дружиною 
Валентиною Романівною – лікарем-кардіологом. 
Стопами свого іменитого батька пішов син Сергій: 
нині він завідує фізіологічною лабораторією НДІ ім. 
М. Стражеско НАМН України. Не осторонь від фізіо-
логії й професорова донька Ірина: вона працює лі-
карем-офтальмологом обласної лікарні. Зростають 
четверо онуків, і є в ювіляра надія, що, можливо, 
хтось із них продовжить його справу й стане світи-
лом тієї людинолюбної науки, якій так жертовно й 
довго служить ювіляр.

Тож побажаймо вельмишановному Володи-
миру Сергійовичу Божої благодаті на многая літа! 
І нехай йому здоровиться та звершується все, що 
задумалося! 

Григорій ГОЛИШ, 
директор наукової бібліотеки ім. М. Макси-

мовича Черкаського національного універси-
тету ім. Б. Хмельницького, доцент, Почесний 

краєзнавець України

Оновлення всіх сфер життя країни, становлення де-
мократичного суспільства в Україні, впровадження Кон-
цепції «Нова українська школа» висуває нові завдання 
перед освітою, ключовою фігурою якої є керівник за-
кладу освіти.

Який же він справжній керівник? 
Успішний керівник повинен мати лідерські та органі-

заційні вміння й навички, високу відповідальність, навички 
творчого пошуку, гнучке мислення, компетентність, відкри-
тість… 

Таким керівником є директорка Канівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради 
Черкаської області Ірина Верба. Чітка логіка й невгамовний 
характер, кипуча енергія та високий професіоналізм, хороші 
організаторські здібності й відданість своїй справі гармо-
нійно поєднались у цій тендітній жінці і стали уособленням 
кращих рис сучасного керівника.

Ірина Анатоліївна працює на посаді директора школи № 
4 з 2015 року. З першого дня її керівництва найбільша школа 
міста відчула на собі подих молодого та креативного лідера, 
увага якого була зосереджена на створення комфортного 
освітнього простору в закладі та реалізації  успішних ідей 
для покращення якості освіти.

За два роки роботи директором школи, Ірині Вербі вда-
лося власним прикладом мотивувати педагогів до роботи. 
Так школа №4 увійшла в обласний цільовий проєкт «Інноваційні школи Черкащини». Як наслідок 
впровадження нових методів та форм менеджменту, були досягнуті такі результати: позитивна ди-
наміка навчальних досягнень учнів школи, призові місця за результатами міських та обласних учнів-
ських олімпіад, підготовка та захист робіт Малої академії наук. Також у рейтингу шкіл області за ре-
зультатами ЗНО з основних предметів, школа посіла 18 місце серед 382 шкіл Черкаської області.

Завдяки налагодженій співпраці з батьківським колективом школи, лідерами батьківської гро-
мади було створено благодійну організацію благодійний фонд «ШКОЛА – УЧНЯМ». За шість років 
існування фонду вдалося значно покращити матеріально-технічну базу школи та, найголовніше, на-
лагодити прозору систему благодійної допомоги школі.

З метою вилучення учнів із вулиць у позаурочний час, у травні 2016 року у закладі загальної се-
редньої освіти був запущений соціальний проєкт із відкриття спортивного центру для молоді. Також 
сьогодні школа відома спортивними досягненнями з волейболу на рівні не лише Черкаської області, 
а й України.

У 2017 році заклад загальної середньої освіти № 4 взяв участь у Міжнародній виставці «Іннова-
тика в сучасній освіті» (категорія «Рівні права – рівні можливості») і здобув золоту медаль. Працюючи 
в ногу з часом, адміністрація, первинна профспілкова організація та колектив школи активно працю-
ють щодо впровадження інклюзивної практики, створюючи «Школу рівних можливостей». Крім цього, 
з 2017 року у закладі впроваджується науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Для створен-
ня середовища рівних можливостей у закладі загальної середньої освіти уже три роки працює шахо-
вий клуб «Рапід» та гурток робототехніки.

За сумлінну працю та розвиток освіти в регіоні за період роботи директором школи з 2015 по 
2021 роки Ірина Анатоліївна нагороджена дипломами та грамотами Департаменту освіти і науки Чер-
каської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації.

Ірина Верба – це  справжній лідер, здатний вести колектив до визначених перспектив, перебо-
рюючи стереотипи, долаючи труднощі та перешкоди, впроваджуючи зміни. Успіх не виникає нізвід-
ки: він є результатом наполегливої щохвилинної праці, обраної стратегії та правильного розподілу 
пріоритетів! Постійно співпрацює з представниками первинної профспілкової організації, міськкому 
та обкому Профспілки працівників освіти і науки України. Впевнено тримає на контролі питання со-
ціально-економічного захисту працівників закладу освіти. 

      23 грудня в Ірини Анатоліївни маленький ювілей – 45!  Колектив Канівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 вітає з днем народження свою наставницю  та чудову  директорку. Ми бажа-
ємо вам завжди залишатися вправнним капітаном нашого корабля, бажаємо раціонально викорис-
товувати всі сили й засоби, постійно виводити нашу школу на найвищий рівень, вірити в спільний 
успіх і в обов’язковому порядку домагатися поставлених цілей. Будьте щасливі, здорові й шановані!

                   Від імені працівників школи
Яна ПАНЧУК,

голова первинної профспілкової організації
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

З чого починається школа? Ви не помилитеся, якщо скажете, що будь-яка школа почи-
нається з директора! Саме директор, як режисер, який створює виставу, хоч сам не завжди 
виходить на сцену. А іноді все це поєднується в одній людині. Саме до таких належить ди-
ректорка Початкової школи № 1 м. Умані, член президії Уманського міськкому Профспілки 
працівників освіти і науки України, понад 10 років заступниця голови міської організації 
Профспілки на громадських засадах, Відмінниця освіти 
України, Жінка року  2019 — Вікторія Кривда.

Щоранку в будні  (а інколи й у вихідні)  привітна,  усміхне-
на жінка поспішає на роботу. Її робота це не просто праця – це 
справжнісіньке покликання, до якого вона  підходить  з відкри-
тим серцем і всією добротою душі. Усе своє свідоме  життя Ві-
кторія Кривда  віддає улюбленій  справі – організації освітнього 
процесу  учнів початкової школи та дошкільників у початковій 
школі № 1 м. Умань. Багато років тому вона вирішила стати 
вихователем, її мрії здійснились. Вона стала вихователем, по-
стійно вдосконалювала свою майстерність, свій педагогічний 
талант і в результаті стала директоркою. З того часу Вікторія 
Миколаївна об’єднала навколо себе потужну команду одно-
думців, разом з якими довгі роки формувала імідж довіреного 
їй закладу і перетворила його на сучасний, інноваційний освіт-
ній заклад, відомий далеко за межами міста. 

Робота для неї — це не просто праця, а справжнісіньке по-
кликання, до якого вона  підходить  з відкритим серцем і всією 
добротою душі. Наділена інтелектом, людяністю, цілеспрямо-
ваністю, комунікабельністю, прекрасними організаторськими 
здібностями  й надзвичайною працездатністю, вона  органіч-
но  поєднує  в собі талант керівника  і щиру мудрість берегині 
сімейного вогнища. Має люблячого чоловіка, доньку та двійко 
улюблених внучат. І завжди піклується про тих, за кого відпо-
відає, будь то вихованці  чи  працівники. Їх  інтереси та  потреби – на першому місці. Саме тому в По-
чатковій школі № 1 одні з найкращих умов праці для кухарів, праль, медсестер, педагогів. Саме тут ви-
вчаються і впроваджуються найбільш прогресивні педагогічні підходи й технології, оновлюється освітнє 
середовище.

Заклад, яким керує директорка, став переможцем  Всеукраїнського конкурсу «Початкова освіта ХХІ 
століття» (2008 р.), дипломантом  Всеукраїнського конкурсу-захисту на найкращу модель Школи спри-
яння здоров’ю  (2012 р.), переможцем Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з навчання 
англійської мови у ДНЗ «HelloEnglish» (2016 р.), дипломантом  Всеукраїнського  конкурсу  на кращий 
план-конспект уроків природничих дисциплін з елементами медіаграмотності для 1-11 класів (2019 р.). 
У 2018/2019 році педколектив взяв участь у програмі «HealthySchools: заради здорових і радісних шко-
лярів», у 2020/2021 – у загальноукраїнському проєкті «Обличчя України. Умань» та міжнародному флеш-
мобі GlobalLesyaUkrainka 2021. Щорічно вихованці та педагоги стають учасниками Всеукраїнського 
уроку доброти від Благодійного фонду «Щаслива лапа».  З 2020/2021 навчального року дошкільний під-
розділ Початкової школи № 1 долучився до Міжнародного проєкту  «Сприяння освіті», в рамках якого 
став учасником Всеукраїнському фестивалю гри, навчання і натхнення PleyFest  2021 та переможцем 
у номінації «Творці історій, що оживають». Впродовж 2011-2017 навчальних років навчально-виховний 
комплекс  був експериментальним майданчиком з проблем: «Формування інтелектуальної культури 
особистості у межах навчально-виховного процесу ЗНЗ»,   «Педагогічні умови виховання толерантності 
у старших дошкільників»,  «Психолого-педагогічні умови креативного розвитку дошкільників на засадах 
диференційованого підходу»,   «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах на-
вчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу». 

Вікторія Миколаївна — це керівник, який завжди перебуває на кілька кроків попереду інших, не бо-
їться викликів сучасності, постійно професійно розвивається і стимулює до цього підлеглих. Скільки до-
свідчених педагогів пройшли своє професійне становлення під її керівництвом! 

Для вихованців та працівників  Вікторія Миколаївна є близькою людиною. Їй  довіряють,  бо  вона за-
вжди прийде на допомогу  у розв’язанні будь-яких проблем. А ще вона надзвичайно енергійна та допит-
лива. Полюбляє подорожувати сама та залучає до  цього членів  нашого колективу. Разом знайомимося 
з найкращими та найцікавішими куточками  України.

Уманська міська організація Профспілки працівників освіти і науки, колектив Початкової школи №1 
щиро вітає Вікторію Миколаївну з прийдешнім ювілеєм та бажає залишатися зразком елегантності й 
чарівності, прикладом цілеспрямованості та впевненості в собі. Нехай робота приносить  задоволення, 
а життя дарує масу можливостей і щасливих днів.

Любов КУЗЬМЕНКО,
голова  Уманської міської організації Профспілки працівників освіти і науки
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Професіонали своєї справи

Учителька вiд Бога

Кажуть, що вчителем треба народитися та 
ще й удатися… Хоча у юності випускниця Зве-
нигородської загальноосвітньої школи № 2 Алла 
Мартиненко і не мріяла про учительство, але не 
так сталося... Батьки та родина радили опанува-
ти медицину, оскільки з маминої родини всі ме-
дики, а з батькової – військові. Але доля розпо-
рядилася інакше, і  вчорашню школярку занесла 
в далекий  Республіканський дитячий будинок 
для дітей-інвалідів, де дитячі страждання пере-
повнювали душу, та побачити ці долі в 17 років 
дуже важко,  адже це відбиток на все життя, тож і 
вирішила стати учителем і тільки учителем!

Премудрості педагогічної науки відкрили перед 
здібною студенткою викладачі Туркменського дер-
жавного педінституту на факультеті російської мови 
та літератури. Здавалося, все було до снаги ініціатив-
ній студентці, яка уміла згуртувати й об’єднати одно-
курсників: творчі вечори, туристичні походи, випуск 
стінгазет, виступ вокально-інструментального ан-
самблю і вперше, далеко від рідного краю прозвучить 
«Черемшина», яка стане візитівкою  цієї дівчини. Піс-
ля закінчення вишу випускниці пропонували роботу 
на заочному відділенні інституту, але душа прагнула 
до школи.

        І ось вона, школа, яку тоді називали експери-
ментальною. Алла Мартиненко викладала російську 
мову та літературу, історію, музику оскільки всі ці 

предмети суміжні. Вела літературний гурток «Веселка» та захопливі вечори відпочинку, із 
яких дітлахи поверталися із масою вражень.

Засвоєні новаторські методи навчання Алла Михайлівна впроваджує у навчальну та ви-
ховну програму і на Звенигородщині: уроки на природі, мозкові атаки, вечори, присвячені 
видатним поетам, музикантам та художникам, творчість яких учні проносили крізь все жит-
тя.

Радою Народної освіти та райкомом Профспілки працівників освіти вищої школи та на-
укових установ, за досягнуті успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління, було 
ухвалено внести до районної Дошки пошани працівників освіти Мартиненко Аллу Михай-
лівну – учителя російської мови та літератури Звенигородської школи №2, секретаря проф-
спілкового комітету. Мудра наставниця молоді згуртувала у творчу групу учителів-ерудитів, 
які створювали для дітей школу пізнання та пошуку, була учасницею знаного на Черкащині 
хору працівників освіти.

Та життєва стежина завела її на Полтавщину, і там поцінували талант та організаторські 
здібності педагога: дослідження найрізноманітніших народних свят і обрядів стали основою 
методички «Народні свята». 

Поступово приходило визнання: вчитель-методист вищої категорії, звання «Відмінник 
освіти», численні грамоти Міністерства освіти України, Черкаського та Полтавського облас-
них управлінь освіти, виступи з досвідом на Всеукраїнських педагогічних форумах, навчання 
студентів Полтавського педінституту ім. В. Короленка, повага учнів, колег, друзів, підтримка 
надійного порадника – чоловіка дали свої плоди. Але життя внесло свої корективи, і знову 
пролягла дорога у Кобзаревий край. У місцевій школі-інтернаті педагог-організатор вищої 
категорії дбала про змістовне дозвілля вихованців: «вогники», «Ну-мо, хлопці», «Ну-мо, ді-
вчата!», «КВК», виставки, зустрічі з цікавими людьми. Водночас жінка не полишає громад-
ської роботи: очолює міську організацію ветеранів війни та праці. З нею ветерани поспіша-
ють поділитися своїми радощами й болями, щоб отримати пораду та підтримку. І знову Алла 
Михайлівна організовує зустрічі та екскурсії, роботу клубів «Берегиня» та «Вихідного дня», 
відвідує хорову капелу, вивчає життя цікавих людей, підтримує своїх колег-ветеранів, ціка-
виться їхнім життям. За свою роботу в 2017 році була найменована «Жінка року» як громад-
ський діяч, нагороджена медалями: «За сумлінну працю», «Берегиня України», «За заслуги 
перед Звенигородкою», «Почесний ветеран України» та багатьма грамотами та подяками.

І якби її спитали: «Ким би вона хотіла бути за професією, чи задоволена вона своєю ді-
яльністю?», Вона вам впевнено відповість: «Тільки  учителем! Я – щаслива!»…

 І у мажорні хвилини Алла Михайлівна перечитує листи своїх вихованців, які летять з усіх 
країв, та трепетно чекає з ними зустрічей…

Зі святом Вас, щаслива Вчителько!
 Вікторія КОВАЛЬ, 

заступниця голови Звенигородської районної організації Профспілки

Володимир Сушкета народився 13 березня 1966 року в селі Іванівка Уман-
ського району Черкаської області. В 1994 році закінчив Черкаський  державний 
педагогічний інститут  за спеціальністю фізичне виховання.   

З 1991 й дотепер Володимир Мусійович працює учителем фізичної культури Іва-
нівської гімназії Паланської сільської ради Уманського району. Має вищу кваліфіка-
ційну категорію та педагогічне звання «вчитель-методист». Він також є керівником ра-
йонного методичного об’єднання вчителів фізичної культури та кандидатом в майстри 
спорту по вільній боротьбі.  Має  І розряд з футболу та І розряд з настільному тенісу. 
Понад 27 років очолює профспілковий комітет Іванівської гімназії та сумлінно виконує 
обов’язки на посаді заступника голови районної організації Профспілки на громад-
ських засадах.

 Серед особистих досягнень учителя — звання чемпіона області з футболу серед 
ветеранів, член федерації тенісу  настільного Черкаської області та голови спортивно-
го клубу «Іванівка». Володимир Мусійович — бронзовий призер обласної спартакіади  
серед працівників освіти  з настільного тенісу, бронзовий призер з настільного тенісу 
конкурсу «Найспортивніше  село Черкащини»,  чемпіон  області  з волейболу  на  кубок 
голови обласної ради Черкащини 2019 року, чемпіон обласної  спартакіади з настіль-
ного тенісу  серед  депутатів  всіх  рівнів  з 2015 по 2021 роки.   Вчитель — призер об-
ласних  змагань з волейболу та мініфутболу серед депутатів 2021 року. 

   Забезпечення високої результативності та якості своєї роботи відображається 
й на досягненнях  учнів  Володимира Мусійовича. Серед його вихованців є майстер 
спорту з настільного тенісу, переможці змагань районного, обласного та Всеукраїн-
ського рівнів з настільного тенісу. На районному рівні учні  вчителя є постійними  пере-
можцями та призерами змагань серед школярів з футболу, волейболу, баскетболу, з 
шахів та шашок, мініфутболу.

Вчитель уже давно працює над методичною проблемою  «Розвиток  фізичних якос-
тей  на уроках фізичної культури та в позакласній роботі». У своїй роботі керується 
принципами людяності, взаємоповаги та чесності. Переконаний, що  вміння слухати 
людей, розуміти їх турботи, мати сили й бажання їм допомагати – головна життєва  іс-
тина. Стверджує, що активна і небайдужа участь кожного  мешканця у  житті громади  
вестиме до нових і відчутних здобутків. Його вираз «Я за те, коли сказав – зробив, але 
коли не можеш, поясни – чому» вже давно став життєвим гаслом вчителя.

За високу професійну майстерність, вагомий внесок у справу навчання і вихован-
ня учнів  Володимир Мусійович нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки 
України, почесними грамотами облдержадміністрації, районної ради, ЦК Профспіл-
ки та обкому Профспілки працівників освіти і науки України, грамотами відділу освіти 
Уманської райдержадміністрації.

   За свої досягнення Володимир Сушкета нагороджений   медаллю «20 років Неза-
лежності України», та «25 років  Незалежності  України».

Щирі вітання колезі з прийдешніми святами! 
Адміністрація та профспілковий комітет Іванівської гімназії 

Паланської сільської ради Уманського району

Успішний учитель – той, що прийшов у школу за по-
кликом душі. Кожен вчитель – неповторний, бо кожен 
по-своєму любить дітей. Ця любов складається з без-
лічі кришталиків, великих і малих, сторонньому май-
же непомітних. Справжньому вчителю обов’язково 
притаманні любов до рідного краю, палке захоплен-
ня професією, людяність, чесність, скромність. Саме 
така неординарна, творча, закохана у свою роботу 
вчителька початкових класів, активна членкиня проф-
спілки Опорного закладу «Монастирищенський за-
клад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2» 
Монастирищенської міської ради Людмила Тищенко.

Людмила Володимирівна йде на свою роботу з задо-
воленням. Про таких у народі кажуть: «вчителька від Бога». 
Адже робота справжнього вчителя не закінчується дзво-
ником з уроку. Те, що одержують учні в спілкуванні з ним, 
стає частиною їхньої особистості.

Людмила Володимирівна  не тільки вчить дітей читати, 
писати, рахувати, а й закладає у маленьких серцях фунда-
мент найкращих людських якостей. Дружелюбність, пра-

цьовитість, наполегливість, щирість, повага один до од-
ного та до старших людей, любов до батьків, рідної землі, 
природи, впевненість у власних силах —  усе це результат 
її кропіткої роботи.

       Школа для Людмили Володимирівни – це все її жит-
тя. Завтра вона прийде до своїх дітей, запитає, як справи, 
допоможе підготуватися до уроку, а посеред занять по-
кличе їх на фізкультхвилинку чи просто заспіває для них 
гарну пісню, підійшовши до свого піаніно в класі, проведе 
рукою по клавішах, зігріє поглядом та обійме теплом своєї 

уваги, заговорить про звичайні людські цінності: доброту, 
милосердя, взаємодопомогу. І кожне її слово, слово вчи-
тельки — це ще одна цеглинка, що вибудовує людину – 
гідну, чесну, щиру. Така вона, нелегка і неоціненна робота 
справжнього педагога, активного члена Профспілки.

Людмила ШКОВИРА,
голова профспілкового комітету опорного закла-

ду «Монастирищенський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 2»

чемпіонів
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Слово і діло Світлани Дзюнь
Уже два роки Світлана Дзюнь очолює первинну проф-

спілкову організацію Ступичненської гімназії, яка входить до 
складу Катеринопільської об’єднаної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України. Терпіння і наполегливість  
Світлани Володимирівни  у розв’язанні профспілкових про-
блем роблять її справжньою лідеркою. 

Спілчани відмічають, що вона добре знає колектив, не байдужа 
до потреб людей, доводить розпочате діло до кінця, ніколи не дає 
обіцянок, які неможливо виконати, бо добре розуміє, що до кожного 
слова голови профкому люди прислухаються. Доброзичливе, по-
важне ставлення до кожного, увага до будь-якої проблеми, якою б 
вона не була, сприяли здобуттю належного авторитету серед її ко-
лег та профспілкового активу. Працівники гімназії  обрали Світлану 
Дзюнь своїм профспілковим керівником, бо вважають її справжнім 
фахівцем своєї справи. Вона — вчителька української мови і літера-
тури. 

А сама Світлана Володимирівна вважає володіння українською 
мовою ключем до світу, варто лише переступити поріг, щоб отри-
мати різноманітну інформацію.  Світлана Володимирівна, тонко 
відчуваючи вимоги часу, намагається за допомогою сучасних ін-

формаційних технологій  задовольнити будь-які інформаційні за-
пити вчителів і учнів шляхом залучення новітніх цифрових ресурсів, 
зробити інформацію доступною та навчити орієнтуватися в безмеж-
ному інформаційному просторі. 

Минулого року Світлану Дзюнь обрали депутатом від села Сту-
пичне в Мокрокалигірську сільську раду Мокрокалигірської ОТГ. 

Багатство організаторських здібностей, цілеспрямованість і 
соціальна активність допомагають Світлані Володимирівні охопити 
профспілковою роботою, вчительською працею і депутатською ді-
яльністю  всі сторони багатогранного життя вчительського колекти-
ву і життя мешканців села.

Шановні члени первинних профспілкових організацій, 
профспілкові лідери, керівники  освітніх закладів! Вітаю вас із 
Новим, 2022 роком!  Любові й шани від колег, батьків, учнів, 
родинного  тепла, особистого щастя, благополуччя, міцного 
всім здоров’я і мирного неба в нашій  Україні!  

         Роксана  БОЙКО,  
голова  Катеринопільської  об’єднаної  

організації Профспілки   

Зараз, коли сучасні батьки мало 
часу проводять з дітьми, коли на ді-
тей має великий вплив  негативна 
інформація з медіапростору, коли 
молоді люди потрапляють під вплив 
алкоголю і наркотиків, не знаючи 
чим зайняти себе в вечірній час, коли 
діти потребують, окрім навчання в 
школі, спілкування, моральної під-
тримки, розвитку власного творчого 
потенціалу та реалізації здібностей,  
змістовного відпочинку — дуже важ-
ливо зберегти заклади позашкільної 
освіти.

Звенигородський центр дитячої та 
юнацької творчості — позашкільний на-
вчальний заклад, де створені належні 
умови  функціонування різноманітних 
гуртків, студій для одержання учнями 
якісної позашкільної освіти. 

У закладі проводиться системна, 
цілеспрямована робота щодо погли-
блення профільних знань і практичного 
досвіду вихованців. Позашкільною осві-
тою в місті охоплено понад   600 дітей ві-
ком від 5-ти до 18-ти років, що складає 
38% від загальної кількості дітей.  Центр 
творчості реалізує завдання позашкіль-
ної освіти за такими напрямками: еко-
лого-натуралістичний, художньо-ес-
тетичний, туристcько-краєзнавчий та 
науково-технічний. У закладі діють 40 
груп  гуртків.

Ми пишаємося своїми студіями, 
які мають звання «Зразковий худож-
ній колектив», а саме: поетична студія 
«Ластівка» (керівник Галина Ткаченко), 
студія образотворчого та декоратив-
но-ужиткового мистецтва «Чарівниця» 
(керівник Любов Дяченко), театральна 

студія «Маска» (керівник Вікторія Ко-
валь) та дитяча мистецька студія «Магія 
декору» (керівник Олена Безверха).

Рівень педагогічної майстерності 
керівників гуртків визначається резуль-
тативністю участі вихованців у Всеу-
країнських, міжнародних та обласних 
конкурсах, фестивалях, виставках. Що-
річно зростає кількість призових місць. 
Цифри говорять самі за себе, так якщо 
у 2020 році їх було  84 то у 2021 - 111. 

  Вихованці - переможці конкурсів 
отримують протягом року стипендії 
Звенигородської міської ради, як твор-
чо обдаровані діти.   

У закладі панує сприятливий мо-
рально-психологічний клімат. Колек-
тив  Центру згуртований, дружний, 
творчий, креативний з своїми сталими 
традиціями, активний у громадському 

житті. Важливі рішення адміністрації 
обговорюються колегіально. Досвід-
чені педагоги допомагають молодим 
у питаннях організації навчально-ви-
ховного процесу, надають практичну 
і методичну допомогу. Всі працівники 
закладу — члени профспілки, беруть 
активну участь у конкурсах, різних свят-
кових заходах, які організовує проф-
спілка разом з відділами освіти, а саме: 
у громадському  конкурсі стану умов 
і охорони   праці,  у спортивно-розва-
жальному святі «Тато, мама, я — дружна 
спортивна сім`я»,  спартакіаді для осві-
тян, фестивалі самодіяльної творчості 
«Душі криниця», конкурсі на кращий 
профспілковий куточок тощо, і  завжди 
серед переможців.

У закладі  працює колектив одно-
думців, уся робота якого підпорядкова-
на пошуку й відбору обдарованих дітей, 
розвитку їхнього творчого потенціалу, 
надання можливостей для реалізації 
здібностей та обдарувань,  забезпечен-
ня умов для оволодіння практичними 
уміннями та навичками.

Усвідомлюючи соціальні потреби 
суспільства, значна увага приділяється 
залученню до навчально-творчої ді-
яльності дітей соціально вразливих ка-
тегорій, дітей з особливими освітніми 
потребами. Для їх соціалізації підби-
раються відповідні методики та форми 
роботи.

Для оптимізації системи освіт-
ньої діяльності закладу розширюються 
партнерські зв’язки з науковими уста-
новами, організаціями, вищими на-
вчальними закладами області,  тощо. 
Так, у  рамках співпраці на волонтер-
ських засадах, педагоги проводять 

майстер-класи по декоративно-ужитко-
вому та образотворчому мистецтві для 
підопічних із збереженим інтелектом, 
що проживають у Звенигородському 
будинку-інтернаті для інвалідів та пре-
старілих, де працює Університет тре-
тього віку «Освіта дорослих впродовж 
усього життя».

Окрім того, сьогодні до Центру 
творчості приходять на навчання діти 
та молодь, які вимушено залишили по-
стійне місце проживання; вони отри-
мують тут психологічну та соціально-
педагогічну підтримку, можливість для 
самореалізації. Значну увагу педагоги 
закладу приділяють залученню своїх ви-
хованців та інших дітей до соціальних та 
благодійних акцій, концертів, флешмо-
бів тощо, спрямованих на допомогу бій-
цям АТО, пораненим і сім’ям загиблих, 
переселенцям зі східних регіонів та 
Криму, створюючи таким чином умови 
для формування світогляду та ціннісних 
орієнтацій молоді. 

 Творчий колектив ЦДЮТ у постій-
ному пошуку шляхів вдосконалення, 
осучаснення дизайну кабінетів і закладу 
в цілому. 

Вітаємо освітянську спільноту 
області із Новорічними і Різдвяними 
святами! 

З приходом новорічних свят казкових
Дай Бог усім емоцій кольорових,
Успішних злетів, щастя і любові,
Щоб всі були натхненні і здорові!

Надія  ЯНИШЕВСЬКА, 
директор Звенигородського  

центру дитячої та юнацької творчості

«Країна майстерності, творчості, краси»

Свято Нового року – це особливий день. Воно 
об’єднує всіх жителів нашої планети незалежно від ві-
росповідання та поглядів. Навіть ті, хто не вірить ані у 
Святого Миколая, ані в Діда Мороза чи Санта-Клауса, 
все одно відзначають закінчення старого і початок ново-
го року. Адже Новий рік – найкращий час для того, щоб 
створити теплі святкові традиції та об’єднати за столом 
усю сім’ю, від малого до великого. 

Для нашого колективу свято Нового року є дійсно осо-
бливим. Не тільки тому, що ми відчуваємо себе дружньою 
сім’єю, а й тому, що серед наших працівників є справжні ро-
дини. Таких родин у нас аж 6! Це і подружні пари – наша чудо-
ва директорка Шидлаускас Наталія Миколіївна та її чоловік, 
вчитель історії та правознавства, Шидлаускас Альгідрас Не-
нрікасович; вчитель фізкультури та захисту України Орленко 
Вадим Іванович та його дружина, вчителька початкових кла-
сів та української мови, Орленко Оксана Григорівна; шкіль-
ний кочегар Левочко В’ячеслав Іванович та його дружина, 
шкільна медсестра, Левочко Наталія Юріївна; шкільний за-
вгосп Озівський Олександр Іванович та його дружина, шкіль-

на техпрацівниця, Озівська Наталія Іванівна. А також, Бігдан 
Світлана Василівна, голова профспілки, вчителька початко-
вих класів, та її донька Старик Наталія Анатоліївна, педагог-
організатор та вчителька математики; Маренич Петро Ми-
колайович, шкільний кочегар, та його донька Маренич Юлія 
Петрівна, вчителька англійської мови. 

Прийнято вважати, що Новий рік – це свято якому най-
більше радіють діти, але, як показує практика, це далеко не 
так, адже для дорослих — це час відпочити від буденних ро-
бочих справ, можливість зустрітися з друзями  та поринути у 
світ дитинства проводячи час із дітьми. Вважають, що його 
потрібно обов’язково зустріти у колі найрідніших людей, за-
лишивши всі неприємності, образи та поганий настрій у ми-
нулому році. Адже, початок нового року – це завжди новий, 
незвіданий крок у майбутнє, нові надії, мрії та сподівання. 
Тому, хай принесе цей рік щастя, злагоду, мир українцям й 
усім освітянським родинам! З Новим роком!

Юлія МАРЕНИЧ, 
вчителька англійської мови Жовнинського НВК 

Іркліївської сільської ради Золотоніського районуШидлаускас Наталія Миколаївна та 
Шидлаускас Альгідрас Ненрікасович 

Озівський Олександр Іванович та 
Озівська Наталія Іванівна

Орленко Вадим Іванович та  
Орленко Оксана Григорівна

Маренич Юлія Петрівна та  
Маренич Петро Миколайович

Левочко Наталія Юріївна та  
Левочко В’ячеслав Іванович

Бігдан Світлана Василівна та  
Старик Наталія Анатоліївна
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Педагогічним колектив Будинку дитячої 
та юнацької творчості  міста Сміли влітку ор-
ганізовує  роботу п’ятьох профільних змін від-
починкових таборів з денним перебуванням, 
а саме:  «Лідер» – для творчо обдарованих ді-
тей, «Літня пригода» – для дітей з інвалідністю, 
«СпортLIFE» – для вихованців гуртків фізкуль-
турно-спортивного та туристсько-краєзнав-
чого напрямів, літня мовна школа «Smile» для 
майбутніх філологів, перекладачів, креатин-
табір «Шторм» для тих, хто любить спорт і танці.

Творчими групами педагогічного колективу 
закладу розроблено програмно-методичне за-
безпечення освітньої діяльності, підготовлено 
комплексно-цільові (профільні) програми літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей для кожної про-
фільної зміни. Впровадження цільових програм пе-
редбачає розкриття творчої індивідуальності дити-
ни шляхом змістовного наповнення її вільного часу 
культурно-дозвіллєвою, спортивно-оздоровчою, 
дослідницько-пізнавальною, ігровою та трудовою 
діяльностями на основі особистісно-зорієнтованих 
технологій.

Профільна зміна відпочинкового табору «Літня 
пригода» для дітей з особливими потребами орга-
нізовувалась на базі Смілянського реабілітаційного 
центру «Барвінок». В табірній зміні відпочивали діти 
з особливими освітніми потребами. Значна увага 
приділялась соціально-психологічній реабілітації 
та корекційно-розвивальній діяльності дітей. Про-
водилась корекційно-відновлювальна робота прак-
тичним психологом. Участь у тренінгах допомагала 
вихованцям слідкувати за змінами власного емо-
ційного стану, спілкуватись на «незручні» теми, ви-
рішувати хвилюючі для себе питання, вчитись реа-

гувати та сприймати неприємні ситуації по-новому, 
отримати зворотній зв’язок від інших членів групи 
та відкритися для себе по-іншому.  З 2017 року в 
таборі  оздоровлено 45 вихованців.

Провідною ідеєю табірної  зміни «Лідер» є сво-
бода творчості кожної особистості. У роботі табору 
використовувались різноманітні форми дитячого 
відпочинку: екскурсії, рольові ігри та ігрові про-
грами, колективні творчі справи, конкурсно-роз-
важальні програми, відпочинок на природі тощо. З 
2017 по 2021 роки в цьому таборі оздоровлено 109 
вихованців.

Профільну зміну  табору «СпортLIFE» започат-
ковано з 2017 року. За цей період у таборі оздо-
ровилось 72 вихованці. Програма роботи передба-
чає  організацію спортивно-тренувальної, ігрової, 
пізнавальної роботи; загальне гартування, вихо-
вання почуття командного духу, взаємоповаги та 
прагнення до вдосконалення власних досягнень у 
спорті та повсякденному житті. Провідним напря-
мом роботи  профільної зміни літньої мовної школи 
«Smile» стала пізнавально-комунікативна діяльність 
(вивчення нової лексики, граматичних структур, 
комунікативні, імітаційні, рольові ігри «Лексичний 
конструктор» і «Подорожуємо країнами світу». Про-
фільну зміну «Smile» започатковано з 2014 року. За 
останні п’ять років оздоровлено 87 вихованців.

На базі дитячого оздоровчого табору «Тимурі-
вець» з 2017 року діє креатив-табір «Шторм», орга-
нізатор-керівник гуртка – Селіванов Максим  Ми-
колайович. Особливістю табірної зміни є не тільки 
відпочинок дітей, але й  робота  у напрямку з хорео-
графії, а саме: хіп-хоп, брейк-данс, нью-стайл, тех-
но, танцювальне шоу. Насиченими у таборі й цьо-
го року були тренувально-розважальні програми 

та майстер-класи. Влітку 2021 року організовано 
квести «Туристичне містечко «У пошуках пригод», 
«Музика – стиль життя», «Патріот», театральний 
батл «Життя – театр», майстер-класи від артстудій 
та з рукопашного бою, розважальна програма від 
центральної набережної «Галактика», школа відео-
блогера «Video Baby», фото школа, кінні прогулян-
ки. Всього із заснування табору оздоровлено 406 
вихованців.

У рамках відпочинкової кампанії заклад що-

річно бере  участь у Всеукраїнському огляді роботи 
профспілок на кращу організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей, нагороджений у номінації «Турбо-
та про дітей», переможець міського етапу огляду-
конкурсу на кращий табір оздоровлення та відпо-
чинку.

Любов  БАКЄЄВА, 
директорка Будинку дитячої та 

юнацької творчості

Сучасні діти не уявляють свого життя без смартфонів, соці-
альних мереж, віртуальних ігор, месенджерів. Тому слід добре 
розуміти потреби школярів, аби мотивувати використовувати 
ІТ-уміння не лише для розваг, а й для розвитку пізнавальних та 
творчих здібностей.

Шукаючи оптимальні варіанти як захопити в період карантинних 
обмежень дітлахів у вільний час корисними, інформаційними та ціка-
вими заняттями, профспілкова організація працівників освіти і науки 
Христинівщини вирішила створити й запропонувати для дітей членів 
Профспілки освітян — старших дошкільнят та учнів початкових класів 
— ігровий web-квест. Він був присвячений золотокосій, мінливій, але 
такій чарівній — Осені. 

 Президія міської  ради Профспілки разом із творчими та кре-
ативними учителями: Смейко О.Ю. (Шельпахівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Драбенюк Н.А. (Христинівська ЗОШ І-ІІІ с.), Андрущак О.Б., Ткач 
М.В., Грабарчук Ю.О. (Ягубецька ЗОШ І-ІІІ ст.)  розробили завдання 
квесту, а заступниця директора з НВР Кузьминогребельської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Олена Слободянюк, яка стала куратором цієї ідеї, вті-
лила її в життя, забезпечивши реєстрацію, методичний супровід та 
тримаючи на контролі результативність виконаних завдань в онлайн 
режимі.

Що ж таке квест? Квест — це ланцюжок цікавих завдань 
через гру, які слідують один за одним і захоплюють всіх: і до-
рослих, і дітей! Він дає можливість дітям відчувати себе без-
посередніми учасниками процесу, а не залишатися спосте-
рігачами і споживачами пропонованої інформації, підвищує 
рівень інформаційної грамотності. «Мені було так цікаво, що 
я забував про телефон та комп’ютерні ігри», - поділився вра-
женнями один із учасників квесту, Слободянюк Вова. І це, 
мабуть, одна із найпочесніших похвал сьогодення. Ми віді-
рвали діток від комп’ютерних та телефонних ігор, спонукали 
використовувати сучасні технології за безпосереднім їх при-
значенням – для розвитку та комунікації.

Квест розпочався словами «Просто отримай море по-
зитивних емоцій ...» І, дійсно, учасники отримали море по-
зитиву та умов для творчості! Квест захопив не тільки діток, 
але й дорослих, які із задоволенням допомагали їм, адже за 

умовами квесту це допускалося і навіть схвалювалося! Шукаючи від-
повіді на запитання, розв’язуючи задачі, розгадуючи загадки, члени 
родини обмінювались досвідом і знаннями. Спільність дій сприяла й 
тому, що інформація, яка була невідома дитині, або забута нею, за-
своювалась і запам’ятовувалась в умовах підвищеної емоційності, 
яка створювалась у тому числі й завдяки командній роботі. А це те, 
що потрібно нашим діткам. Головоломки, кросворди, ребуси були 
не тільки цікавими, але й пізнавальними. У презентаціях були роз-
повіді, цікаві факти про осінь, осінні явища, які мали підказки для від-
повідей. Кожний день квесту був неповторним. Учасникам ставили 
запитання грибочки, рослинки, лісові та домашні тваринки. Осінь 
поєднала у своїх завданнях: фольклор — казки, загадки, прислів’я 
та приказки; математику — приклади та задачки, які допомагали 
рухатися вперед; вірші та пісеньки. А яке задоволення приносило 
створення своїми руками різних поробок з природного матеріалу, 
а потім фото напам’ять про кожний день квесту. І хоч зареєструва-
лось чимало охочих, до фінішу дійшли і вибороли право називатись 
переможцями лише 10 учасників. Хочеться привітати цих діток та їх 
батьків, бабусь та дідусів з успіхом – таким вагомим результатом їх 
спільної діяльності!  Я дуже рада, що серед них є і мій внучок. І так, 
вітаймо переможців: І місце заслужено вибороли: Карчевський 
Ярослав, Слободянюк Володимир, Дядюра Ярослав, Груба Євгенія, 

Білоус Михайло та Музиченко Марія, які набрали найбільшу кількість 
балів. Танасійчук Дарині, Гичко Поліні та Голубенко Софії не вистачи-
ло одного кроку до перемоги, але ІІ місце вони посіли заслужено! А  
на ІІІ місці опинився Денисенков Тимофій, який теж старанно працю-
вав. Решта учасників нагороджені дипломами за участь у web-квесті 
«Осінній калейдоскоп».

Слід відмітити, що всі, хто старанно йшов до кінця, знайшли 
свою винагороду. Так, саме так! Хоч тривалий карантин та локдаун 
тривалий час не дозволяли здійснити церемонію нагородження, все 
ж у приміщенні Христинівського Центру культури і дозвілля учасни-
ки-переможці зустрілись, галасливо веселились, танцювали, отри-
мували подарунки, солодощі та почесні відзнаки. В церемонії наго-
родження взяла участь начальник відділу ОКМС Білецька М.В., яка 
побажала дітям побільше сміятися і веселитися, здобувати безліч 
малих і великих перемог і не поспішати з планети Дитинства!

Як показує практика, робота над вебквестом  вимагає великих 
витрат часу, але це того варте! Давня мудрість говорить: «Хто сто-
їть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися 
вперед і не зупинятися, а, досягнувши вершини, підійматися вище. У 
цьому й полягає основна місія сучасного учителя.

Міська організація Профспілки висловлює подяку людям, які 
не залишились осторонь і допомогли створити справжнє свято для 
учасників другого міського дитячого вебквесту. Висловлюємо слова 
щирої вдячності за спонсорську підтримку директору ТОВ «Хрис-
тинівка-Продтовари» Поліщуку Олегу Миколайовичу та творчому 
колективу вихователів закладів дошкільної освіти м.Христинівка: 
Кулеші О.А., Гричині О.Б., Сигидюк З.І., Кучер Б.І., Варламовій Л.І. 
— за яскраві емоції та позитивні враження від феєричної організації 
нагородження. 

На питання «Чи хочете подорожувати по сторінках вебквесту 
ще?» учасники гри гуртом відповіли «Так!», незважаючи на клопіткий 
шлях до перемоги. То ж побажаємо нашим дітям впевненості у своїх 
силах, постійного розвитку, подолання нових вершин  та щасливого 
дитинства! 

 Оксана ЄРЕМЕНКО, 
голова Христинівської міської 

 організації Профспілки 

Яка мальовнича і прекрасна наша рідна 
земля! Здавалося б, усе таке знайоме і вже 
давно відоме. Але скільки таємниць ще може 
розкритися з допомогою книги, Інтернету та 
звичайної подорожі ненькою-Україною. 

Доброю традицією для учнів та вчителів Ве-
ликоканівецького НВК стали щорічні екскурсії 
мальовничими куточками України. Починаючи з 
2017 року, вчитель історії Великоканівецького НВК 
Євгеній Олександрович Вичка разом зі своїми ви-
хованцями побували в Києві, Броварах, Львові, 
Лубнах, Запоріжжі, Рівному, Луцьку, Тернополі, 
Кам’янець-Подільському, Хотині, Буковелі, Ярем-
чому та інших місцях України: відвідали десятки 
музеїв, обійшли найвідоміші вулиці та алеї, парки 
та сквери, неодноразово підкорювати Говерлу та 
милувалися краєвидами Карпат. 

Цьогорічні осінні канікули не пройшли да-
ремно. 30-31 жовтня учні Великоканівецького 
та Хрестителевського НВК відвідали Кам’янець-
Подільський. Це одне з найдавніших міст України, 
яке належить до визначних явищ європейської 
культури. Діти під час пішохідної екскурсії озна-
йомилися з історією міста, пам’ятками, відвідали 
фортецю Хотин та Хотинський замок, пройшлись 
вуличками міста. Під час екскурсії в Хотині побачи-
ли Бендерські ворота, руїни мечеті, палац комен-
данта, каземати, експозицію штурмових знарядь, 
катівню, тощо. Але найбільшою родзинкою екс-
курсії стала круїзна подорож на кораблі каньйоном 
річкою Дністер. Кам’янець-Подільський і сьогодні 
чарує неповторною єдністю ландшафту та архітек-
тури.

Щорічно наші туристи також вирушають у дво-
денний екскурсійний тур «Говерла – шлях до сон-
ця». «У цьому році уже вчетверте підкорили найви-
щу вершину України – Говерлу! Складний підйом, 
проте фантастичний краєвид, неймовірні емоції, 
незабутні враження! – похвалився у «Фейсбук» 
Євгеній Олександрович Вичка. — Юні краєзнавці 

отримали незабутні враження від природи, місце-
вої архітектури, звичаїв, спілкування з місцевими 
жителями. Вражає, що на Говерлу піднімаються усі 
вікові групи. Ми там бачили і 70-річного дідуся, й 
5-річну дитину, були навіть батьки з 6-місячним не-
мовлям. Дехто здійснював сходження з домашні-
ми улюбленцями собачками. Ми обрали короткий, 
але крутий маршрут. З нами був гід і два супрово-
джучі, які слідкували за безпекою. 2,5 години ми 
йшли вгору й 1,5 - спускались назад. Декому схо-
дження далось непросто. Було трохи лячно озира-
тись навколо, адже йшли майже під прямим кутом. 
Під ногами – живе, рухливе каміння, глина. Однак 
діти не здавалися, дійшли до вершини й не пошко-
дували, бо там досить круто. Нам пощастило, бо 
цього дня тут була суха, сонячна погода, навіть ми-
лував погляд невеликий сніговий покрив. Тож кра-
євиди на Говерлі були неймовірні, запам’ятаються 
на все життя».

У 2019 році незабутньою подорожжю для на-
ших туристів став замок Любарта у місті Луцьк. 
Цікавою була розповідь екскурсовода про історію 
створення цього замку, про його засновників. Учні 
побували у в’їзній вежі, єдиному в Україні музеї 
дзвонів на території замку та спустилися до під-
земелля.

Неймовірні враження залишаться від роман-
тичної прогулянки містом Рівне, яке славиться сво-
їм парком культури та відпочинку ім.Т.Шевченка, 
музеєм бурштину, лебединим озером та особли-
вим місцем – «Тунелем кохання». 

Сприятлива сонячна погода дала можливість 
насолодитися казковим пейзажем. Море позитив-
них емоцій, яскравих фотографій та веселих спо-
гадів залишаться в пам`яті учнів про Луцьк та Рівне.

Усі ці подорожі дають можливість згуртувати-
ся, подружитися з підлітками, запалити в їхніх очах 
вогники цікавості й щастя, відкритися в спілкуванні 
та наповнити серця любов’ю і вдячністю. 

Щоразу від батьків звучать слова подяки та 

підтримки. Ось деякі з них взяті з соціальних ме-
реж:

с. Великі Канівці, Марина Савченко, мама 
учениць 8 та 10 класів: «Хочу подякувати від себе 
особисто та від батьків Євгенію Олександровичу 
за цікаву та корисну подорож, за радісні і щасли-
ві обличчя наших дітей, за турботу і піклування. 
Хочу Вам побажати неймовірного успіху у справах, 
міцного здоров’я, натхнення, ще багато цікавих 
подорожей, і щоб все заплановане здійснилось!!! 
ДЯКУЄМО!».

с. Хрестителеве, Валентина Юрченко, мама 
учениці 8 класу: «А я, як мама Варі, щиро вдячна 
Вам за організацію такої цікавої подорожі. Ви для 
наших дітей стали справжнім другом, а не лише 
хорошим «істориком»».

с. Великі Канівці, Олена Собко, мама учня 8 

класу: «Дякуємо за турботу про наших дітей. Ви 
СУПЕР ВЧИТЕЛЬ!»

Ми, колеги, також гордимося тим, що у на-
шому закладі працює Євгеній Олександрович 
Вичка – креативний та ініціативний, веселий та 
комунікативний, справжній патріот і професіонал 
своєї справи. Він любить мандрувати рідним кра-
єм і навчає цьому своїх вихованців. Бо за словами 
Г.Сковороди: «Пізнай свій край…себе, свій РІД, 
свій народ, свою землю - і ти побачиш шлях у жит-
тя…», - саме такі учителі здатні виховати справжніх 
патріотів рідної землі. 

Світлана КОНОНЕНКО,
заступниця директора з виховної роботи,  

Ольга ФИЛЬ,
голова профспілкової організації  Велико-

канівецького НВК

Віртуальна подорож для молодших школярів

…І неймовірні краєвиди Карпат
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Голова редакційної колегії,
голова Черкаської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки 

України
Анатолій Іванович СТЕЦЕНКО

Поетичним рядком
№3 (130) грудень 2021 р.10

Вітаю музику зими – 
Казкову, ніжну і величну.
Ще цілий місяць до весни
І січень грає романтично.

Вона в дзвіночках льодяних,
Що такт відстукують в віконце
І у бурульках крижаних,
Що виграють, як світить сонце.

Мороз на вікнах під шансон
Виводить дивні візерунки,
А вітер стогне в унісон,
Шліфуючи його малюнки.

І сніг все падає, летить,
У вальсі крутяться пушинки
І зупиняюся на мить…
Блискучий шлейф несуть сніжинки.
 
Такі холодні і легкі
Ці білосніжні мандрівниці,
Та лиш торкаються руки – 
Зникають, наче чарівниці.

Магічна музика зими
Лунати згодом перестане.
Відчуйте, слухайте її
І серце льодяне розтане. 

Ірина КОБІНА, 
вихователька-методистка закладу 

дошкільної освіти  «Веселка» 
Золотоніської міської ради

Що за диво за вікном?!
Заміта усе кругом
Білим снігом все навколо
Наша зимонька чудова!

Раді діти та дорослі,
Адже знову на поріг
Нам зима приносить радість
І веселий Новий рік!

Миколай цукерки носить
Для слухняних діточок,
Неслухняним в подарунок
Кладе кілька різочок!

Дід Мороз на санях їде,
З привітаннями до нас
І чекаємо всі дива
У чарівний святковий час.

Там Різдво у вікна стука
І співає нам пісень,
А Маланка в чисту хату
В гості йде із Василем.

На Водохреща морози
Крешуть інеєм навкруг,
І купають в ополонці,
Загартовують весь люд.

Дітвора з санчат не злазить,
Грають в сніжки залюбки,
А мороз кусає щічки
Й розмальовує шибки.

Люблять зиму всі на світі
І дорослі, і малі
Та чекають подарунків
Від чудової пори! 

Ярослава СУХИНА, 
вчителька  української мови та 

літератури, 
Черкаської  загальноосвітньої  

школи I-III ступенів №22

Білі квіти землю обліпили,
Усміхнувшись, вранці розцвіли.
Ніби білі чайки прилетіли,
Ніби сіли білі голуби.

Мов махрове біле простирадло
У парку дерева натягли.
Але гнуться, білі, безпорадно,
Бо такі важкі оці сніги.

Сніжна легкість на пуанти стала
І, танцюючи, злетіла ввись.
Там, вгорі, нам тихо заспівала
Про сніги, що долі розляглись.

*  *  *
Це магія чарівності і снігу,
Це чари білої зими,
Коли річки ховаються під кригу,
Стежки – під прохолодні килими.

Це заклинання холоду й морозу,
Це привороти снігу і води,
Коли поезія не хоче литись в прозу
І не бажають танути льоди.

Вдень буде чародійство хуртовини,
Шаманство заметілі –  уночі.
Зима-владарка запасла в торбини
Від снігових крамниць ключі!

 Жанна ШЕВЧЕНКО,
учителька української мови та 

літератури навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-колегіум Смілянської 
міської ради»

 (тавтограма)

Новоріччя нарешті настало.
Набажало-навіншувало немало:
Натхнення, ніжності, належного навчання,
Найкращого настрою, наймудрішого 
   напрацювання.

Новоріччя намережило, навишивало,
Неабиякого намиста нанизало.
Нащебетало, награло, находило,
Надворі настудило-нахолодило.

Носа наморозило – нежить нажило.
Нагрілось, нарум’янилось, наснаги 
   наворожило.
Наморозь настелило – наволочок нашило.
Нишком «напасті» накоїло, насмішило:

Напірники неба напівжартівливо
Нарозпорювало, нарозкидало норовливо.
Неводів насилу навитягало,
Найбільше наловило, надарувало.

Надягло нашвидкуруч накидку,
Налило напої, насипало наїдки,
Наспівало, наколядувало, нащедрувало,
Насінням навкруги напосівало.

Народилось новоріччя нині наяву.
Намріймо надію найкращу, нову!

Лариса ШАБАЛІНА,
Ладижинський ліцей 

Ладижинської сільської ради
Уманського району

А ми щороку чекаємо на диво,
А ми щороку – дивимось в вікно!
Коли зима, засніжена й красива,
Коли дороги білим замело...
Схрестивши у молінні свої руки,
Омріяні шепочемо слова.
Усі колишні зустрічі й розлуки –
Усе у пам’яті барвисто ожива.
І, може, в когось скотиться сльоза щокою –
Її рука нервово прибере;
А, може, посмішкою, щирою такою
Морозом душу до крихтини пробере...
Зірка сніжинки розтане на долонях,
Крапелька води із неба заблищить;
Скоро вже задзеленчать святкові дзвони
І голосами свята пісня зазвучить.
Бо ми щороку чекаємо на диво!
Щороку дивимось в одне і те ж вікно!
В душі зима завжди казкова і красива...
Їй завжди хочеться віддячити теплом.

Діна ГОРБЕНКО, 
член первинної профспілкової органі-

зації Вершацької філії Чигиринського опо-
рного закладу загальної середньої освіти 

Чигиринської міської ради

Що за диво 
за вікном?

В очікуванні 
дива

Намережило, 
навишивало…

Білі квіти 
землю обліпили

  Святвечір

Магічна музика 
зими

 Прийшла зима, ошатна і красива,
 Прийшла вона в суворості своїй,
 Мороз безжальний… І не співають птахи,
 В садах, в лісах, в гаях, і в небі синь.

    Мороз і сонце, і безжальний вітер,
    І крига скресла на стрімких річках.
    Іскриться сніг, під променями сонця,
    В яскраво-ніжно- голубих блискітках!

Та не засмучуємось нині… Рік новий
Несе весну.. І оживуть гаї..
А нині, що потрібно нині?
Радіть щоденно кожному новому дню! 
  

       Роксана БОЙКО 
      Голова Катеринопільської 

ООППОНУ

  Прихід  
зими

* * *
Хочу я,щоб зима була люта - люта,
Щоб ріка в крижану була ковдру вкута,
Щоб мороз лютував, завивав щоб вітер.
Щоб мене ти чекав лиш одну на світі.
Хай сипле сніг — це  зими дарунок.
Ти мені збережи теплий поцілунок.
Твоє серце, мов жар, і душа палає...
А надворі хай зима виє — завиває.

Наталія СТАШЕНКО, 
голова Смілянської МОППОНУ

З дитинства й досі в пам’яті Різдво.
Святковий вечір, мир і спокій всюди.
Мете сніжок, а на душі тепло.
Щасливі й радісні від цього свята люди.

Свята вечеря, зірочка зійшла,
А на столі кутя й узвар пахучий.
І просить тато в Бога, щоб весь рік
Щасливим був, багатим і родючим.

Уся сім’я зібралась за столом,
Й розмова лине, наче пісня ллється.
Тут мама й тато, і щаслива я
І місяць в небі весело сміється.

Наталія КРИВЕНКО,
вчитель української мови та літератури 

Чигиринського закладу загальної серед-
ньої освіти І-ІІІ ступенів №1 ім. Б. Хмель-

ницького Чигиринської міської ради


