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Голова Черкаської обласної  організації 
Профспілки працівників освіти і науки України 

Ольга  Жалдак

Від імені усіх чоловіків-спілчан вітаю вас з 
Міжнародним жіночим днем, святом краси, 
любові та ніжності!

Ви втілюєте душевну теплоту, даруєте 
життя і надію, дивуєте світ красою, 
мудрістю, працьовитістю, справедливістю 
та милосердям.

Ваша активна діяльність у всіх сферах 
сучасного життя є неодмінно домінуючою в 
найблагороднішій галузі – освіті. 

Щиросердно бажаю вам, щоб у цей день 
всі ваші бажання обов’язково здійснилися, 
а радість, надія, мир і щастя завжди 
супроводжували вас.

Хай квітнуть ваші краса і материнство, 
завжди з вами буде відчуття весни, у ваших 
родинах панують любов і злагода, а доля 
дарує лише світлі та сонячні дні!

З щирою повагою і шаною
голова Черкаської обласної
організації Профспілки

         Анатолій СТЕЦЕНКО

Шановні й дорогі 
жінки-берегині!

...Натхнення і любові у душі
Від нас, жінок, залежить так багато:
І лад в сім’ї, і успіх у труді,
Нам вірити й боротись завжди варто, 
І бути всюди й скрізь на висоті!

Покликані плекати і любити,
Красу творити серед руйнувань,
Спинити зло, добром цей світ зцілити,
І  сіяти  насіння  сподівань…

Тож, дорогі жінки, вітаю з святом!
Бажаю гідних в долі перемог

І щастям в серці щедро квітувати
Серед буденних труднощів й тривог!

Здоров’я вам міцного-преміцного,
Добра і оптимізму без межі,
Всього того, що просите у Бога,
Натхнення і любові у душі!

Галина Василівна ТКачеНКо,
методист Звенигородського Центру

дитячої та юнацької творчості
 Звенигородської районної ради черкаської області,

позаштатний кореспондент газети  
«Голос Профспілки»



№1 (128) березень 2021 р.

2

2

Рецепт успіху 
жінки-лідера

Її приклад кличе 
за собою інших

 Дошкільний навчаль-
ний заклад №18 «Чебураш-
ка» один із кращих садоч-
ків міста Сміли. Дружний 
працьовитий колектив за-
кладу створює неповторну 
казкову атмосферу, ком-
форт і затишок для малят. 
А про захист соціально-
економічних інтересів пра-
цівників піклується проф-
спілковий комітет, який 
очолює Лариса Василівна 
Туманова. 

Вже одинадцять років ви-
конує громадське доручення 
з повною віддачею, вміло 
організовуючи культмасо-
ву та оздоровчу роботу для 
членів Профспілки. Своєю 
працею, громадською ак-
тивністю заслужила неабия-
кий авторитет серед колег. 
Туманова Л.В. – заступник 
голови Смілянської міської 
організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки Укра-
їни. Вона лідер, якого поважають. Ларису Василівну з впевненістю мож-
на назвати творчою особистістю. Любить те, чим займається, відкрита 
до нових ідей та ініціатив, розвитку, наполеглива та цілеспрямована. Як 
успішний профспілковий лідер, широко використовує різноманітні фор-
ми профспілкової роботи, вболіваючи за кожного члена колективу, яким 
керує Тимофієва Лариса Григорівна. Їхній згуртований тандем – приклад 
ефективної взаємодії адміністратора та голови профкому у проведенні 
роботи із захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів чле-
нів Профспілки, розвитку соціального діалогу і партнерства.

Туманова Л.В. – особистість, яка має внутрішню силу та наділена 
якостями на самоорганізацію, мотивацію себе й інших у позитивній пер-
спективі. Вона ділиться набутим досвідом із молодими колегами, впро-
ваджує інноваційні технології, сучасні методи та прийоми роботи з дітьми 
дошкільного віку. Сучасний світогляд, об’єктивна самооцінка, педагогіч-
ний такт, психолого-педагогічна освіченість – запорука її успішної педа-
гогічної діяльності. Лариса Василівна вміло підбирає стежинку до кож-
ної дитячої душі, бо щиро любить дітей, знаходить радість у спілкуванні 
з ними. Володіючи сучасними формами організації освітньої діяльності, 
впевнено досягає значних результатів у вирішенні педагогічних завдань.

Досвідчений педагог, неодноразовий лауреат Всеукраїнського кон-
курсу «Творчий вчитель – обдарований учень», переможець конкурсів ви-
давництва «Шкільний світ» «Панорама творчих уроків», учасник обласних 
та всеукраїнських семінарів, конференцій.

Профспілкова організація закладу – переможець у Всеукраїнському 
огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в установах, закладах, під-
приємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України серед 
дошкільних навчальних закладів; брала участь в обласному семінарі з 
питань здійснення громадського контролю за додержанням роботодав-
цем законодавства з охорони праці щодо створення безпечних та не-
шкідливих умов навчання, праці та виховання організаціями Профспілки 
працівників освіти і науки України; у фотоконкурсі «За гідне життя людини 
праці», у якому було висвітлено цікаві події, святкові заходи, що відбулися 
у закладі.

За плідну працю та професіоналізм Лариса Василівна неодноразово 
нагороджувалась грамотами та подяками управління освіти, молоді та 
спорту, Смілянської міської організації Профспілки працівників освіти і 
науки України, обласної організації Профспілки. 

 Рецепт лідера-жінки від Лариси Василівни – відкритість, чесність, 
справедливість та наполеглива праця; бажання іти далі, коли інші хочуть 
зупинитись; безмежна віра в колектив та в єдність думок, в підтримку, 
довіру і розуміння кожного з них. Разом можна долати перешкоди, до-
сягати значних успіхів. Надзвичайно важливо, у якому напрямку рухатися 
і для чого, варто мати перед собою визначену і конкретну ціль та кро-
кувати життям із посмішкою, прагнучи творити добро і дарувати людям 
радість.

Наталія СТАШЕНКО,
голова Смілянської міської організації  

Профспілки працівників освіти і науки України

Можна жить, а можна існувати,
Можна думать – можна повторять.
Та не можуть душу зігрівати
Ті, що не палають, не горять!

В.Симоненко

Саме такою людиною, що запалює своїм 
внутрішнім вогником інших є героїня нашого 
допису Оксана Дмитрівна Сатанівська.

Народилася ця прекрасна жінка на Тальнівщи-
ні, в мальовничому селі Вишнопіль, яке прославили 
відомий художник Іван Їжакевич і талановитий поет 
Федір Мицик. Перша вчителька Марія Мануїлівна 
Пастушенко стала для своєї учениці взірцем так-
товності, людяності, безмежної доброти та великої 
любові до дітей. Саме вона побачила в маленькій 
дівчинці майбутню вчительку. Коли став вибір май-
бутньої життєвої дороги, Оксана не вагалася, адже 
її завжди захоплювали чудові уроки біології моло-
дої вчительки Віри Іванівни Дубик. Батьки Дмитро 
Костянтинович та Анна Іванівна радили доньці об-
рати професію до душі, давали цінні поради: ста-
витись до людей з любов’ю та добром, тому з ра-
дістю підтримали її вибір про подальше навчання 
в Уманському державному педагогічному інституті 
на природничому факультеті.

Студентські роки швидко промайнули. Вчораш-
ня студентка, а сьогодні молода, сором’язлива, 
відповідальна вчителька в 1996 році стала частин-
кою великого, потужного педагогічного колективу 
Уманської загальноосвітньої школи №11. Зовсім 
юна, але амбіційна, маючи ґрунтовну наукову-те-
оретичну підготовку, досконало володіючи інно-
ваційними педагогічними технологіями, Оксана 
Дмитрівна проявила себе як творчий, сміливий та 
сучасний вчитель. 

На запитання: «Що для вас означає професія 
вчитель?» - Оксана Дмитрівна відповідає рядками 
вірша:

Професія — аура світла людини,
Це крок, це стрімка до вершини дорога,
Це власне…життя на Землі половина,
Це доля, що послана Богом!
Свої уроки вчителька проводить так, щоб 

знання предмета учень міг застосовувати в ре-
альних життєвих умовах, формувати власні став-
лення та здатність обгрунтовувати свою життєву 
позицію, життєві вміння, які допомогають зберегти 
здоров’я, гармонійно розвиватися і в майбутньому 

стати успішним.
Вже 25 років вчителька не зупиняється на до-

сягнутому, постійно знаходиться в пошуку нових 
форм, ідей та методів. Оксана Дмитрівна пройшла 
навчання та має відповідний сертифікат Всеукра-
їнського вчителя-тренера з впровадження при-
вентивних проєктів і програм. Своїм досвідом 
вона поділилася з вчителями Городищенського, 
Уманського, Маньківського, Жашківського, Таль-
нівського, Звенигородського районів і провела 
майстер-класи та відповідні навчання вчителів міс-
та та області. Близько 20 років вчителька керує ме-
тодичним об’єднанням та творчою групою вчителів 
основ здоров’я міста Умань, є керівником обласної 
творчої групи. Школа, в якій працює вчителька, є 
опорним закладом в місті та області. У 2014 році 
у конкурсі розгляду моделей превентивної освіти 
«Школа дружня до дитини» роботу школи та вчи-
теля Сатанівської О.Д. було високо оцінено на під-
сумковій конференції в місті Києві, визнано пере-
можцем та нагороджено складом сучасних меблів 
та обладнанням для тренінгового кабінету.

Сучасний тренінговий кабінет працює як 
центр методичної допомоги. Дбайливо, по-
дизайнерськи, вона оформила його у стилі мор-
ських подорожей. Оксана Дмитрівна вважає, що 
вчитель повинен власним прикладом мотивувати 
своїх вихованців до збереження здоров’я, тому 
дуже любить подорожувати і закохала у подорожі 
більшість своїх учнів, батьків і колег. Екскурсії, по-
ходи в гори, спортивні години, які вона організо-
вує, стали невід’ємною частиною шкільного життя, 
відпочинок на морі та екскурсійні поїздки – дозвіл-
лям та оздроровленням членів колективу. 

Колеги відчули в ній лідера свого численного 
колективу, і вже більше 18 років вона є незмінною 
головою первинної профспілкової організації шко-
ли, членом міськкому та обкому Профспілки. За 
свою роботу отримала безліч нагород, нагородже-
на Дипломом лауреата премії ім. народного вчите-
ля О.А.Захаренка. 

Свою професійність вчитель достойно пред-
ставила на обласному та всеукраїнському кон-
курсі «Вчитель року-2019» у номінації «Основи 
здоров’я», де стала переможцем обласного та 
дипломантом всеукраїнського конкурсу в своїй но-
мінації, отримала відзнаку «За крок до перемоги».

Оксана Дмитрівна любить свою професію і ба-
чить в кожному учневі зростаючу особистість. Вона 
пишається своїми випускниками і вважає голо-
вним - виховати в них ЛЮДИНУ. Тому завжди двері 
її класу відчинені і чекають на них. Вона виховала 
чудового сина, вже має невістку та маленьку най-
дорожчу онучку, названу в честь прабабусі Анною. 
Почуття гордості переповнює серце матері за 
власних дітей, які наразі є військовими офіцерами 
Бригади швидкого реагування Національної гвар-
дії України.

Сьогодні Оксана Сатанівська — успішна жінка-
лідер, талановитий вчитель, креативний і сучасний 
педагог, мудрий наставник, доброзичлива толе-
рантна колега, справжня подруга, чудова мама та 
бабуся, гарна господиня і просто чудова жінка, об-
личчя якої сяє щастям, а душа наповнена щедрістю 
і добром до людей.

За щире серце та душу, людяність і відданість 
щирі побажання Оксані Дмитрівні! Родинного щас-
тя, безмежних радостей, здоров’я та Божих благо-
словінь, нескінечної людської поваги та визнання, 
нехай вони супроводжують Вас і всіх, кого Ви ото-
чили теплом і турботою, завжди!

Л.КУзьмЕНКО,
голова Уманської міської організації

Профспілки працівників освіти і науки

Недавно, після ХХ звітно-ви-
борної конференції обласної орга-
нізації галузевої Профспілки, Га-
лина антонівна Шевчик пішла на 
заслужений відпочинок. Однак, на 
прохання спілчан, продовжує ви-
конувати обов’язки голови профко-
му обласного комітету Профспілки. 
Навчає новообрану команду, дає 
слушні поради, допомагає організо-
вувати масові заходи, адже досвіду 
в неї багато.

Працюючи завідувачкою відділу со-
ціально-економічного захисту обкому 
Профспілки, вона чимало зробила для 
розвитку профспілкового руху, соціаль-
но-економічного захисту працівників, 
ветеранів, студентської та учнівської 
молоді, вміло координувала роботу пер-
винних профорганізацій закладів вищої 
і професійно-технічної освіти, проводи-
ла навчання профспілкових лідерів. За її 
участі обласна організація Профспілки 
гідно представила жінок у Всеукраїнсько-
му огляді-конкурсі «Лідер-жінка» на кра-
щу первинну організацію.

Де б не працювала Галина Антонівна 

протягом своєї трудової діяльності, скрізь 
залишила добрі відгуки. Цілих 20 років від-
дала вона, зокрема, роботі у відділі освіти 
Черкаської райдержадміністрації. Там і 
досі пам’ятають її як гарну організаторку, 
чудового спеціаліста. Обласні та всеукра-
їнські семінари і наради з впровадження 
досвіду управлінської діяльності освітян, 
які вона організовувала на базі закладів 
освіти району, були прикладом для інших 
областей. Активну плідну роботу Галини 
Антонівни відзначали як Головне управ-
ління освіти і науки облдержадміністрації, 
так і Міністерство освіти і науки України.

Її найкращі риси — вимогливість і 
пунктуальність, справедливість і принци-
повість, чесність і порядність. Велику лю-
дяність відзначають усі її колеги. А все це 

разом і називається професійністю.
За багаторічну сумлінну працю в га-

лузі освіти Галина Антонівна відзначена 
педагогічним званням «Відмінник освіти 
України», нагрудним знаком ЦК Проф-
спілки «Заслужений працівник Профспіл-
ки працівників освіти і науки України», 
почесними грамотами Центрального та 
обласного комітетів Профспілки, Дипло-
мом імені народного вчителя О.А. Заха-
ренка обласної організації Профспілки.

А ще Галина Антонівна мама трьох 
прекрасних дітей — двох синів і донечки, 
дбайлива дружина і любляча бабуся.

Сердечно вітаємо Галину Антонівну 
зі святом 8 Березня! Бажаємо міцного 
здоров’я, родинного затишку, щастя і до-
бробуту на многії літа!

Колектив обкому Профспілки і 
обласного Будинку вчителя

Чудова організаторка, 
блискуча спеціалістка
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Світлий промінчик

У тісній 
співпраці

Ентузіазм і цілеспрямованість  проявилися у Галини Войнової ще в 
ранні роки. Очевидно, ці риси прищепили її батьки — авторитетні ке-
рівники. Пов’язавши своє життя з педагогікою,  Галина Василівна ста-
ла не тільки майстерним викладачем літератури, а й очолила освітян-
ський колектив.  

Це було в сусідній державі. А потім доля привела її разом із чоловіком, 
колишнім військовим моряком, до села Піщане Золотоніського району. На-
полегливою працею здобула любов і повагу учнів. З її появою у школі змі-
нилося багато що. З великою повагою згадує Галину Василівну директорка 
школи Катерина Володимирівна Харина. Говорить, що таких дружніх відно-
син між учителем та учнями ніколи до цього часу не було. Свята та інші за-
ходи вони організовували з особливим шармом. Уроки літератури учні-ви-
пускники пам’ятають і досі. Любов до поезії Галина Василівна заклала в них 
на все життя. Як і любов до справедливості, до охайності та чесності. 

Уже багато років Галина Василівна працює в місцевому Центрі технічної 
творчості, де її практично відразу обрали головою первинної профспілкової 
організації. Її вихованці завжди беруть участь та перемагають в обласних та 
всеукраїнських конкурсах. Вони завоювали безліч дипломів, грамот. Нині 
наполегливо готуються до конкурсу «Знай і люби свій край. Наш пошук тобі, 
Україно».

Завжди відкрита до змін, комунікабельна, рішуча. Профспілкова акти-
вістка, захисниця людей праці. З величезним досвідом, ініціативна. Любить 
подорожувати. Каже, що готується до навколосвітньої подорожі, хоч колеги 
сприймають це як жарт. 

Г.В.Войнова — світлий промінчик у клопітливому житті села, неодмінно 
справляється  з усіма, хай і найскладнішими викликами. Хочеться побажати 
їй і надалі не втрачати своєї чарівності, привабливості й краси.

Світлана НОвАК, 
соціальний педагог 

Піщанської зОШ І-ІІІ ст.

Не пливти 
за течією, а, по-
ставивши гідну 
мету, разом до-
биватися її до-
сягнення. Так 
підходить до 
справи голо-
ва первинної 
п р о ф с п і л к о -
вої організації 
Черкаської за-
гальноосвітньої 
школи №15 Єв-
генія Вадимів-
на Грецька. І це 
приносить успіх. 
Велику роль ві-
діграє зокрема 
тридцятирічний 
досвід громад-
ської роботи. У 
її світогляді го-
ловним є хрис-
тиянське мило-
сердя, співчуття 
і любов до лю-
дей, а також 
життя по совісті та справедливості. 

Добре володіючи педагогікою та психологією, вчителька 
географії не тільки озброює глибокими знаннями своїх учнів, 
а й уміє запалити гарною ідеєю весь освітянський колектив, 
допомогти керівництву закладу мобілізувати його на вирі-
шення непростих завдань освітньої реформи.  

Євгенія Вадимівна будує свою громадську роботу у тіс-
ній співпраці  з адміністрацією школи, зокрема з директором 
Анатолієм Йосиповичем Жгиром на принципах соціального 
партнерства і взаєморозуміння, підтримки, професіоналізму.

Унікальний досвід Євгенії Вадимівни прагнуть запрова-
дити й інші активісти міської профспілкової організації. Вона 
щедро ділиться з ними своїми набутками, адже вболіває за 
ситуацію в інших навчальних закладах.

За багаторічну  профспілкову діяльність нагороджена 
нагрудним знаком ЦК Профспілки «Профспілковий лідер», 
грамотами Центрального та обласного комітетів галузевої 
Профспілки та Федерації профспілок області.

Сьомий термін поспіль колеги хочуть бачити її очільником 
первинної профспілкової організації загальноосвітньої школи 
№15. Вітаємо шановну Євгенію Вадимівну зі  святом весни і 
любові! А всім профспілковим активісткам зичимо здійснен-
ня всіх цікавих ідей, вагомих досягнень. Миру вам та вашим 
сім’ям!

Черкаська міська організація Профспілки

                        
Профспілкова організація Канівського комунального закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №7 «Сонечко» — ніби потужний генератор добрих справ. Разом із ди-
ректоркою закладу  Тетяною Василівною Лагно, актив багато працює зокрема над 
удосконаленням виховного процесу, умов перебування в садку дітей, соціальним за-
хистом працівників. Голова первинної профспілкової організації Ірина Володимирів-
на Худжін має 17-річний досвід профспілкової роботи. У закладі створені всі умови 
для плідної роботи профспілкової організації: є гарні умови для проведення засідань 
профкому, в інформаційному куточку висвітлюється важлива спілчанська інформа-
ція.

Досвідом роботи в колективі ділимося  з колегами  закладів освіти Канівської ОТГ. 
Неодноразово наша профорганізація була нагороджена грамотами та подяками місь-

ккому, президії обкому Профспілки працівників освіти і науки України, а Ірина Володими-
рівна за уміле керівництво нагороджена нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова звитяга». 

Всі назрілі питання вирішуємо гуртом. Уже стало традицією хоча б раз на рік подорожу-
вати історичними місцями нашої країни.

Дорогі колеги, наші чудові жінки! Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного 
свята 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ зла-
году, добро і любов. Бажаємо вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю 
і турботою. 

Профком Канівського закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» 

Якщо всі разом
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Хочу познайомити вас із дуже ціка-
вою людиною: це ветеран педагогічної 
праці, жителька м. Христинівка Катерина 
Михайлівна Собова. Багато років віддала 
вона навчанню і вихованню дітей. Пра-
цювала в початкових класах у сільських 
школах Монастирищенського та Хрис-
тинівського районів, останнім часом — у 
Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ 
ступенів №1 ім. О.Є.Корнійчука.

Прагнула прищепити дітям любов до 
природи, довкілля, берегти цінності родини, 
пишатися своєю Батьківщиною; розкривала 
красу і велич рідного слова, вчила бачити 
прекрасне у кожній, на перший погляд, дріб-
ничці.

Катерина Михайлівна представляла Чер-
каську область на Всесоюзному семінарі 
учителів початкових класів у м. Львів з про-
блеми «Особливості навчання молодших 
школярів в умовах малокомплектної школи». 

Нагороджена численними грамотами ра-
йону та області, грамотою Міністерства осві-
ти, медалями «За доблесну 
працю», «За трудову відзна-
ку», значком «Відмінник на-
родної освіти УРСР».   

Де б не працювала наша 
колега, вона завжди знаходи-
ла час для творчості, худож-
ньої самодіяльності та народ-
но-прикладного мистецтва. 
Це – унікальна людина, яка 
не тільки вміє вдало балан-
сувати між вихованням дітей, 
творчістю, закоханістю в му-
зику, пісню, живопис і віршо-
ване слово, вона знає ліки 
від душевних ран, і серед усіх 
стежин світу віднайде саме ту 
одну-єдину, яка веде до рід-
ного дому, до рідного саду, 
до власного серця.

Активний учасник ху-
дожньої самодіяльнос-
ті, беззмінний редактор 
альманаху «Зернятко» 
впродовж 15 років. Після 
завершення  педагогіч-
ної діяльності працюва-
ла  режисером Христи-
нівського  аматорського 
театру, де на високому 
рівні поставила вистави  
«По модньому»,  «Роксо-
лана»,  «Земля»,  «Кай-
дашева сім’я»,  «Між  
добрими  людьми»,  
«Украдене щастя»,  а ви-
става  «Повія» (за  твором 
Панаса  Мирного) прине-

сла колективу звання лауреата обласного 
конкурсу  театрального мистецтва. З вели-
ким успіхом пройшли  на сценах і її авторські 
роботи: драматична вистава «Байстрючка» 
та комедія  «Сільський генделик». Щоразу 
зачаровувала професійна гра акторів, у залі 
не  було  байдужих  спостерігачів, тому що всі 
опинялися у вирі тих подій. 

Катерина Михайлівна займається ще й 
живописом і художньою вишивкою. Вона не-
одноразово брала участь у виставках у Хрис-
тинівці,  Умані, Каневі, Чигирині,  Черкасах,  її 
роботи завжди знаходили схвальні відгуки. 

Нещодавно Христинівська районна ор-
ганізація Профспілки працівників освіти і 
науки України організувала в онлайн-режи-
мі презентацію збірки гуморесок Катерини 
Михайлівни «Сміхотерапія». Варто відмітити, 
що цей вид літературної творчості потребує 
неабиякого терпіння, спостережливості, го-
строти розуму та великого таланту.

Гумористичні твори стали відомі в бага-
тьох куточках України завдяки участі Катери-
ни Михайлівни в Поетичному інтернет-клубі 
протягом 2,5 років. Недаремно вона відзна-
чена високою нагородою – Почесною Гра-
мотою Спілки письменників України!

Катерина Михайлівна і досі активний 
учасник та постійний член творчих груп з 
підготовки різних районних профспілкових 
заходів. Ініціативна, креативна людина, спо-
внена цікавих ідей, готова завжди підтрима-
ти та допомогти.

Нещодавно К.М. Собова зустріла свій 
ювілейний день народження. Ми від усієї 
душі зичимо нашій колежанці ще довгих 
творчих років життя, днів, наповнених со-
нячним сяйвом, щастям, оптимізмом та 
усмішками. 

Оксана ЄрЕМЕНКО, 
голова Христинівської районної 

організації галузевої Профспілки

Крізь душу  
і серце

Стежина до рідного дому

Дебют від 
Добровольської

Валентина Романівна Добро-
творська  віддала освітянській 
ниві понад 40 років. Вона на-
вчала дітей Бужанської серед-
ньої школи, що в Лисянському 
районі,  як любити свою Україну, 
любити маму і тата, любити своє 
село – свою маленьку батьків-
щину, любити і знати навколиш-
ній світ, навчала як правильно 
сидіти за шкільною партою, три-
мати ручку у пальчиках, як пра-
вильно зафарбувати квіточку, 
аби вона була гарна і усміхалася 
до тебе, навчала виводити пер-
ші літери, і давала перші знання 
з математики, писати грамот-
но, каліграфічно. Для кожного 
зі своїх учнів вона знаходила те-
плі, щирі слова. 

Валентина Романівна працюва-
ла й одночасно навчалася. Школа, 
сім’я, маленькі діти, життя у завод-
ській квартирі, — все це вимагало 
багатьох душевних і фізичних сил. 
Однак  молода вчителька знайшла 
їх у собі, і не тільки вистояла, а й 
стала прикладом для інших осві-
тян.

Найріднішою для себе Вален-
тина Романівна  вважає село Бу-
жанку, де спочатку навчала своїх 
ровесників, а потім їхніх дітей та 
онуків. Любить і поважає колектив, 
з яким разом працювали, долали 
труднощі, ділили радощі...

На своїх уроках привчала дітей 
до праці, навчала української мови 
та літератури, традиціям нашого 
краю. Прищеплювала зокрема лю-
бов до шахів, в які сама дуже лю-
била грати і грає й досі. Діти навіть 
жартували, що завдяки вчительці  
освоїли «Добровольський гам-
біт». Завжди подобалися їй швид-
кі, кмітливі дітлахи, які завдавали 

приємних клопотів.
Зараз полюбляє займатися 

квітами, має вдома велику оран-
жерею. Завжди з радістю приймає 
гостей, проводить екскурсію своїм 
будинком та мальовничим дво-
ром. Приїжджають на фотосесію 
молодята, приходять учні, щоб 
зробити світлини у випускний фо-
тоальбом. Адже таких мальовни-
чих місць, краєвидів, ще потрібно 
пошукати. Дуже багато любові, 
душі, старання вкладено в кожен 
куточок. З маєтку Добротворських 
відкривається вид на річку, церкву, 
на лебедів.

Дуже приємно вчительці, що її 
й зараз згадують учні, які живуть 
за межами України. Радіє, коли за-
прошують у школу на свята. Віта-
ючи ветерана з 8 Березня, колеги 
та учні зичать їй міцного здоровя й 
гарного настрою. А Валентина Ро-
манівна у відповідь шле добрі по-
бажання всім колегам, закликаючи 
любити дітей, працювати на май-
бутнє України. 

Лисянська  районна 
організація  Профспілки

Ольга Дорофіївна Киба — заслужена вчи-
телька України, відома педагогеса, і пись-
менниця, лауреатка  районної премії в галузі 
літератури ім. Нечуя-Левицького 2014 року. 
Вона увійшла в історію Корсуня, педагогіки 
Корсуньщини як неординарна особистість.

Завжди була віддана школі, учням і такою 
залишається в пам’яті своїх вихованців та ко-
лег.  У книзі «Сповідуюсь перед долею» Ольга 
Дорофіївна пише, що після канікул зустріч зі 
школою — це щось неймовірне і незрівнянне. 
«Як же я любила школу! Любила завжди — і тоді, 
коли була ученицею, і тоді, коли працювала вчи-
телькою. Одягнутись  у найкраще своє вбрання, 
налаштувати своє єство на позитив, згадати 
найщиріші слова вітання, які скажу при зустрі-
чі з учнями, колегами, зі своїми задушевними 
подругами — це був справжнісінький кайф, як 
прийнято говорити нині, а тоді такий душевний 
стан я розуміла як неймовірно велике щастя, 
яке дарувала мені Доля».  

Палка жага пізнання прийшла до неї ще в 
дитинстві. Все життя вбирала в себе багат-
ство цього світу, пропускала через свою душу, 
і згодом воно озвалось у ній літературним сло-
вом. З-під  її пера з’явилися прекрасні  твори: 
«Було так, як у казці», «На крутосхилах долі», 
«Незваблива доля слідчого Адамса», «Одер-
жимі духом»,  «Родом з Донбасу», «Спогади і 
долі»,  «Так говорила доля», (у співавторстві з 
О.В.Метелицею), «Чари троянд», (збірка по-
езій), «Щастя з химерами». В її творах перед 
нами розкривається доля багатьох, які жили, 
творили, любили, здобували і втрачали. Але, не-
зважаючи  на часто трагічні сюжети творів, Оль-
га Дорофіївна, стверджує, що світ прекрасний, 
вірить у краще, в чистоту людських взаємин. Ця 
віра допомагала їй у різних непростих ситуаціях 
життя, адже Ольга Дорофіївна належить до того  
покоління, яке пройшло через голодомор, ві-
йни, розруху, але  вистояло і перемогло.

Педагог від Бога, професіонал своєї справи, 
вона завжди робила все на «відмінно»: відмінно 
закінчила педагогічне училище, Черкаський пе-
дагогічний інститут, природничий факультет, 
стала «відмінником освіти» і одержала найвищу 
відзнаку — «Заслужений учитель УРСР».

Викладаючи хімію в Корсунь-Шевченків-
ській середній школі № 1, вона не тільки давала 

дітям знання з предмета,  а й була прекрасним 
класним керівником, знайомила з творами ви-
датних поетів і письменників,  їздила з ними на 
екскурсії, розширювала кругозір. Її учні успішно 
здавали хімію  у вищі навчальні заклади.  Вона 
жила роботою і віддавала весь свій талант твор-
ця дітям. Високо оцінивши інтелект і  профе-
сіоналізм Ольги Дорофіївни, її толерантність і 
вміння працювати з людьми,  районний відділ 
освіти запропонував їй очолити методичний 
кабінет. І на цій роботі  розкрився талант Ольги 
Дорофіївни як прекрасного організатора.

Вона проводила семінари, конференції і на-
віть відкриті уроки для молодих учителів в різ-
них школах району. З нею було цікаво працюва-
ти, бо до кожного нового заходу вона підходила 
творчо, вміла так організувати колектив, що всі 
працювали з задоволенням. Вона зуміла пере-
конати всіх, що школа — це не просто храм на-
уки, для неї школа – це храм-чистилище дитя-
чих душ і що винесуть з неї учні, таким і буде їхнє 
подальше життя і життя країни.  

Сьогодні Ольга Дорофіївна на заслужено-
му відпочинку, але її творчий доробок продо-
вжує виховувати, навчати літературним словом. 
11 березня вчителька відзначає  свій день на-
родження. Хочеться побажати їй зустрічати ще 
не один день народження в гарному настрої і 
самопочутті. 

Людмила  БиСТрОвА-ДрОБОТ, 
голова ветеранської організації  

відділу освіти  
Корсунь-Шевченківського району
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Уроки, які не забуваються

Жіноче
Незабаром з-під снігу заглянуть
Сині проліски в очі дівочі.
Знову свято до нас завітає — 
Ніжне, дивне, чудове, жіноче.

Скільки радості буде навколо!
Рідні, друзі зберуться у колі.
З подарунками і піснями
Зустрічатимуть свято мами.

Хай завжди будуть поруч із нами
Наші рідні турботливі мами,
Хай весна заглядає в віконце
І дарує жінкам нашим сонце!

Надія БАйДА, 
вихователька закладу дошкільної 

освіти №17 «Пролісок» м. Сміла

Заступниця директора Тернівського ліцею Тернів-
ської сільської ради зі Смілянщини Ольга Вікторівна 
Гончаренко на освітянській ниві працює вже понад 
двадцять років. Завжди привітна, врівноважена, вона 
щодня зустрічає колег на своєму робочому місці. До 
неї вчителі часто звертаються за мудрою порадою та 
методичною підтримкою. Вона  — генератор педагогіч-
них ідей та інновацій, які успішно втілюються в освітній 
процес ліцею. 

Як представник адміністрації, Ольга Вікторівна уміло 
організовує поточне і перспективне планування роботи пе-
дагогічного колективу, вдало координує роботу вчителів з 
виконання навчальних планів і програм, розробках необхід-
ної навчальної, методичної документації. Також вона актив-
но співпрацює з профспілковим комітетом закладу освіти, 
підтримує зв’язки з ветеранами педагогічної праці, надає 
консультативну допомогу молодим колегам.

У повсякденну практику вчительки зарубіжної літерату-
ри Ольга Вікторівна активно впроваджує новітні форми та 
методи організації освітнього процесу, що забезпечує мак-
симальну самостійність навчання здобувачів освіти, вико-

ристовує особистісно-орієнтований підхід до кожного здо-
бувача освіти. Її уроки завжди цікаві, неповторні, наповнені 
інноваціями, креативними ідеями, що сприяє позитивному 
формуванню успішної особистості. Її  учні — учасники ра-
йонних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
членів МАН. Педагог передає свій досвід колегам через 
проведення відкритих уроків, семінарів, публікацій в пресі 
та методичних порталах.

Будь-які рішення Ольга Вікторівна приймає з усією від-
повідальністю, добре все зваживши і продумавши. Завдяки 
своєму ентузіазму та наполегливій праці вона має автори-
тет та повагу серед працівників ліцею, учнів, батьків та гро-
мадськості. 

Вітаємо Ольгу Вікторівну зі святом 8 Березня! Від усієї 
душі бажаємо Вам справжнього жіночого щастя, гарного 
настрою, натхнення і мудрості, радості спілкування і твор-
чості.

Юлія КОрІННА,
 голова ППО Тернівського ліцею, 

член президії Смілянської районної  
організації Профспілки 

До неї прислухаються,  
за нею йдуть

Голова первинної профспілкової організації Озірян-
ської загальноосвітньої школи Водяницької сільської 
ради Звенигородського району, педагог-організатор 
Алла Миколаївна Фесенко — визнана лідерка, настав-
ниця для молодих спеціалістів. Завдяки  її наполегли-
вості та тісній співпраці з досвідченою  директоркою 
закладу Ніною Василівною Дяденковою за останні роки 
вирішено ряд важливих соціально-економічних питань. 

Зокрема створено кімнату психологічного розванта-
ження, облаштовано побутову кімнату, проводиться зміс-
товна робота з ветеранами педагогічної праці та молоди-
ми вчителями, організовано цікаве дозвілля (екскурсії по 
рідному краю, вечори та творчі портрети для ветеранів 
педагогічної праці, зустрічі з цікавими людьми, концер-
ти, змагання, виставки, флешмоби тощо). Вона активно 
співпрацює не тільки з адміністрацією закладу, а й соціаль-
ними партнерами, органами місцевого самоврядування, 
працівниками культури, меценатами та спонсорами.

Колектив закладу — переможець Всеукраїнського 
громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці 
в установах, закладах, підприємствах та організаціях Мі-
ністерства освіти і науки України в районі. Члени Профспіл-
ки — активні учасники масових заходів, щорічні переможці 
районного фестивалю  самодіяльної творчості працівників 
освіти «Душі криниця», активні учасники та неодноразові 
призери  районної спартакіади працівників освіти.

Алла Миколаївна щедро ділиться досвідом роботи на 
районних семінарах-практикумах для профспілкового ак-
тиву на базі школи. Профспілкова організація — базова 
для стажування молодих лідерів. Та й сама Алла Микола-

ївна була неодноразовою призеркою районного туру кон-
курсу на кращу профспілкову лідерку, переможницею об-
ласного конкурсу на кращий профспілковий куточок.

Вона постійно удосконалює власну інформаційну ком-
петентність, вивчає сучасні комунікаційні технології та за-
стосовує їх у роботі, постійно працює над поповненням 
контенту власного блогу, активна користувачка порталу 
«Всеосвіта».

Зусилля Алли Миколаївни не залишаються непоміче-
ними. Про це свідчать численні грамоти та дипломи. Мину-
лого року нагороджена Почесною грамотою ЦК Профспіл-
ки працівників освіти і науки України.

Тетяна КоВбаСюК,
 учителька, член профкому 

озірянської ЗоШ  
І-ІІ ступенів

Наприкінці зими відсвяткувала ювілей  член 
Профспілки директорка Городищенського за-
кладу дошкільної освіти №2 «Зірочка» Марія Ві-
кторівна Шматкова. Чарівна жінка, порядна лю-
дина, досвідчена керівниця. Яких тільки епітетів 
на почує вона в ці святкові дні на свій рахунок! 

Саме в дитячому закладі Марія Вікторівна загар-
тувала свій характер, виховала себе як особистість, 
набула життєвого та професійного досвіду, адже 
прийшовши працювати «юнгою» стала «капітаном 
корабля»!

Рік у рік дитсадок змінюється на краще. Всі ці 
турботи лягають на тендітні плечі жінки. Але, попри 
все це, Марія Вікторівна завжди залишається жін-

кою в повному сенсі цього слова — гарною, з ви-
шуканим смаком та манерами. За цим — щоденна 
наполеглива праця.

Тісно співпрацюючи з первинною та районною 
організаціями Профспілки, Марія Вікторівна завжди 
радіє успіхам і досягненням кожного, приходить на 
допомогу у скрутну хвилину. Її люблять і поважають 
колеги, батьки вихованців закладу дошкільної осві-
ти.

Вітаємо зі святом та бажаємо щасливої долі, жі-
ночого щастя, хай радість живе у вашому домі і на-
тхненно працюється. Всіх благ земних, достатку та 
благополуччя! 

Городищенська районна   
організація Профспілки

«Зірочка» щорік 
змінюється на краще



№1 (128) березень 2021 р.6
Не тліти, 

а горіти
Креативна 

і кожен 
день нова

Школа — 
це все її 
життя

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

Немає такої людини, яка б не  зачару-
валася ніжним поглядом і дзвінкоголосим 
сміхом  Віти Василівни Пироженко, вчи-
тельки початкових класів Петраківського 
навчально-виховного комплексу Катери-
нопільського району. Недавно вона від-
значила пам’ятну дату — 10 років тому її 
обрали  головою  первинної профспілкової 
організації закладу освіти. 

Віта Василівна постійно турбується про 
добробут ветеранів педагогічної праці, про 
правовий та соціально-економічний захист  
працівників освіти, співпрацює з органами 
влади та місцевого самоврядування. Нео-
дноразово була нагороджена  почесними 
грамотами районної організації Профспілки. 

Її цінують за вміння вислухати, почути, своєчасно прийти на допомогу. 
А ще вона — мама двох чарівних діточок і дбайлива дружина. Потрібен час на все – на підготовку 

до першокласників, на профспілкову роботу, на домашні обов’язки. З цим і живе Віта Василівна. 
Щастя і добробуту на многії літа! 

Катеринопільська районна організація Профспілки

Л ю д м и л а 
Олексіївна Фор-
туна — вчитель-
ка іноземної 
мови і зарубіж-
ної літератури 
Золотоніської  
загальноосвіт-
ньої школи № 6. 
Її уроки, кажуть 
учні, пролітають, 
як одна мить. 
Вони дуже ціка-
ві й повчальні. У 
цьому й полягає 
висока фахова 
майстерність. 
Вона — щира та проста, водночас справедлива та вимогли-
ва. А друзів вибирає не за майновими або соціальними озна-
ками, а за душею та серцем, щирим і добрим.

Маючи глибокі теоретичні знання, великий практичний 
досвід, учителька постійно працює над удосконалення свого 
рівня, досягає вагомих результатів у роботі.

Уже 38 років Людмила Олексіївна  — голова первинної 
профспілкової організації школи. Як  мудрий наставник, вона 
доброзичлива, порядна й  компетентна в будь- якому питан-
ні, піклується  про кожного. 

25 березня Людмила Олексіївна відзначатиме свій 60-річ-
ний ювілей… Тож побажаємо їй здійснення всіх заповітних 
мрій, міцного здоров’я, і  щастя!

О.П.КІяН,
голова золотоніської районної  

організації Профспілки 

Така дісталася вже нам 
                  робота,
Є в ній і радість, є в ній 
              і турбота,
Є вічний пошук і безсонні  
   ночі,
Але натхнення додають 
            дитячі очі.

Кажуть, земля тримаєть-
ся на праведниках, а сільська 
школа — на  невтомних учите-
лях та духовних наставниках. 
Можна лише захоплюватися 
винахідливістю, працьовитіс-
тю, бажанням не відставати 
від часу, талантами вчителя 
іноземної мови з 41-річним 
педагогічним стажем, спеціа-
ліста першої категорії, Відмін-
ника народної освіти України Ольги Петрівни Півторацької.

Вона — людина надзвичайного педагогічного хисту, ви-
сокої інтелектуальності та безмежної доброти. Упродовж ба-
гатьох років віддає вона свої знання й душевне тепло дітям, 
по-материнськи, крок за кроком веде їх по життєвому руслу, 
застерігаючи від помилок, підтримуючи у випробуваннях, ра-
діючи злетам і перемогам своїх учнів. Наш заклад пишається, 
що має такого педагога. Вона по-справжньому любить, знає і 
вміє. Любить школу, дітей, життя, кохається в мовах; знає ме-
тоди, підходи, технології навчання; уміє розказати, пояснити, 
навчити. Школа для Ольги Петрівни — це все її життя. Красою 
розуму викликає захоплення, а красою душі змушує поважати. 
Вона незламна духом, сильна волею, наполеглива працею.

Що ж лежить в основі успіху Ольги Петрівни? Любов до своєї 
справи? Безперечно! Сумлінна праця? Неодмінно! І ще — вели-
кий педагогічний талант. Те, чого не можна навчитись і не мож-
на здобути, те, що дано обраним людям як дар Божий.

Завтра наступить новий день. Ольга Петрівна прийде до 
учнів, запитає, як справи, допоможе, пояснить, підтримає, на-
дихне… Тож нехай триває її гордий творчий політ.

Педагогічний колектив 
великобурімської зОШ І-ІІІ ступенів 

Чорнобаївської селищної ради

В атмосфері 
доброзичливості

Колишня голова Монастирищен-
ської районної організації Проф-
спілки працівників освіти і науки 
України, а нині — в.о. начальника 
управління освіти, молоді та спор-
ту Монастирищенської міської ради 
Ніна Борисівна Завертана — людина 
з досвідом. Зусилля Ніни Борисів-
ни спрямовані на забезпечення на-
лежного функціонування закладів 
освіти,підвищення соціального ста-
тусу  працівників освіти, поліпшення 
їхнього матеріального становища. 
Вона сумлінно виконувала роботу 
профспілкового лідера та доклада-
ла  чимало зусиль для створення ат-
мосфери доброзичливості, чуйнос-
ті, здорового морального клімату, 
розвитку профспілкового руху. 

Ніна Борисівна налагодила резуль-
тативну взаємодію з культурно-просвітниць-
кими та громадськими установами, вміє 
побудувати пріоритети у діяльності, стимулю-
вати різні точки зору, підтримувати стосунки 
з людьми інших професій.

За сумлінну творчу працю, значний осо-
бистий внесок у розвиток профспілкового 
руху, захист соціально-економічних, трудо-
вих прав, духовних інтересів працівників та 
ветеранів освіти нагороджена Дипломом 
ім.О.А.Захаренка, Грамотою та Подякою об-
ласного комітету Профспілки працівників 
освіти і науки України.

 Монастирищенська районна організація 
Профспілки, її первинні організації постійно 
сприяють піднесенню ролі педагога в суспіль-
стві, підвищенню його професійної майстер-
ності. За участю  районної організації Проф-

спілки щорічно проводиться районний етап 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року», а 
також  районна виставка педагогічних техно-
логій «Освіта Монастирищини», в яких актив-
ну участь беруть профспілкові активісти. 

Ніна Борисівна — не лише мудрий керів-
ник, а й чарівна, надзвичайно приваблива 
жінка, турботлива мама і любляча бабуся. 
Вона щодня робить іще один маленький крок 
назустріч мріям і при цьому невпинно дарує 
часточку своєї душі колегам, рідним, друзям 
і знайомим. 

Черкаська обласна організація Проф-
спілки вдячна за плідну працю Ніні Борисів-
ні Завертаній на чолі районної організації 
Профспілки і бажає успіхів, стабільності та 
соціального партнерства на новій посаді!

 
монастирищенська районна 

організація Профспілки
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«Віддай людині 
крихітку себе…»

Відповідальність профспілкового лідера перед членами Профспіл-
ки, особливо сьогодні, незмірно зростає. Заступниця голови первинної 
профспілкової організації спільно з очільником університету формують 
імідж самої профспілкової організації, визначаючи напрям руху й ді-
яльності організації, задаючи тон роботі, мотивують та допомагають.

На життєвому шляху Оксани Жмуд було, як співається в пісні, переплели-
ся різні кольори,  чимало радісних і сумних моментів, але вона щодня сумлін-
но працює на профспілковій ниві. 

Протягом своєї трудової діяльності на посаді заступниці голови первинної 
профспілкової організації Оксана Василівна зарекомендувала себе високок-
валіфікованим і цілеспрямованим фахівцем, здатним налагодити ефективну 
роботу, вимогливим як до себе, так і до інших.

За фахом Оксана Василівна — доцент кафедри інформатики та інформа-
ційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук. Досягла висот 
у педагогічній майстерності. Свою трудову діяльність розпочинала як лабо-
рант кафедри вищої математики та методики її викладання, ще будучи сту-
денткою. Свого часу була очільником кафедри інформатики і інформаційно-
комунікаційних технологій.

У роботі проявляє компетентність, творчу ініціативу, відповідально ста-
виться до своїх обов’язків, вміє оперативно та чітко організувати виконання 
поставлених завдань, залишаючись при цьому чарівною жінкою і відкритою, 
чуйною до чужого болю людиною, яка прийде на допомогу і підтримає у най-
критичніших ситуаціях.

За чарівною посмішкою Оксани Василівни приховано твердість характе-
ру, силу слова та міцність духу. Про неї можна сказати – Жінка-радість, Жінка-
усмішка, Жінка-чарівність.

Згуртований профспілковий актив завжди підтримує інноваційні ідеї 
Оксани Василівни, впевнено крокують до нових здобутків разом.

Профком УДПУ ім.П.Тичини

Наш навчальний заклад – один із найкращих 
закладів професійно-технічної освіти області з 
понад сорокалітнім досвідом роботи. Очолю-
вати первинну профспілкову організацію дер-
жавного навчального закладу «Черкаський про-
фесійний ліцей» — це, насамперед, величезна 
довіра колективу.

 Надзвичайно важливо зуміти організувати ак-
тив. У складі профспілкового комітету, який я очо-
люю, одинадцять працівників ліцею. Це працівники 
всіх структурних підрозділів ліцею. Скажу відверто: 
легко організовувати людей, коли вони тебе розу-
міють і готові завжди допомогти. Але це не відбу-
вається одномоментно: потрібно зробити багато 
справ, аби тобі повірили люди. Я вважаю, що одним 
із пріоритетів є відкритість у роботі профкому. 

Підписуючи колективний договір з директором 
Дмитром Володимировичем Мединським, ми по-
дбали про додаткові відпустки для майстрів ви-
робничого навчання. Члени профспілкової органі-
зації ліцею отримали можливість покращувати стан 
свого здоров’я у санаторіях. Колектив та здобувачі 
освіти закладу освіти часто відвідують концертні 
програми обласної філармонії та є постійними гля-
дачами вистав академічного обласного українсько-
го музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевчен-
ка. На обліку нашого профкому дев’ять ветеранів 

праці, якими ми опікуємося. Наш комітет надає допомогу і підтримку не тільки у свята чи вітає з 
днем народження, а й обов’язково підтримує і морально, і матеріально.

Члени нашої первинної профспілкової організації  —  надзвичайно багатогранні особистості, 
це творчі люди, які люблять подорожувати, відпочивати на природі, і цьому активно сприяє наш 
профком.

Велика увага профкому приділяється нашим здобувачам освіти. Майже всі заходи в ліцеї, які 
проводяться для учнівської молоді, відбуваються за фінансової підтримки профкому. Ми зокрема 
допомагаємо матеріально нашим спортсменам, які три роки поспіль є результативними учасника-
ми всеукраїнських змагань. Я вдячна керівнику комісії по роботі з учнівською молоддю, Костянтину 
Володимировичу Шинкаренку, комісії спортивно-масової роботи (голова Марина Петрівна Литов-
ченко), комісії культурно-масової роботи (голова Інна Миколаївна Бзенко), комісії організаційно-
інформаційної діяльності, секретарю профкому Вікторії Віталіївні Грон, нашому бухгалтеру Ірині 
Миколаївні Прокопчук та всім іншим членам профкому. 

Наш комітет безмежно вдячний за допомогу та підтримку обласному комітету Профспілки пра-
цівників освіти і науки України на чолі з Анатолієм Івановичем Стеценком.

А мій особистий рецепт щастя для успішної роботи у профспілці — у любові до України, до її 
людей. 

Сердечно вітаю всіх жінок — працівниць освітянської ниви зі святом 8 Березня! Будьте здорові, 
будьте щасливі!

Людмила АНДрєєвА, 
голова профкому професійного ліцею

разом із актиВом    
  ми — сила

Жінка, яка  
приносить радість

Кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри археології  та спе-
ціальних галузей історичної  науки, 
голова профбюро навчально-науко-
вого інституту міжнародних відно-
син, історії  та філософії, членкиня 
профкому Черкаського національно-
го ім. Б. Хмельницького Марина Ва-
силівна Захарченко очолює комісію 
по роботі з дітьми працівників, сту-
дентів, аспірантів, докторантів і сама 
водночас є багатодітною мамою.

 Комісія повсякчас продукує цікаві 
ідеї для дітей університету, зокрема за-
вдяки їй шостий рік поспіль функціонує 
творча студія «Флора», щорічно прово-
дяться дитячі спортивні змагання «Ве-
селі старти», «День першокласника». 
Первинна профспілкова організація ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького підтримує та спри-

яє всім конструктивним пропозиціям комісії. 
Варто зазначити, що Марина Василівна з групою активних та ініціативних сту-

дентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького є постійною організаторкою  благодійних захо-
дів, виставок та ярмарків «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється 
світлом» для допомоги онкохворим діткам обласного центру дитячої онкології та 
гематології. 

«Марина Василівна завжди дружньо налаштована до нас, студентів, і з по-
зитивом підтримує нашу ініціативу щодо розвиваючих заходів.  Якщо виникають 
якісь непорозуміння або потрібна підтримка у будь-якій ситуації, то голова на-
шого профбюро навчально-наукового інституту міжнародних відносин, історії та 
філософії завжди готова з чуйністю та розумінням прийти на допомогу. Марина 
Василівна завжди перебуває в русі та вирі різноманітних виховних і культурних 
заходів. Її позитивна енергетика та любов до своєї професії спонукає і нас до 
нових здійснень і досягнень», – зазначила Наталія Вілецька, заступниця голови 
профбюро у справах студентів, студентка 3-А курсу навчально-наукового інсти-
туту міжнародних відносин, історії та філософії.

Бажаємо всьому жіноцтву  в обличчі Марини Василівни добра й достатку, не-
вичерпної енергії, невпинного руху вперед, реалізації всіх задумів і планів. 

Профком ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Щоб щастям 
дитинство 
дзвеніло 

Директорка закладу дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Казка» 
на Тальнівщині Інна Гончарук працює, ніби в казці.  Народившись у Росії, 
вона  відмінно опанувала  українську мову, подружилася з батьками і коле-
гами.  Її вистачає на все: потурбуватися про маленького Юрасика і каприз-
ну Оленку, подбати про належне харчування дітей, виготовити іграшку… 

А як Інна Володими-
рівна малює! Фарби і 
їх відтінки відчуває ду-
шею, недарма закін-
чила художню школу. 
Наполеглива у здобутті 
знань закінчила Уман-
ський педагогічний 
уні верситет ім. Павла 
Тичини. Майже 10 років 
очолює колектив «Наша 
освітяночка», разом 
з колегами створили 
у садочку мінімузей 
«Казка в «Казці»,  каз-
ковий вернісаж. 

Позаторік серед 100 
кращих закладів до-
шкільної освіти Украї-
ни на інтернет-порталі 
рейтингу освітніх за-
кладів України в кон-
курсі «Краще естетич-
не оздоблення фойє» 
колектив садка «Казка» 
зайняв IV рейтингове місце. Заклад 
працює за програмою «Дитина». Осо-
бливу увагу тут приділяють фізкультур-
но-оздоровчій роботі. Інна Володими-
рівна разом із колегами-педагогами 
творить з дітьми дива.

За свою працю Інна Володимирівна 
має численні нагороди, але найвища  
нагорода для неї — радісні усмішки і 

обійми  її маленьких вихованців.
Вітаючи всіх освітян Тальнівщини 

з прекрасним святом весни, вітаємо 
Інну Володимирівну із ювілеєм, який 
вона нещодавно відсвяткувала.

Людмила НЕСТрУГІНА,
голова Тальнівської районної 

організації Профспілки 
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України
Анатолій Іванович Стеценко

Підписано до друку 5.03.2021 р.
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                      Замовлення № 
 наклад 1500.

За точність і достовірність 
викладених фактів несуть 
відповідальність автори

(рекламодавці).

Весна
Про тебе пишуть і вірші, й прозу,
Хоч ти приносиш і дощ, і грози.
Тебе чекають дорослі й діти,
Ти всім даруєш тепло і квіти.

  Твоїй появі земля радіє,
          Бо світить сонце  і вітер гріє,
          Сніги збігають струмками в ріки,
          Птахи співають усім на втіху,
          Та й душі наші, мов на світанні,
          Відкриті навстіж добру й коханню.

Хто ж ти, красуне? Тебе чекаєм.
Шарфи і пальта в шафи ховаєм.
ламають кригу обійми милі,
Від мрій шалених ми захмелілі.
З юнацьким шармом і запальна
летить на зустріч до нас Весна.

                                           Наталія СТаШеНкО

Пересядуться морози,
Вдаль відкотиться зима
І до нашого порогу
Знов прийде весна сама.

І розвішає намисто
На небесній бані.
Я люблю її до болю —
Цю примхливу пані.

Людмила ДРобот-биСтРоВа,  
голова ради ветеранів Корсунь-
Шевченківського  відділу освіти

Ліплю себе, витворюю чимдуж. 
І не страхаюсь мапи бездоріжжя. 
Минув той час, коли в жіночих душ 
було єдине право на заміжжя. 

тепер тих прав і правил не злічить. 
Летка душа – щодень кудись та шасне. 
У передгроззі шепіт зріє чийсь:
“будь, жінко, щасна!..” 

Ганна СиНьооК, ЧНУ
(з поетичної збірки «о-р-і-ґ-а-м-і») 

8 березня – весняне свято
Всі вітають маму у цей день.
Їй несуть і дяку, і пошану,
Їй співають радісних пісень.

І бажають їй від всього серця,
Здоров’я, щастя і ясного сонця.
Нехай ще довго у твоїм віконці
Живуть тепло і радості озерця.

ольга МаКСьоМа, 
вихователька Вільхівського НВК

 Золотоніської районної ради

Пересядуться 
морози

…І радості озерця
* * *

Освідчення  
в любові

Колектив Жовнинського 
НВК Іркліївської селищної ради 
Золотоніського району — це 
колектив однодумців, твор-
чих, талановитих людей, яких 
об’єднує бажання допомогти 
кожній дитині  розкрити свій 
власний  творчий потенціал. 
Духовна цінність нашого закла-
ду — в переконаннях, погля-
дах, традиціях, в особистій не-
повторності кожного педагога, 
в живих відносинах між педа-
гогом і вихованцями, у відно-
синах між дітьми. Для багатьох 
педагогів нашого закладу ро-
бота вчителя була і є не тільки 
професією, а й покликом душі 
та серця. 

Керівниця НВК —  Ната-
лія Миколаївна Шидлаускас 
— креативна, відповідальна, 
енергійна та принципова. Ен-
тузіазму її заступниці — Ла-
риси Григорівни Шведін мож-
на тільки позаздрити. Вона 
зуміла творчо поєднати посаду 
управлінця та вчителя. Ірина 
Михайлівна Вервикишка — від-
повідальна, творча людина, до 
якої тягнуться діти, чекають її 
уроків, бо кожен з них — непо-
вторна подорож у світ чарів-
ного українського слова, світ 
музики. Ніна Іванівна Мищенко 
— людина з невичерпною фан-
тазією, великою майстерністю 

та безмежною закоханістю у 
свою справу. Завжди добро-
зичлива, щира та професійна у 
спілкуванні з дітьми, колегами 
і батьками вихователька за-
кладу дошкільної освіти Олена 
Володимирівна Йова. 

Вони обрали цей шлях 
свідомо, тому кожного з них 
по праву можна назвати Лю-
диною з великої літери. Вони 
заслуговують на повагу й за-
хоплення. 

Ми, колишні  ваші учні, а 
тепер — ваші колеги, молоді 
вчителі, щиро вдячні  за все, 
чому ви нас навчили, за любов 
до школи, яку посіяли в наших 
серцях, за наставництво і під-
тримку, за вашу доброту й ви-
тримку. Дякуємо за те, що в 
кожному з нас ви бачите й ви-
ховуєте індивідуальність. 

Нехай ваша подальша пра-
ця на освітній ниві буде освіт-
лена радістю, а також щирою 
вдячністю учнів і батьків. Ба-
жаємо вам нових творчих до-
сягнень, сили і здоров’я у пе-
дагогічній діяльності і в житті.

     
Ю.П.мАрЕНиЧ,

педагог-організатор 
Жовнинського НвК 

Н.А. БІГДАН,
 вчитель англійської 

мови Жовнинського НвК

Шидлаускас Н.М.

Шведін Л.Г.

Вервикишка І.М.

Мищенко Н.І.

Йова о.В.


