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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДОРОГІ ОСВІТЯНИ!
Черкаська обласна організація Профспілки 

працівників освіти і науки України 
щиро вітає вас із професійним святом – 

Голова Черкаської обласної  організації 
Профспілки працівників освіти і науки України 

Ольга  Жалдак

Щорічно, в першу неділю 
жовтня, вся країна відзначає 
свято людей найгуманнішої 
і найсвітлішої професії – 
працівників освіти.

Бути вчителем, викладачем, 
вихователем, наставником 
– це нелегка та наполеглива 
праця, яка зБагачує світ 
мудрістю й знаннями,  це  

м и с т е ц т в о , 
оБране за покликом серця. саме від вас залежить 
майБутнє нашої держави, освіченість і життєві 
пріоритети молоді, вміння і Бажання наших дітей  
Будувати сучасне інноваційне суспільство. 

у  цей святковий день висловлюємо вам  Щиру  
вдячність за вашу  сумлінну працю і життєву мудрість,  
доБро і Щедрість душі, високий професіоналізм 
і компетентність, невтомний творчий пошук і 
самовідданість.

Бажаємо вам  відчуття повноти і неповторності 
життя, міцного здоров’я, Щасливої долі, 
родинного затишку, Благополуччя,  невичерпних 
творчих сил, натхнення,  люБові, оптимізму, 
професійного зростання  і довгої людської 
пам’яті. 

зі святом вас, 
шановні освітяни!

анатолій стеценко,

голова черкаської оБласної 

організації профспілки 

працівників освіти і науки україни      

Днем працівників 
освіти!
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Вони — найкращі серед 
профспілкових лідерів 

Вони — на високому рівні організовують роботу в 
територіальних організаціях Профспілки, вибудувавши 
міцну платформу у взаємодії з первинними організаці-
ями закладів, установ освіти щодо створення належ-
них умов праці, захисту прав та інтересів людей. Вони 
— щодня дбають про організаційне зміцнення профор-
ганізацій, піклуються про ветеранів праці, про молодих 
спеціалістів. Вони — тісно співпрацюють з органами 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, депута-
тами, громадськими організаціями. Вони — мають ав-
торитет серед громадськості та профспілкового активу 
Черкаської області, України. Вони – активні, сумлінні, 
відповідальні, принципові, наполегливі, досвідчені, 
справжні професіонали. 

У ці святкові дні щиросердно вітаємо з високими наго-
родами профспілкових активістів Черкащини:

• Ганну Федорченко, члена президії обласного комі-
тету Профспілки, голову Черкаської міської організації 
Профспілки працівників освіти і науки України з нагоро-
дженням нагрудним знаком Федерації Профспілок України 
«Заслужений працівник профспілок України»;

• Майю Бойко, члена президії обласного комітету 
Профспілки, голову Звенигородської районної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України з нагоро-
дженням нагрудним знаком Центрального комітету Проф-
спілки «Заслужений працівник Профспілки працівників 
освіти і науки України»;

• Руслана Пархоменка, заступника голови обласної 
організації Профспілки працівників освіти і науки Украї-
ни у справах молоді та студентів, Жанну Занєгіну, голову 
первинної організації Балаклеївської гімназії «Гармонія» — 
філії опорного закладу освіти «Балаклеївський ліцей імені 
Євгенії Гуглі» Балаклеївської сільської ради Черкаського 
району з нагородженням нагрудним знаком Центрально-
го комітету Профспілки працівників освіти і науки України 
«Профспілковий лідер»;

• Марію Пилипенко, директорку Черкаського навчаль-
но-реабілітаційного центру обласної ради, Олександра 
Вовчка, голову первинної профспілкової організації, учите-
ля трудового навчання Черкаської загальноосвітньої шко-

ли I-III ступенів № 12 Черкаської міської ради, Олену Сливу, 
голову первинної профспілкової організації, вчителя укра-
їнської мови і літератури комунального закладу «Мартинів-
ський ліцей» Степанецької сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади з нагородженням Почесною грамотою 
Центрального комітету Профспілки працівників освіти і на-
уки України;

• Івана Попенка, члена президії обласного комітету 
Профспілки, голову Канівської міської організації Проф-
спілки працівників освіти і науки України, Лесю Чепку, ди-
ректорку Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів № 6 Смілянської міської ради, Любов Бугу, заступницю 
директора з навчально-виховної роботи опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Монастирищен-
ський «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради з 
нагородженням Премією обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України імені народного вчителя 
О.А. Захаренка, за багаторічну плідну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок у розвиток профспілкового 
руху, освіти і духовності Черкащини, добротворення, збе-
реження і пропаганду педагогічної спадщини Олександра 
Антоновича Захаренка.

Дякуємо соціальним партнерам за співпрацю з галузе-
вою Профспілкою щодо захисту прав та інтересів працівни-
ків освіти, забезпечення належних умов праці та представ-
ництво щодо захисту прав й інтересів членів Профспілки 
в органах державної влади та місцевого самоврядування: 
Олександру Яременку, голові Степанецької територіальної 
громади, Василю Могилею, директору комунального за-
кладу «Михайлівська спеціальна школа Черкаської облас-
ної ради» й вітаємо їх із нагородженням Почесним знаком 
Профспілки працівників освіти і науки України «За соціаль-
не партнерство».

Хай щедрою до вас буде життєва нива, хай ряс-
но вродить добробутом та матеріальним достатком у 
родинах, творчим натхненням і шаною на роботі. Хай 
енергія вдячності і добра примножиться у ваших душах, 
щоб завжди вистачило міцності духу, сердечного тепла, 
мудрості на нові добрі справи!

ПЕРЕМОЖЦІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
СТАНУ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ — 2020

З метою поліпшення умов праці, дотримання норма-
тивів з охорони праці, підвищення відповідальності за 
дотримання правил безпечної праці та навчання учасни-
ків освітнього процесу кожного року в галузі освіти про-
водиться Всеукраїнський громадський огляд-конкурс 
стану умов і охорони праці в закладах освіти Міністер-
ства освіти і науки України.

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського кон-
курсу в закладах освіти, проведеного у 2020 році, перемож-
цями стали:

• І місце — трудовий колектив Канівського комунального 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Теремок» Ка-
нівської міської ради Черкаської області (директорка — Та-
мара Харченко, голова профспілкового комітету — Марина 
Сидоренко) — Диплом І ступеня;

• ІІ місце — трудовий колектив закладу дошкільного на-

вчального закладу (ясла-садок) комбінованого 
типу №54 «Метелик» Черкаської міської ради 
Черкаської області (завідувачка — Наталія Гра-
бар, голова профспілкового комітету —  Наталія 
Сененко) — Диплом ІІ ступеня;

• ІІІ місце — трудовий колектив Козацької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» Звениго-
родської міської ради Звенигородського району 
Черкаської області (директор — Сергій Коваленко, голова 
профспілкового комітету — Майя Лисенко) — Диплом ІІІ 
ступеня.

Роботи переможців представлено на Всеукраїнський рі-
вень громадського огляду-конкурсу.  Відповідно до рішен-
ня   колегії Міністерства освіти і науки України  (№ 6/5-22 від 
27 травня 2021 року) та постанови президії ЦК Профспілки 
працівників освіти і науки України (протокол № П-4-1 від 01 
липня 2021 року) за значні успіхи щодо інноваційного підхо-

ду до створення безпечних умов навчання та праці за напря-
мом «Організація виховної роботи з безпеки життєдіяльнос-
ті та цивільного захисту» Почесною грамотою  Міністерства 
освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти 
і науки України нагороджено колектив Канівського кому-
нального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №6 «Тере-
мок» Канівської міської ради Черкаської області. 

Вітаємо трудові колективи з перемогою й бажаємо но-
вих успішних звершень та досягнень!

ганна федорченко

майя Бойко

руслан пархоменко

жанна занєгіна

іван попенко

леся чепка

олександр яременко

колектив закладу дошкільної  
освіти «теремок»

колектив дошкільного навчального 
закладу «метелик»

колектив козацької загальноосвітньої 
школи

василь могилей любов Буга олександр вовчоколена слива марія пилипенко
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ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ЧНУ У РЕТРОСПЕКТИВІ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ:

Якщо всі разом

Університет цьогоріч святкує 100-річчя.
Ювілей – це своєрідний звіт про значущі по-
дії у становленні та розвитку закладу. Ми пи-
шаємося своєю історією, своїми традиціями, 
невтомними й відданими освіті й науці пра-
цівниками, успішними випускниками, своїми 
досягненнями й добрим ім’ям, визнаними не 
лише в нашій державі, а й у багатьох країнах 
світу. Та не забуваймо, що за великими до-
сягненнями університету насамперед вбача-
ється людина. Тож у переддень свята – щира 
подяка тим, хто стояв біля джерел університе-
ту, натхненно працював над зростанням його 
рейтингу і нині підвищує його статус.

Нині Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького – потужний освіт-
ній і науковий центр, який користується заслуже-
ним авторитетом серед українських і зарубіжних 
закладів вищої освіти. Самовіддана праця викла-
дачів і співробітників університету – справжніх 
професіоналів своєї справи – стала запорукою 
його успішного поступу. За ці роки університет 
перетворився на один із найуспішніших закладів 
вищої освіти України з розвиненою інфраструк-
турою. Освітній процес в університеті забез-
печують вісім навчально-наукових інститутів: 
економіки і права; іноземних мов; міжнародних 
відносин, історії та філософії; педагогічної осві-

ти, соціальної роботи і мистецтва; природничих 
та аграрних наук; української філології та со-
ціальних комунікацій; інформаційних та освітніх 
технологій; фізичної культури, спорту і здоров’я; 
два факультети: психологічний; обчислювальної 
техніки, інтелектуальних та управляючих систем; 
навчально-науковий центр «Інститут міжнарод-
ної освіти»; навчально-науковий центр «Інститут 
післядипломної освіти та курсової підготовки»; 
навчально-науковий центр «Медичний інститут»; 
кафедра військової підготовки.

Університет із повним правом посідає лідер-
ські позиції в Україні з підготовки висококваліфі-
кованих фахівців для різних сфер нашої держа-
ви. Нині на 47 кафедрах університету працюють: 
1 академік НАПН України; 55 докторів наук, про-
фесорів; 31 доктор наук, доцент; 2 доктори наук 
без вченого звання; 2 кандидати наук, професо-
ри; 1 професор – Народний художник України; 
324 кандидати наук, доценти. Освітня і наукова 
діяльність провадиться за 4 спеціальностями 
освітнього ступеня молодший бакалавр, 56 спе-
ціальностями освітнього ступеня бакалавр, 49 – 
освітнього ступеня магістр; 14 – освітньо-на-
укового рівня (ступеня) «доктор філософії» і 10 
– наукового рівня (ступеня) «доктор наук».

Підготовка спеціалістів провадиться із за-
стосуванням новітніх технологій у сфері освіти і 
науки. В університеті створено продуктивну, ви-
сокоефективну систему підготовки нової гене-
рації інтелігенції, формується професійна і духо-
вна еліта держави. Передаючи знання і досвід, 
педагоги вкладають у кожного студента частин-
ку душі, прищеплюючи любов до професії. Наші 
студенти вміють і мають бажання вчитися, серед 
колишніх випускників з’явилося багато друзів 
університету – талановитих і небайдужих.

З великою відповідальністю колектив вихо-

дить на нові рубежі своєї професійно-педагогіч-
ної діяльності, яку визначають динамічність і твор-
чий пошук, формування у студентів освіченості 
та культури, багатого духовного світу, високого 
рівня компетентності. Адже наше завдання – за-
безпечити неперервний професійний розвиток 
фахівців для потреб ринку праці, сформувати гар-
монійну й успішну особистість шляхом розкриття 
її природних здібностей, розвитку потенціалу й 
життєвих компетентностей. Це особливо акту-
ально з огляду на те, що саме нинішні студенти 
завтра будуть фахівцями й керівниками України 
й примножуватимуть золотий фонд інтелектуаль-
ної та творчої еліти нашого краю.

Завдяки плідній співпраці з провідними за-
кладами вищої освіти США, Німеччини, Польщі, 
Франції, Швеції, Данії, Іспанії, Ізраїлю, Канади, 
Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, 
Туреччини, Таджикистану, Киргизстану, Ка-
захстану, Азербайджану, Латвії, Литви, Грузії, 
Вірменії викладачі та студенти університету 
беруть участь у різноманітних конкурсах, прово-
дять спільні дослідження, проходять стажування 
за кордоном. Нині в університеті навчаються 
іноземні студенти з 17 країн світу.

Традиційно особливу увагу в університеті 
приділено підготовці молодих учених. З пер-
шого курсу студентів залучають до наукової 
роботи, чимало з них продовжують навчання в 
аспірантурі, згодом захищають кандидатські та 
докторські дисертації. Для цього в Університе-
ті працює 7 спеціалізованих учених рад (4 – із 
правом прийняття до захисту докторських дис-
ертацій та 3 – із правом прийняття до захисту 
кандидатських дисертацій). Наукові досліджен-
ня наших випускників поціновуються не лише в 
регіоні, а й на теренах України.

Університет постійно покращує свої показ-
ники в українських і міжнародних рейтингах. 
Так, за результатами академічного рейтингу 
закладів вищої освіти України «Топ — 200 Украї-
на», який проводиться під егідою UNESCO, Чер-
каський національний університет імені Богдана 
Хмельницького посідає 38 місце. За версією 
Scopus, університет посідає 18-ту сходинку у 
рейтингу закладів вищої освіти. У консолідо-
ваному рейтингу закладів вищої освіти України 
університет обіймає 34 місце із 237 закладів, ви-
переджаючи всі заклади вищої освіти Черкась-
кої області, та 7 місце у десятці кращих закладів 
центрального регіону України.

Університет є неодноразовим учасником 
міжнародних виставок престижних навчальних 
закладів «Сучасні заклади освіти», а також ви-
ставок освіти за кордоном «World Edu», на яких 
представляв свої досягнення в організації освіт-
нього процесу, за що був нагороджений меда-
лями найвищого ґатунку та дипломами.

Сьогодні університет упевнено продо-
вжує розвиватись у напрямі підвищення якості 
надаваних освітніх послуг, нарощування на-
уково-дослідного потенціалу, розширення та 
зміцнення багатоаспектного міжнародного 
співробітництва.

олексадр черевко, 
ректор черкаського національного 

університету
імені Богдана хмельницького,

доктор економічних наук, професор

З історією університету тісно переплітається 
діяльність профспілкової організації, яка діяла в 
навчальному закладі від часу його заснування. 
Спочатку їх було дві: профспілкова організація 
працівників і, окремо, студентів. Роботою проф-
спілкової організації працівників керував місце-
вий комітет, а профспілковою студентською ор-
ганізацією – профспілковий комітет студентів. Від 
1991 року обидві організації об’єднані в одну.

Профспілкова організація університету є ліде-
ром профспілкового освітянського руху в області. 
У 1984 році профорганізацію було визнано однією 
з кращих серед профколективів ВНЗ України і на-
городжено перехідним прапором ЦК Профспілки 
України.

У різні роки очолювали роботу місцевкому і 
профкому Я.Тевлін, П.Касярум, І.Луцик, Г.Бугаєнко, 
Р.Бутенко, О.Демченко, В.Вареник, Л.Гафінова, 
В.Марущак, І.Фур ман, В.Лизогуб, Ю.Лазарчук, 
М.Чобітько, М.Курченко, А.Стеценко.

Від часу створення і донині профспілкова орга-
нізація бере безпосередню участь у житті навчаль-
ного закладу, сприяє розвитку й удосконаленню 
системи освіти, поліпшенню охорони здоров’я, 
умов праці й побуту, підвищенню рівня добробуту 
членів профспілки.

З метою створення належних умов для від-
починку та оздоровлення працівників і студентів у 
1965 році було розпочато, а в 1980-х роках завер-
шено будівництво спортивно-оздоровчої бази в 
Сокирному. У придбанні твердого і м’якого інвента-
рю для укомплектування будиночків значну фінан-
сову допомогу надав обласний комітет Профспілки 
працівників освіти і науки.

Зміцнення профспілкової організації відбува-
лося одночасно з перетвореннями, які проходили в 

інституті: створювалися нові факультети, зростала 
кількість студентів, викладачів. Назріла потреба в 
будівництві студентських гуртожитків, житла для 
працівників. Поступово з 1965 до 1986 рр. було 
збудовано 5 гуртожитків для студентів. У 1968 р. 
поруч з університетом було розпочато будівництво 
кооперативного будинку, призначеного для викла-
дачів інституту й вчителів міста. У 1980-х роках 5-7 
викладацьких сімей щорічно отримували житло. У 
2003 році було здано в експлуатацію житловий бу-
динок, в якому 54 родини працівників університету 
отримали квартири. Усю роботу щодо організації 
житлово-будівельного кооперативу, оформленню 
документів виконував профком.

На початку 1980-х років відбулися певні зміни 
у структурі профспілкової організації. З окремих 
профгруп, які входили до складу місцевкому, ство-
рено факультетські профспілкові організації. 

За ініціативою профбюро факультетів було за-

проваджено практику проведення конкурсів на кра-
щий гуртожиток і на кращу кімнату в гуртожитку. Хід 
змагання широко висвітлювався в стінних газетах, 
переможцям вручали подарунки. У 1987 р. гурто-
житок № 1 було визнано переможцем у всеукраїн-
ському конкурсі.

Тривалий час щороку 12-18 працівників мали 
змогу оздоровитися у всесоюзних пансіонатах. По-
чинаючи з 2014 року, коли Фонд соціального стра-
хування припинив видачу путівок, профком універ-
ситету започаткував часткову компенсацію витрат 
на санаторне лікування.

Разом із адміністрацією університету профком 
традиційно бере участь у вітанні ювілярів, вшануван-
ні ветеранів, наданні матеріальної допомоги членам 
профспілки, які опинилися в скрутній ситуації.

За сприяння обкому Профспілки працівників 
освіти і науки та завдяки активній підтримці адміні-
страції університету у 2001 році на базі гуртожитку 

№2 створено санаторій-профілакторій для студен-
тів «Едем».

Починаючи з 1997 року започатковано укла-
дання колективного договору між ректором і трудо-
вим колективом, уповноваженим від якого є голова 
профспілкової організації.

Одним із пріоритетних напрямів діяльнос-
ті профспілкового комітету стала робота з дітьми 
працівників щодо організації їхнього оздоровлення. 
Щоліта діти мають можливість відпочити, набратися 
сил у дитячому таборі, створеному при університеті, 
та в дитячому оздоровчому таборі санаторного типу 
«Мрія». Уже стало традицією проведення спортив-
них змагань «Веселі старти», «Дня першокласника», 
новорічних ранків. З 2015 року розпочато діяльність 
дитячих гуртків і секцій на базі університету.

За сприяння профкому щорічно проводяться 
різноманітні спортивно-масові заходи: фестивалі на-
родної творчості працівників та студентської молоді, 
конкурси, свята, вечори, зустрічі, виставки, спортив-
ні змагання, культпоходи на перегляд вистав, кон-
цертів, туристичні поїздки та екскурсії вихідного дня.

Перед колективом, а значить і перед профспіл-
ковою організацією, якою з 10 березня 2021 року 
керує нинішній її голова – Ігор Погрібний, постають 
нові завдання. Та на першому плані завжди буде тур-
бота й увага про створення добробуту для кожного 
члена профспілки, кожного працівника, ветерана, 
студента, відстоювання їхніх соціально-економічних, 
трудових прав і задоволення духовних інтересів.

ігор погрібний, 
голова первинної організації профспілки
черкаського національного університету

імені Богдана хмельницького,
кандидат філологічних наук, доцент

Шануємо столітні традиції, 
творимо сьогодення, 
крокуємо в майбутнє
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Формуючи атмосферу 
довіри

Мисткиня і революціонерка освіти

Їм довіряють 
люди

Учитель – це покликання

Валентина Мартинович — 
директорка Канівської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з 
поглибленим вивченням інозем-
них мов Канівської міської ради, 
переможець у ІІ (обласному) 
турі всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2021». Валентина 
Володимирівна працює над фор-
муванням сприятливого психо-
логічного клімату та атмосфери 
довіри між учасниками освітньо-
го процесу. 

Керівник створює сприятливі 
умови для конструктивного ви-
рішення управлінських рішень, 
визначальною умовою яких є об-
ґрунтованість і відкритість. Для 
педагогічних працівників це нара-
ди, обговорення, внесення пропо-
зицій тощо. Для учнів — регулярне 
спілкування, постійна комунікація 
з учнівським самоврядуванням, 
залучення учнів до обговорення 
важливих для діяльності закладу 
рішень. Особливу увагу звертає 
на підтримку співпраці між пе-
дагогічними працівниками, які 

мають професійно, конструктив-
но та толерантно спілкуватися і 
взаємодіяти з колегами заради 
досягнення кращих результатів 
освітнього процесу, тісно співп-
рацює з профспілковим комітетом 
школи, активна учасниця всіх за-
ходів, що проводить профспілкова 
організація.

Валентина Мартинович уміє 
здобувати інформацію з різнома-
нітних джерел, аналізує, оцінює, 
складає алгоритм навчальної ді-
яльності, співпрацює в групі та ко-
манді, орієнтується в культурному 
й духовному контексті сучасного 
суспільства, знає рідну й володіє 
іноземними мовами, успішно пре-
зентує інформацію про результати 
власної освітньої діяльності.

Має нагороди Управління осві-
ти і науки облдержадміністрації, 
обкому Профспілки працівників 
освіти і науки України, грамоти 
міського голови та відділу освіти 
виконкому Канівської міської ради, 
Золоту медаль Союзу педагогів 
Грузії імені Якоба Гогебашвілі. 

Профспілковий актив школи 
вітає Валентину Володимирівну та 
всіх колег з професійними свята-
ми, на які такий щедрий вересень. 
Бажаємо міцного здоров’я, ви-
тримки та терпіння, миру та спо-
кою і нових звершень в освітньому 
процесі. 

людмила холодова, 
голова первинної профспіл-

кової організації школи

Бути професіоналом своєї справи – означає бути 
митцем і революціонером: революціонер продукує но-
вітні ідеї, здатні змінити світ, і веде за собою, митець зна-
ходить яскравий шлях їхнього втілення на емоційному і 
практичному рівнях.

Колектив гімназії, освітяни міста і всі сміляни добре зна-
ють людину, яка протягом кількох десятиліть змінювала осві-
тянську галузь, підіймала престижність педагогічної профе-
сії, плекала конкурентоздатні покоління юних громадян.

Олена Дзевульська переступила поріг середньої загаль-
ноосвітньої школи №14 міста Сміли у 1973 році. Цей заклад 
освіти став її Долею, великою вчительською і громадянською 
Місією. У любові до дітей вона знайшла своє щастя. «Спо-
чатку любити, а потім навчити», — слова видатного педагога 
Я.А.  Коменського  стали дороговказом на освітянській ниві, 
яку щедро засівала добром і любов’ю. 

Невтомна працездатність. Велика любов. Людяність і 
чуйність. Доброта і підтримка. Відповідність слова і діла. По-
шуки нового. Нестандартність. Сміливість ідей. Науковість 
рішень. Все це різні поняття. Але їх гармонійне поєднання в 
особі Олени Олегівни дозволило молодому педагогу згодом 
очолити колектив.

Можливо, дехто стверджуватиме, робота вчителя, як і 
будь-яка інша, складається зі звичайних буднів. Цю думку 
переконливо заперечить Олена Олегівна, бо для неї профе-
сія вчителя — це начало всіх начал, це мати всіх професій на 
Землі; тому тут не може бути місця звичайному, буденному, 
пересічному. 

Отже, робота Олени Олегівни, як вчителя — це постійна 
творчість, невтомні пошуки нових, нестандартних, сучасних 
шляхів навчання, щоб для дитини легко відчинити двері у світ 
глибоких знань і високих досягнень. 

Для кожного в Олени Олегівни вистачить теплоти, ще-
дрого серця й любові, материнської душі, щоб зорієнтувати 
на корисні справи, розуміння ідеалів краси й добра. Пере-
читані томи видатних педагогів, усе переосмислено, уза-
гальнено. І на цій глибокій основі — своя майстерність, своя 

педагогіка, своя соціологія, психологія: школа для кожної 
дитини повинна бути рідним домом, садом радості, затишку 
і сонця, материнської ласки й батьківської турботи. 

На кожному етапі роботи колективу гімназії яскраво про-
являється новаторство його керівника. Олена Дзевульська 
організувала роботу перших на Черкащині педагогічних 
класів з підготовки вихователів закладів дошкільної освіти, а 
згодом — педагогічних класів з підготовки вчителів закладів  
загальної середньої освіти на основі угод з педагогічними 
закладами  вищої освіти України. Ініціювала у 1992 році від-
родження у м. Смілі гімназії. Олена Олегівна є ініціатором 
багатьох педагогічних ідей: «Занурення в епоху», шкільної 
багатотиражної газети, власного сайту і радіопрограми, за-
хисту знань, білінгвальних та батьківських уроків, внутріш-
ньоциклової та міждисциплінарної інтеграції, методу вкра-
плень, уроків з використанням медіаосвіти, мультимедійних 
засобів навчання, комп’ютерної підтримки, діджиталізації 
освіти, участі в міжнародних культурно-освітніх проєктах, 
педагогічних фестивалів, створення на базі гімназії експе-
риментальних майданчиків обласного та Всеукраїнського 
рівнів. У 2016 році директорка гімназії стала переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності» 
та принесла закладу освіти статус «Зірковий навчальний за-
клад України». Лише за останні роки гімназія здобула дев’ять 
медалей Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»: 
чотири – «золоті», три – «срібні», дві – «бронзові». За дирек-
торської каденції Олени Олегівни гімназія увійшла до списку 
«100 кращих шкіл України», отримала статус «Флагман су-
часної освіти України», педагогічний досвід узагальнено для 
збірника АПН України «Наукові школи, авторські системи й 
концепції».

Через вічний неспокій – до вершин майстерності, реr 
аsрега – аd astrа. Такий шлях директора гімназії імені В.Т. 
Сенатора і заслуженого працівника освіти України. Шлях не 
був уквітчаний трояндами, не був устелений зеленими лав-
рами, бо на ньому постійно горить високість думки, підне-
сення стилю, святковість праці. Адже коли йдеться про долю 

освіти, долю дитини, 
то за вагомим словом 
стоїть висока відпо-
відальність, щирість 
душі, повсякденна 
увага до кожного пра-
цівника, до кожної ди-
тини. Тому закономір-
но, що гімназія стала 
експериментальним 
закладом освіти щодо 
упровадження осо-
бистісно зорієнтованої 
технології навчання та 
виховання. 

А ще гімназія – це 
кузня кадрів. На базі 
закладу неодноразо-
во проводилися на-
вчання профспілкових 
активістів, обласний 
семінар голів міських 
і районних організацій Профспілки працівників освіти і на-
уки України, адже заклад був переможцем Всеукраїнського 
громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в 
установах та закладах освіти. Досвід спільної роботи дирек-
тора і профкому з означеного питання вивчала вся Україна. 

Гімназія, відроджена Оленою Дзевульською, – це велика 
родина з стійкими добрими звичаями й традиціями, які мно-
жаться та розвиваються. 

От така наша Олена Олегівна – мисткиня і революціо-
нерка, великий майстер освітнього храму, яскрава зоря в 
освітньому Всесвіті, талановитий диригент великого орке-
стру, в якому виконує провідну партію людяності, чуйності, 
цілеспрямованості.

з повагою та любов’ю гімназійна родина

Життя Черкаської обласної організації Профспілки праців-
ників освіти і науки України перебуває у постійному русі. Однак 
у центрі уваги організації завжди перебуває людина праці, а ор-
ганізаторами всіх профспілкових заходів є голови територіаль-
них організацій спілки. 

Вітаємо голів організацій Профспілки області, яких обрано на посади у 
2021 році:  

ігоря погрібного, голову первинної організації Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького;  

олександра різника, виконуючого обов’язки  голови первинної органі-
зації Черкаського   політехнічного фахового коледжу; 

ірину милову, голову Монастирищенської міської організації Проф-
спілки працівників освіти і науки України; 

олену михно, голову Чигиринської об’єднаної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України; 

юрія рака, голову Смілянської об’єднаної організації Профспілки пра-
цівників освіти і науки України; 

марину канюку, голову Кам’янської і Михайлівської об’єднаної органі-
зації Профспілки працівників освіти і науки України.

Висловлюємо вдячність і пошану колишнім головам організацій, які ни-
нішнього року виявили бажання залишити посаду голови і сьогодні перебу-
вають на заслуженому відпочинку чи стали соціальними партнерами органі-
зації Профспілки:  

ніні завертаній, валентині мерешко, валентині кузьміній,  наталії 
хижняк, олександру шамраю, тетяні сірош.

Шановні колеги, вітаємо вас із прийдешніми святами. Бажаємо вам, 
щоб доброта ваших сердець ніколи не вичерпувалась, а радість від  профе-
сійних успіхів тільки множилася. Нехай завжди вас зігріває пошана спілчан 
і соціальних партнерів. Натхнення вам, міцного здоров’я, добра й злагоди, 
хай реалізовуються всі ваші найсміливіші плани та далекоглядні задуми.

«Сучасний педагог – це той, хто розкриває потенціал учнів…»
                                                                                                          М. Скиба

Ці слова про вчителя зарубіжної літератури та російської 
мови, голову первинної профспілкової організації Коврайського 
навчально-виховного комплексу імені Г.С. Сковороди Гельмязів-
ської сільської ради Золотоніського району Людмилу Малимон. 

20 вересня наша колега відсвяткувала ювілей, за яким плідні роки 
вчительської праці, за цей час вона має власну систему роботи, оригі-
нальні сучасні напрацювання, володіє інноваційними освітніми мето-
диками та технологіями, якими завжди ділиться з колегами. В роботі 
з дітьми вміє знайти стежку до кожного,  розвинути їхні здібності, до-
помогти повірити в свої сили, а тому  серед них є переможці обласних 
конкурсів та інтернет-олімпіад. 

А все починалося з такого ж відмінного навчання у  Коврайській 
восьмирічній школі. Потім після закінчення Гельмязівської середньої 
школи Людмила Михайлівна вступила до Черкаського педагогічного 
інституту  на факультет російської мови та літератури. Згодом повер-
нулася до рідної школи де з 1991 року працює на освітянській ниві. 

Якщо оцінювати роки зробленого, то це ціла епоха, адже за пле-
чима 31 рік педагогічного стажу, з них 17 років – головою профспіл-
кової організації нашого закладу. За цей час зроблена велика робота, 
адже наша колега  має надзвичайну працелюбність та організаторські 
здібності, завдяки яким наш колектив побував  на концертах, подо-
рожував по багатьох містах України, активно відпочивав під час куль-
турно-масових  заходів. Людмила Михайлівна ніколи не стоїть осто-
ронь проблем закладу й кожного працівника. Завжди намагається 

допомогти, порадити, підтримати. Саме за організаторські здібності, 
активну роботу щодо захисту працівників, чесність та порядність її об-
рали членом президії ради Золотоніської районної організації Проф-
спілки. 

Швидко летять роки й сьогодні Вас, шановна наша Вчителько, з 
Днем працівників освіти щиро вітають колектив, учні, батьки та вдячні 
випускники школи. Скільки вихованців згадують Вас з особливим те-
плом, повагою, вдячністю, бо ви – майстер своєї справи, а Ваші уроки 
– це імпровізація, пошук нових ідей, чарівні перевтілення!

Мудра жінка, турботлива мама, лагідна бабуся, улюблена вчи-
телька – це Людмила Михайлівна Малимон. Разом із чоловіком вихо-
вали двох доньок, які також навчалися в Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького. Підростає онука Марія, 
а тому життя триває. Завтра знову Ви зайдете до класу і будете ре-
жисером, котрий не знає, що і як зіграють його актори, але в одному 
ми  впевнені, що Ви «гратимете» чесно і справедливо, віддаючи дітям 
своє серце і розум, а колегам підтримку та розуміння.

Шановна Людмило  Михайлівно! Нехай життя ще довго гарно 
освітлює Вам учительську доріжку! Нехай людська шана буде подя-
кою Вам за плідну  працю, чуйність, уміння творити добро!

з повагою 
від імені колективу школи валентина опалінська, 

вчителька коврайського навчально-виховного комплексу
 «загальноосвітня школа і-ііі ступенів –

 дошкільний навчальний заклад» 
імені г.с. сковороди гельмязівської 

сільської ради золотоніського району

Наші лідери
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у творчому пошуку

педагогічні секрети

Можна лише захоплюватися 
винахідливістю, працьовитістю, 
талановитістю, бажанням не від-
ставати від часу педагогічних 
колективів Чорнобаївської тери-
торіальної громади, які власни-
ми стараннями та за підтримки 
благодійників утримують сільські 
заклади освіти. Однин із них — 
затишний і привітний Великока-
нівецький навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний навчаль-
ний заклад – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаїв-
ської селищної ради.

Квіти, витвори декоративно-
прикладного мистецтва, які при-
крашають шкільне обійстя, — не 
єдиний приклад творчого підходу 
до оздоблення закладу освіти. У 
кожній деталі одразу видно, що 
краса — це не лише частина ро-
боти трудового колективу. Для 
них — це стиль життя.

Колектив комплексу уже вісім 
років очолює творча, енергійна 

Жанна Мицюк. Її попередницею 
була Тетяна Литвиненко, яка 
керувала школою понад двад-
цять років. Зараз вона хоч і на 
заслуженому відпочинку, про-
те цікавиться здобутками учнів 
і вчителів, досі живе успіхами та 
проблемами школи. Варто від-
дати належне педагогічним пра-
цівникам, які зараз перебувають 
на заслуженому відпочинку, зо-
крема Тетяні Яковенко, Поліні 
Яременко, Поліні Кулик, Ганні 
Кононенко, Лідії Коробовій, Ва-
лентині Сутулі, Валентині Ємець, 
Людмилі Юрченко, Марії Мойсій-
чук, Юлії Матюшці, Марії Пацьорі, 
Мотроні Сизін, Валентині Кикоть, 
Ніні Кравцовій, Валентині Бакай, 
Ніні Собко, Світлані Філоненко. 
Ці талановиті педагоги творили 
історію закладу загальної серед-
ньої освіти, примножували його 
здобутки та залишили свій слід в 
серцях багатьох поколінь випус-
кників.

У результаті тісної співпра-
ці закладу освіти з місцевою 
владою, батьками, спонсорами 
класні кімнати та дошкільні групи 
поповнюються новими меблями, 
зміцнюється матеріально-тех-
нічна база. Діти із задоволенням 
відпочивають на дитячому ігро-
вому та спортивному майданчи-
ках.

Колектив школи у постійному 
творчому пошуку шляхів модер-
нізації освітнього процесу. Учні 
неодноразово брали участь та 
перемагали в районних, облас-
них Всеукраїнських предметних 
олімпіадах, в чому, безперечно, 
є заслуга вчителів, які дають їм 
міцні знання. За результатами 
складання учнями ЗНО наш на-
вчальний заклад завжди в рей-
тингу найкращих. Ось і цьогоріч 
педагогічний колектив нагоро-
джений Грамотою Чорнобаївської 
селищної ради за трудові досяг-
нення у професійній діяльності, 

вагомий внесок у розвиток освіт-
ньої галузі.

З нагоди професійного свята 
— Дня працівника освіти — бажаю 
всьому трудовому колективу міц-
ного здоров’я, мужності, стрима-
ності та великого терпіння, адже 
виховання та навчання ніколи не 

було легкою справою. Зі святом 
вас і нехай здійсняться всі ваші 
мрії та бажання!

Ольга Филь, 
голова первинної 

профспілкової організації 
навчально-виховного 

комплексу

Для комфортного перебування у за-
кладі освіти важливий дизайн середо-
вища, якість якого має безпосередній 
вплив на мотивацію до навчання. Най-
цікавіше, коли педагоги та учні закладу 
загальної середньої освіти його констру-
юють самостійно. Під час проведення 
ремонтних робіт з підготовки закладу до 
2021/2022 навчального року, ініціативна 
група педагогів Ладижинського ліцею ви-
словила ідею щодо оновлення дизайну 
стін коридорів та безпосередньо втілила 
її в життя. Адже творчість це невідʼємна скла-
дова педагогічної діяльності, і ми вирішли: 
«Сумним, сірим коридорам та стінам у ліцеї 
вже не місце. Освітній простір має надихати, 
бути яскравим».

Отож, творча група у складі Оксани Петру-
шевської, Оксани Андрух, Катерини Піскорської, 
Людмили Панченко створила проєкт дизайну ко-
ридору та з допомогою колег Наталії Фартушної, 
Юлії Білоус, власноруч оновила коридор третьо-
го поверху приміщення ліцею.

Сучасний педагог повинен в очах учнів бути 

творчим, креативним, вміти знаходити не-
стандартні рішення, розвиватися в різних 
напрямках. Творчий педагог — це основа 
для формування всебічно розвиненої осо-
бистості учня. Саме такою є вчителька тру-
дового навчання Оксана Андрух, яка ство-
рює чудові та різноманітні вироби і навчає 
цього своїх учнів.

Чудово, професійно, виважено піді-
йшла до виконання проєкту з оновлення 
дизайну коридору вчитель образотворчого 
мистецтва Оксана Петрушевська. Вона має 
художні здібності, креативно підходить до 

виконання творчих завдань. 
Майстерно виконані вироби ручної роботи 

наших колег, вражають яскравістю, неповторніс-
тю, оригінальністю та викликають у вихованців 
бажання теж займатися творчою художньою ді-
яльністю.

Адміністрація і колектив ліцею щиро вдячні за 
творчу активність, плідну роботу, за можливість 
працювати та навчатися у середовищі, сприят-
ливому для розвитку фантазії та креативності.

профспілковий комітет ладижинського 
ліцею уманського району 

Завдяки тісній співпраці

Сірим коридорам 
уже не місце

Завжди 
попереду

Первинна профспілкова організація Вікнинської гімназії Катеринопільської се-
лищної ради, яку очолює багато років Василь Кураш вражає своїм ентузіазмом і 
працьовитістю. Робота в колективі є злагодженою і функціонує, як механізм швей-
царського годинника. Перш за все це ― щоденна праця з людьми. Велике значен-
ня має особисте спілкування з кожним працівником ― знати, чим живуть колеги, 
які проблеми у них є ― усе це позитивно відбивається на працівниках і колективі в 
цілому. Така атмосфера, в центрі якої завжди перебуває людина, сприяє ефектив-
ній діяльності закладу освіти та первинної профспілкової організації.

 Підтримання внутрішнього світу кожного члена Профспілки, прагнення до команд-
ної роботи розглядається, як метод досягнення високого результату через успіх.

Зусилля профспілкової організації та її постійних комісій спрямовані на здійснення 
представництва та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів 
Профспілки. Первинка закладу неодноразово виступає ініціатором різноманітних ак-
цій, пов’язаних із захистом прав та інтересів членів профспілки, культурно-масової та 
спортивної роботи працівників та їхніх дітей. 

Бажаємо керівнику закладу та трудовому колективу нових професійних успіхів та 
перемог!

роксана Бойко,  
голова катеринопільської об’єднаної  

організації профспілки працівників  
освіти і науки україни 

Сталий дружний колектив однодумців — працівників Козацької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Звенигородської міської ради Звенигород-
ського району Черкаської області під керівництвом Сергія Олексійовича 
Коваленка та голови первинної профспілкової організації Майї Миколаївни 
Лисенко завжди у творчому пошуку, постійно, активно і цілеспрямовано 
працює над своїм іміджем, розвитком та самовдосконаленням. Саме цьому 
сприяє участь освітян у різноманітних всеукраїнських, обласних і районних 
конкурсах. Так працівники закладу переможці й призери конкурсів: «На кра-
щий колективний договір», «На кращу первинну профспілкову організацію», 
«На кращу жінку-лідера первинної профспілкової організації», «На кращий 
профспілковий куточок», «На кращу кімнату психологічного розвантажен-
ня». Завдячуючи перемогам у конкурсах проєктів, оголошених громадською 
радою при Звенигородській районній державній адміністрації, у школі зви-
чайні лампи 100% замінено на лампи енергозбереження, а також придбано 
сучасні стільці для актової зали. Результатом спільних зусиль щодо створен-
ня умов праці й навчання для всіх учасників освітнього процесу стала пе-
ремога, зайняте ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського громадського 
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці. 

Вітаємо колектив з відзнакою та бажаємо подальшого професійного 
зростання, успішних творчих знахідок, натхнення і задоволення від результа-
тів своєї діяльності. Вперед до перемог! 

майя Бойко,  
голова звенигородської районної організації

 профспілки працівників освіти і науки україни

Не зупиняємося на досягнутому!

Вітаємо професіоналів педагогічної справи!
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У здоровому тiлi — здоровий дух

головний орієнтир 

Вітаємо з днем фізичної культури і спорту!

У Монастирищенській територіальній громаді значна ува-
га приділяється розвитку фізкультури й спорту. За ініціативи 
міського голови Олександра Тищенка ведеться наполеглива 
робота з реорганізації Монастирищенського ліцею-інтерна-
ту «Обдарованість» у заклад спеціалізованої освіти — спор-
тивний ліцей. У громаді працює багато спеціалістів високого 
рівня, активних та ініціативних, справжніх фанатів фізкульту-
ри і спорту. Однак, серед них вирізняється струнка, симпа-
тична жінка з вольовим характером, чудовими організатор-
ськими й педагогічними здібностями — Валентина Гук.

Досвіду Валентина Василівна набула, працюючи тривалий час 
учителькою фізкультури в рідній Бачкуринській школі. Під її тре-
нерським наставництвом учні не тільки розвивали власні фізичні 
можливості, а й активно представляли команду школи на район-
них спортивних змаганнях. Уже 18 років Валентина Василівна пра-
цює вчителем фізичного виховання Монастирищенського ліцею-
інтернату. Очолюючи районне методичне об’єднання вчителів 
фізкультури активно ділилася досвідом роботи з колегами.

Вона — неодноразова переможниця та призерка змагань се-
ред працівників закладів освіти, проведених за ініціативи Монас-
тирищенської міської організації Профспілки працівників освіти і 
науки України. Завдяки її таланту і зусиллям вихованці ліцею-ін-
тернату стають переможцями щорічних районних та обласних 
змагань. За час її роботи спортивні досягнення закладу тільки 
зростали. Шістнадцять учнів Валентини Василівни стали студентами фіз-
культурних вишів. Любов до спорту привила і своїм дітям. Син Тимофій Гук 
— студент Уманського університету ім. П. Тичини, теж майбутній учитель 
фізкультури.

За плідну діяльність в галузі фізкультури і спорту Валентина Гук наго-
роджена грамотами та дипломами обласної ради, обласного інституту піс-
лядипломної освіти педагогічних працівників, управління освіти, молоді та 
спорту районної та міської рад.

Колектив ліцею-інтернату вітає колегу з професійним святом і бажає 
завжди перемагати, навчати й виховувати успішних здобувачів освіти. 

валерій молдован, 
директор монастирищенського 

ліцею-інтернату «обдарованість»

Перемоги учнів — 
здобутки 
вчительки

Праця вчителя важка й досить склад-
на. Щоб стати справжнім педагогом, 
слід мати велике серце та безмежну 
любов до дітей. Саме таким є вчитель 
фізкультури Христинівської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є. 
Корнійчука Христинівської міської ради 
Андрій Макушок. 

Праці на освітянській ниві він віддав 
майже 50 років. Відданий своїй професії й 
завжди радий поділитися досвідом, Андрій 
Петрович заслужив неабияку повагу серед 
колег. Він завжди доброзичливий та від-
вертий у спілкуванні з учнями, колегами й 
батьками.

Його предмет «Фізична культура» та 
позаурочні фізкультурно-оздоровчі заходи 
стають важливими ключиками, які допо-
магають відчинити двері у щасливе та здо-
рове майбутнє вихованців. Андрій Макушок 
вчить їх не боятися труднощів та помилок, 
адже без цього важко чомусь навчитися. 

Не одне покоління його вихованців під-
корювало спортивні вершини, адже він та-
лановитий і вимогливий педагог, який має 
свій стиль та підходи до навчання і вихован-
ня учнів. Постійним джерелом натхнення 
вважає спілкування з вихованцями. З ними 
разом намагається вести здоровий спо-
сіб життя, розвивати свій фізичний потен-
ціал і загартовувати волю! Формує в дітей 
чесність, справедливість, наполегливість, 
впевненість у своїх силах.

Багато часу приділяє фізкультурно-масо-
вій роботі в школі. Організовує різноманітні 
змагання, готує учнів до участі в різноманіт-
них турнірах. Забезпечує високу результа-
тивність своєї роботи. Його учні система-
тично займають призові місця в районних 
спартакіадах школярів та зональних змаган-
нях з з волейболу, баскетболу, футболу, ша-
хів та шашок, легкої атлетики, спортивного 

орієнтування. З 2013 року — беззмінний суд-
дя спартакіади працівників освіти, започат-
кованої районною організацією Профспілки 
працівників освіти і науки України.

20 років працював учителем військової 
підготовки, виховав 56 офіцерів.

Разом із дружиною, вчителькою почат-
кових класів Ларисою Ерастівною, вирос-
тив сина, який є їхньою гордістю. Нині радіє 
внукам, котрі принесли щастя у родину.

Нещодавно Андрій Петрович відзна-
чав ювілей. За поданням первинної проф-
спілкової організації Христинівської спе-
ціалізованої школи, клопотанням президії 
районної ради Профспілки за багаторічну, 

сумлінну, творчу працю, результативність у 
роботі, особистий вагомий внесок у справу 
навчання і виховання підростаючого поко-
ління та з нагоди ювілею педагог нагоро-
джений Подякою Міністерства освіти і на-
уки України! 

Хочемо побажати Андрію Петровичу й 
надалі плідно працювати, навчати учнів до-
брого і світлого, творити гідну освітянську 
справу. Віримо, що любов до праці та неви-
черпна життєва енергія ще довго супрово-
джуватимуть талановитого вчителя. 

оксана єременко, 
голова христинівської районної 

організації профспілки 
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Тут кожен вихованець 

відчуває тепло
Світлана Литвиненко — педагог і керівник з великої 

літери, яка вміє захопити та повести за собою і вели-
кий колектив закладу дошкільної освіти, і багатолику 
родину дошкільнят та їхніх батьків. Ось уже 23 роки 
працівники, батьки, діти не уявляють життя  без своєї 
завідувачки найбільшого дошкільного закладу в Золо-
тоноші «Ялинка».

Рік у рік дитячий садок кращає, його територія бла-
гоустроюється. Ігрові та побутові  приміщення оснащені 
всім необхідним для потреб вихованців. Працівники сад-
ка оточили дітей турботою, постійно дбають про зміцнен-
ня здоров’я малят та їхній розвиток.  

Світлана Сергіївна, віддаючи благополуччю та добро-
буту дітей, які виховуються в «Ялинці», весь свій робочий, 
а нерідко й вільний час, встигає потурбуватися й про 
власних онуків — Альонку, Максима й Владислава. Вони 

також тягнуться до бабусі, яка стала для них справжнім 
другом.

До неї часто звертаються за порадою працівники з 
інших дитячих закладів міста. Їй є що розповісти, чим 
поділитися з колегами. 

Світлана Сергіївна — відповідальна, інтелігентна, 
сумлінна та пунктуальна, завжди знайде вихід зі, зда-
валося б, безвихідної ситуації, допоможе й словом, і ді-
лом. 

Успіхів вам, шановна Світлано Сергіївно, на педаго-
гічній ниві! Хай усі вихованці «Ялинки» виростають здо-
ровими, вдячними й гарними людьми! 

валентина дерев’янко, 
методистка ясел-садка «ялинка» золотоніської 

міської ради

До Всеукраїнського дня дошкілля

«Просто вона працює чарівницею...», — так без 
перебільшення можна сказати про завідувачку за-
кладу дошкільної освіти № 15 «Сонечко» міста Умань 
Світлану Бурлаченко. Світлана Юріївна очолює до-
шкільний закладу з 1991 року. Така відповідальна 
посада вимагає повної відданості, наполегливості 
в подоланні труднощів, високого професіоналізму. 
Вона заслужила глибоку повагу уманчан, даруючи 
дітям не тільки свої знання та досвід, а й тепло своєї 
душі.

Аби працювати в закладі дошкільної освіти, переко-
нана Світлана Юріївна, в першу чергу треба любити ді-
тей, необхідно знати їхні вікові та психологічні особли-
вості, звички й потреби, прагнути зрозуміти. І що може 
бути важливішим, ніж дитяча посмішка та радість в очах 
дошкільнят? Малюки різні за темпераментом і характе-
ром. Кожний «чомусик» – особистість, до якої потрібно 
знайти підхід. 

Колектив дитячого садка на чолі зі Світланою Юрі-
ївною по-материнськи піклується, щоб їхнім підопічним 
було комфортно й цікаво. І вестибюль, і коридори за-
кладу, й ігрові зони та куточки з виставками дитячої 
творчості — все тут позначене любов’ю, турботою про 
розвиток малят, прагненням оточити їх теплом і увагою. 

Світлана Юріївна тісно співпрацює з Уманською 
міською організацією Профспілки працівників освіти і 

науки України та первинною профспілковою організа-
цією закладу дошкільної освіти, вона — голова ревізій-
ної комісії міськкому Профспілки. Адже постійно дбає 
про соціальні інтереси кожного працівника освітнього 
закладу, вміє словом, особистим авторитетом та влас-
ним прикладом спрямувати колектив на добрі справи: 
оздоровлення дітей та працівників, участь у спортивних 
змаганнях, конкурсах художньої самодіяльності, турис-
тичних походах і поїздках. За успіхи в педагогічній та 
громадській роботі Світлана Юріївна нагороджена зна-
ками «Відмінник освіти України», «Софії Русової», стала 
лауреатом звання «Жінка року – 2017» у номінації «Жін-
ка-педагог», премії обласної організації Профспілки 
імені народного вчителя О.А. Захаренка. 

Дитячий садок — це маленька держава зі своїми за-
конами й правилами, неповторною атмосферою, напо-
вненою любов’ю і теплом, турботою та розумінням. Це 
планета дитячої безпосередності й щирості, і водночас 
– величезний, злагоджений механізм, в якому немає 
дрібниць. І управляти таким «господарством» дуже не-
просто. Однак Світлана Юріївна блискуче справляєть-
ся зі своїми обов’язками. Вона та її колектив завжди в 
русі, у творчому розвитку. Зі святом вас, шановна Світ-
лано Юріївно!

любов кузьменко, 
голова уманської міської 

організації профспілки

Головна мета первинної 
профспілкової організації Го-
родищенського закладу до-
шкільної освіти (ясла-садок) 
№ 1 «Джерельце» — створення 
умов, щоб людина почувала 
себе захищеною, професійно 
зрілою, впевненою у завтраш-
ньому дні і потрібною, як про-
фесіонал. Первинна проф-
спілкова організація закладу 
дошкільної освіти працює згід-
но зі Статутом Профспілки пра-
цівників освіти і науки України. 
Тут укладено колективний до-
говір між адміністрацією та 
профспілковим комітетом. Ад-
міністрація двічі на рік звітує 
про виконання колективного 
договору, яким регулюються 
виробничі, трудові, соціаль-
но-економічні відносини та 
узгоджуються інтереси чле-
нів колективу та адміністрації. 
Профспілковий комітет під ке-
рівництвом Людмили Міщенко 
бере активну участь у розробці 
та погодженні локальних до-
кументів закладу дошкільної 
освіти, контролює їхнє ви-
конання, контролює питання 
охорони праці працівників за-
кладу, проводить консультації 
з актуальних питань на поточ-
ний момент для співробітників, 
організовує свята, активний 
відпочинок колективу, надає 
матеріальну допомогу праців-
никам дошкільного закладу, 
які опинилися у складній жит-
тєвій ситуації, бере участь в 
роботі атестаційної комісії.

Профспілковий комітет за-
кладу стоїть на стороні захисту 
соціально-економічних інтере-
сів працівників. Конструктив-
ний діалог між адміністрацією 
та профспілковим комітетом 
під час складання та в ході об-
говорення колективного дого-
вору допомагає враховувати 
всебічні аспекти покращення 
соціально-економічного роз-
витку колективу. Дуже серйоз-
но і з великою відповідальніс-
тю ставимося до виконання 
пунктів трудового колективно-
го договору. 

Колектив і первинна проф-
спілкова організація закладу 
своєю діяльністю доводять, 
що тільки разом ми потужна 
сила, спроможна захищати 
та підтримувати працівни-
ків. Продовжуємо шукати нові 
форми роботи для вирішення 
спільних проблем. 

Вітаємо спільноту закладу 
дошкільної освіти з профе-
сійним святом. Дякуємо вам 
за щоденну любов і турботу, 
віддане служіння улюбленій 
справі, терпіння, мудрість, на-
полегливість і високий профе-

сіоналізм. Міцно-
го здоров’я вам, 
щастя, добра 
та натхнення, а 
найголовніше — 
відчуття вдячності 
за свою роботу від 
дітей, батьків та 
держави.

людмила 
міщенко, 

голова 
первинної 

профспілкової 
організації 

з душею

пріоритет — інтереси людини

«Просто вона працює 
чарівницею.. .»

«Джерельце» натхнення
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У ногу з часом 
крокує

госПодарка книжкового 
царства

Вітаємо з Всеукраїнським днем бібліотек!
скарБниця мудрості

від історії — до сучасності

Шкільна бібліотека Великоканівецького навчаль-
но-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чор-
нобаївської селищної ради Золотоніського району 
— це естетично оформлена кімната з обладнаними 
місцями для читання, укомплектованим книжковим 
фондом, достатньою кількістю періодичних видань. А 
господарює тут уже багато років досвідчена бібліоте-
карка, майстер своєї справи Світлана Яковенко. Світ-
лана Іванівна чудово володіє мистецтвом спілкування 
з читачами, вміло зароджує у дітей найкращі почуття, 
розкриваючи за допомогою літератури широкий світ, 
що їх оточує.

У нашій шкільній бібліотеці велика кількість дитячої 
літератури, зокрема для учнів початкової ланки, тому 
найактивніші відвідувачі — учні 1-4 класів. Спілкуючись 
із ними, бібліотекарка з’ясовує літературні уподобання, 
допомагає розв’язувати різноманітні життєві проблеми. 

Світлана Іванівна завжди рада хорошим читачам, гос-
тинно запрошує до бібліотеки всіх охочих читати, не за-
бувати дорогу до книжкового дому, не минати його.

Бібліотекарка бере активну участь у проведенні 
шкільних заходів, проводить бібліотечні уроки, готує 
книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, прояв-
ляючи свою зацікавленість у співпраці з учнями, вчите-
лями та батьками.

Завдяки шкільній бібліотеці читачі мають унікальну 
можливість ознайомитися з історією рідного краю. Вона 
— центр культури, де закладається духовне здоров’я 
школярів. 

Вітаємо всіх, хто любить і цінує книгу, з Днем бібліо-
тек. Хай усе більше людей відвідує читальні зали, черпає 
зі скарбниці мудрості.

ольга филь, 
голова первинної профспілкової організації 

великоканівецького нвк 

Фонд бібліотеки почав комп-
лектуватися з кількох десятків по-
дарованих книг. У спадок сучасній 
університетській книгозбірні ХХІ 
століття дісталися книги бібліотек 
закладів освіти Умані, видання з 
бібліотек приватних осіб, низки 
товариств та організацій, громад-
ських діячів ХІХ–ХХІ ст. З перших 
днів свого існування, бібліотечний 
фонд досить активно поповнював-
ся завдяки дарункам. Бібліотечні 
штампи свідчать, що цінні дарунки 
надійшли від Наукової бібліотеки 
Інституту української літератури 
імені Т.Г.Шевченка. Серед по-
дарованих книг є фоліанти з осо-
бистих книгозбірень відомих осо-
бистостей, зокрема, А.Дробязко, 
К.Лісіціна, П.Тутковського та ін. 
Активну допомогу книгозбірням 
надавали М.Трідріх, Валентин і 
Марія Крамаренки, І.Козицький, 
О.Олійник, С.Венжер, С.Стаднюк 
та ін.

До початку Другої світової ві-
йни бібліотечний фонд нарахову-
вав майже 100 тисяч примірників. 
За часів окупації нацистські за-
гарбники знищили й пограбували 

більшість книг (майже 75 тисяч то-
мів). Лише невелику частину книж-
кового фонду вдалося врятувати 
під час війни завдяки тому, що 
були замуровані глухою стіною в 
підвалі. Здійснили цю благородну 
місію М.Олійник і М.Руткевич. 

З поверненням викладачів і 
студентів проводилась робота з 
відновлення бібліотеки. Книги, що 
вижили під час війни, безумовно 
перебували у жахливому вигляді, 
їх потрібно було чистити, сушити, 
клеїти. Цим займались бібліотека-
рі і читацький актив. На прохання 
міської Ради (по радіо і через га-
зету) почали зносити до бібліотеки 
книги й жителі міста, меблевий цех 
виготовив для бібліотеки стелажі, 
молодь допомогла впорядкувати 
приміщення.

У 50–60-ті роки ХХ століття 
відбувалося швидке нарощуван-
ня величини книжкового фонду. 
За 10 років він збільшився майже 
втроє. З часу заснування і до 90-х 
років фонд бібліотеки формувався 
планово і систематично, а в 90-ті 
роки відбулися зміни в суспіль-
стві, які негативно вплинули й на 

формування бібліотечного фонду. 
З кожним роком знижувався об-
сяг нових надходжень, зменшу-
вались кошти на придбання книг 
та періодичних видань. У той час 
вагому допомогу в комплектуван-
ні фонду бібліотека отримала від 
Українсько-американського бла-
годійного фонду «Сейбр-Світло». 
Починаючи з 1990-х років, через 
недостатнє фінансування бібліоте-
ка не має можливості закуповува-
ти, тому більше використовуються 
можливості книгообміну, який за 
час існування бібліотеки змінював-
ся як кількісно, так і якісно.

З 2007 року бібліотека УДПУ 
перейшла на автоматизований об-
лік фондів, приділяє значну увагу 
формуванню електронних інфор-
маційних ресурсів, проводить ак-
тивну діяльність в галузі каталогі-
зації та створення повнотекстових 
інформаційних ресурсів.

Сьогодні одним із традицій-
них джерел комплектування бі-
бліотечних фондів бібліотеки Уні-
верситету є дарунки. Бібліотека 
одержувала їх від початку свого 
існування в значній кількості від 

бібліотек і видавництв, різнома-
нітних фондів та організацій, ре-
дакцій і товариств, союзів та окре-
мих осіб (студентів і викладачів). 
Особливо багато дарунків почало 
надходити в роки незалежності від 
представників української діаспо-
ри (зокрема, М.Коця, О.Горбача, 
О.Городиського, Л.Винара та ін.). 
Є сотні книг з автографами, наді-
слані з Польщі, Німеччини, Болга-
рії, Чехословаччини, США, Канади, 
видані як українською, так й інши-
ми мовами.  У 2000-х роках зна-
чний внесок у поповнення фонду 
здійснюють викладачі та студенти 
Університету, жителі міста. Слід 
відзначити, що в різні періоди 
профспілковий комітет інституту, 
а згодом університету виділяв ко-
шти на придбання подарункових 
видань, матеріально заохочував 
бібліотекарів за плідну роботу. 
Профспілковий комітет постійно 
надає фінансову допомогу при 
проведенні культурно-масових за-
ходів, що проходять в бібліотеці та 
читальних залах.

Ми пишаємося унікальними 
виданнями, які знаходяться у фон-
дах нашої бібліотеки. Колекція рід-
кісних книг бібліотеки УДПУ бере 
початок майже півстоліття тому. 
Тоді почали збирати та відокрем-
лювати видання ХІХ ст., створюва-
ли каталог рідкісних та цінних книг. 
Сьогодні ця колекція раритетних 
видань нараховує понад 1 711 
примірників, надрукованих із 1890 
до 1945 року включно. Для спро-

щення доступу користувачів до 
рідкісних видань бібліотекою про-
водиться оцифрування книжкових 
пам’яток та надається доступ для 
читання в мережі Інтернет. 

Виключно важливу наукову, 
культурну цінність мають книж-
кові колекції з власних бібліотек 
відомих українських вчених, по-
даровані книгозбірні в наш час. 
На сьогодні в депозитарному 
фонді зберігається п’ять таких ко-
лекцій: С.Бевзенка, В.Карпової, 
Т.Маєвської, І.Власенка, бібліо-
теки Інституту мовознавства імені 
О.Потебні.

Обслуговування користувачів 
здійснюється у шести читальних 
залах. Сьогодні бібліотекарі про-
водять низку культурно-просвіт-
ницьких заходів, постійно розши-
рюють та активно впроваджують 
нові форми роботи. Протягом року 
експонуються тематичні книжко-
ві виставки, відкриті перегляди, 
проводяться дні інформації, біблі-
ографічні огляди, складаються те-
матичні та рекомендаційні списки 
літератури, бібліографічні покаж-
чики, презентуються віртуальні ви-
ставки.

Колектив Університету і на-
далі сподівається на підтримку 
органів місцевого самоврядуван-
ня, виконкому міської ради щодо 
надання додаткових площ для 
створення Наукової бібліотеки – 
культурно-освітнього осередку з 
вільним доступом для всіх жителів 
міста, студентської молоді.

Разом зi створенням Уманського інституту соціального вихован-
ня утворилася бібліотека сучасного Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини, яка є однією з найбіль-
ших бібліотек міста і має багату та цікаву історію.
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За точність і достовірність 
викладених фактів несуть 
відповідальність автори

(рекламодавці).

Є люди, якими неможливо не захоплю-
ватися, не дивуватися їхньому таланту, не 
пишатися їхніми досягненнями. Немож-
ливо навіть уявити, яка величезна праця 
стоїть за їхніми плечима! Такою вагомою 
постаттю на Звенигородщині є Микола 
Павлович Лисенко, добра слава якого роз-
крилилася по всій Україні й по всьому світу!

Що ж таке унікальне створив цей чоловік, 
ім’я якого занесено в «Книгу рекордів Украї-
ни», а про результат його тридцятирічної пра-
ці розгорнулися масові публікації не тільки в 
національній пресі, а й на шпальтах амери-
канських, канадських, австралійських газет, у 
сіднейських засобах масової інформації, со-
тні вітань у соціальній мережі, десятки різно-
манітних нагород?..

Микола Павлович народився на Волині, 
хоча має керелівське родове коріння. Тому 
душею зріднений з батьківщиною Кобзаря. 
Натхненний своїм великим предком, постій-
но цікавився різними аспектами його життя 
та творчості й досліджував усе, що пов’язане 
з Тарасом Шевченком та його родом. Такого 
глибокого та змістовного дослідження доти 
ніхто не проводив. То була непроста робота, 
яка потребувала не тільки часу та зусиль, а 
й численних зустрічей із людьми, постійних 
поїздок до музейних та архівних установ, 
переосмислення документальних матеріа-
лів, мемуарних свідчень, упорядкування та 
систематизації інформаційних скарбів. У ре-
зультаті створене ним генеалогічне дерево 
Шевченкового роду містить понад 1300 осіб, 
відомих і не дуже, які на даний час прожи-
вають в Україні, Прибалтиці, США, Франції, 
Австралії, Канаді, Росії, в інших країнах і, зви-
чайно, у Керелівці, Моринцях, Звенигород-

ці... Книга Миколи Лисенка «Коріння Шев-
ченкового роду» (2012 р.) не має аналогів в 
українській культурі! Це виняткова широко-
масштабна документальна праця, що поєд-
нала родинні хроніки, біографічні дані пред-
ставників славетного роду, маловідомі факти 
з їхнього життя, трудові досягнення, творчі 
надбання, світлини з архівів і приватних ко-
лекцій, історичні відомості, духовні традиції, 
відроджений дух минувшини. 

Шевченко мріяв про вільну, незалежну 
Україну, переймався долею рідних та сво-
го народу. Микола Лисенко — праправнук 
батька нації по родинній лінії брата Йосипа — 
щирий патріот, і в знак глибокої пошани про-
пагує культурну спадщину Кобзаря. Автор 
книги-дослідження Великої родини Тараса 
презентував свою працю в різних куточках 
України, у закладах вищої освіти, школах, 
бібліотеках, музеях. Паралельно Микола 
Павлович був учасником міжнародних кон-
ференцій, конкурсів, здобувши в результаті 
вісім дипломів-перемог! Прізвище Лисенка 
як дослідника роду Шевченка внесено до 
Шевченківської енциклопедії, Київ, видавни-
цтво НАН України (2015 р.). Він нагородже-
ний дипломом Асамблеї ділових кіл України 
«Ділова людина України» (2016 р.), дипломом 
Інституту культурної спадщини Академії наук 
Республіки Молдови, дипломом імені Біло-
зерської Любові Михайлівни, заслуженого 
вчителя України, започаткованим Звениго-
родським райкомом Профспілки.

Микола Павлович більше 20 років очолює 
Шевченківське відділення Всеукраїнського 
благодійного культурно-наукового фонду Т.Г. 
Шевченка, опікується «Тарасовою калиною», 
під якою знаходив собі прихисток малий Та-
рас, дбає про збереження цієї історичної, 
природної пам’ятки. 2013 року він став орга-
нізатором й активним учасником насадження 

дубової алеї нащадками роду Шевченка на 
території Національного заповідника «Бать-
ківщина Тараса Шевченка». 

За вагому працю з розбудови Шевчен-
кового краю Микола Лисенко нагороджений 
медаллю «Батьківщина Тараса Шевченка». 
За мужність і самовідданість, високий про-
фесіоналізм та особливі заслуги при лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
нагороджений Всеукраїнською громадською 
організацією «Союз Чорнобиль України» ор-
деном «Ветеран Чорнобиля» та медаллю «За 
мужність». Нагороджений також почесними 
грамотами Черкаської обласної ради, Зве-
нигородської райдержадміністрації, райкому 
Профспілки працівників освіти і науки Украї-
ни.

У свій час, працюючи спеціалістом з охо-
рони праці в Шевченківській спеціалізованій 
школі-інтернаті з поглибленим вивченням 
предметів гуманітарно-естетичного профі-

лю, Микола Павлович очолював первинну 
профспілкову організацію, уміло та сумлінно 
захищав права та інтереси спілчан, був взі-
рцевим лідером, гарним наставником, на-
дійною підтримкою для колег та односельців. 
Нині ветеран на заслуженому відпочинку, 
проте веде активний спосіб життя і на гро-
мадських засадах щедро ділиться з людьми 
набутками свого розуму, приділяє багато 
уваги патріотичному вихованню юного по-
коління, навчаючи власним прикладом бути 
гідними представниками непереможного 
українського роду, славетними нащадками 
геніального Тараса Шевченка, берегти його 
заповіти, єднати покоління в добрі й мирі, 
примножувати святу любов до рідної України! 

Подальших вам професійних успіхів!

галина ткаченко, 
методистка звенигородського цен-

тру дитячої та юнацької творчості

постаті

ветерани ювіляри

Життєва дорога довжиною у 80 ро-
ків викликає глибоку повагу. Це вік золотої 
зрілості, яка дарує почуття спокою і радос-
ті. Ювілярка Галина Михайлівна Порубльо-
ва — відмінниця народної освіти, ветеран-
ка педагогічної праці, колишня заступниця 
директора з навчально-виховної роботи 
Черкаської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №4 Черкаської міської ради, член 
Національної спілки журналістів України.

Більше 50 років Галина Михайлівна 
працювала в галузі освіти міста, з них на 
посаді заступниці директора понад 30 
років. Забезпечувала належний рівень 
контролю і керівництва, створювала умо-
ви для організації педагогічного колективу 
та підвищення професійної компетент-
ності кожного педагога. За час її роботи в 
школі були створені сприятливі умови для 
всебічного розвитку особистості кожного 
вчителя та учня, активно впроваджувала 
принципи патріотичного та превентивного 
виховання учнівської молоді, здійснювала 
постійну педагогічну підтримку та настав-
ництво молодих колег, педагогічний су-
провід батьків. 

Галина Михайлівна тісно спрацювала з 
первинною профспілковою організацією, 
міським та обласним комітетами Проф-
спілки працівників освіти і науки України. 
І сьогодні залишається людиною актив-
ної життєвої позиції, завжди з повагою 
ставиться до діяльності профспілкових 
органів, активна членкиня міської ради ве-
теранів, підтримує тісний зв’язок з вете-

ранами праці. 
Добропорядна й мудра, людяна і лю-

бляча, вона завжди підставить своє плече 
допомоги, розрадить і порадить, підтри-
має. Вона вражає своєю кмітливістю, гар-
ною пам’яттю, веселою вдачею та добро-
зичливістю.

Пише вірші. Випустила 24 літературні 
збірки поезій, статей, гуморесок та есеїв. 
З 2006 року — член Національної спілки 
журналістів України. Літературний псев-
донім — Галина Гуморина.

Ось один із її віршів:
Спасибі, друзі, що ви в мене є...
Дзвенить, бринить оркестр природи,
Земля квітує барвінковим цвітом.
Лишивши вдома всі негоди,
Іду назустріч друзям, квітам.
Яке це дивовижне почуття,
Коли навколо творчі люди.
Звучить поезія і музика луна,
Птахів веселі голоси – повсюди!
Спасибі, друзі, що ви в мене є.
Немає часу сумувати,
Нема питань, навіщо ти живеш...
І хочеться любити і співати!
 Шановна Галино Михайлівно, нехай 

всі ваші дні будуть наповнені любов’ю рід-
них, удачею, приємними клопотами, пре-
красним самопочуттям і оптимістичним 
настроєм. 

Бажаємо Вам нових літературних 
звершень, оптимізму, наснаги. І як Ви лю-
бите казати — найкращі роки ще попере-
ду, ми впевнені, що так і буде!

Олександрі Іванівні Шулежко у 70-й 
день народження присвячується.

Олександра Іванівна Шулежко у вересні від-
святкувала своє сімдесятиліття. Це жінка, про 
яку можна сказати: «Жінка з великої літери, Учи-
телька з золотим серцем». Своє тепло, щирість, 
любов Олександра Іванівна дарує всім, зокрема 
своїм рідним, колегам, учням.

Кожен ранок поспішає ця жінка до школи, 
аби отримати задоволення від спілкування з ді-
тьми, вдихнути повітря, напоєне дитинством, 
сміхом, навчати дітей любити книгу, людей, 
життя. Адже вона — педагог. 

Якою ж видалася життєва стежка Олексан-
дри Іванівни?

…Мальовниче село Ревбинці. Тут у родині 
Ляпкало народилася маленька дівчинка, якій 
дали прекрасне ім’я — Олександра. Росла Шура розумною, допитливою, творчою. Тато 
— колгоспник, мама — вчителька. Тож і Шура твердо вирішила, що буде навчати діток, і 
впевнено йшла до мети. І мрія збулася: вона закінчила Черкаський педагогічний інститут і 
стала викладати російську мову та літературу.

Чоловік Олександри Іванівни – Петро Сергійович Шулежко працював на керівних по-
садах, тож частенько приходилося змінювати місце проживання. Та де б не працювала і не 
проживала наша ювілярка, її любили і поважали — за щирість, чесність, людяність. А дітки 
скрізь горнулися до неї, як курчатка до квочки.

З 1982 року і по сьогодні Олександра Іванівна працює у нашій Малобурімській загаль-
ноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чорнобаївської селищної ради. Була вихователем групи про-
довженого дня, вчителькою, заступницею директора, а з 2003 року і до виходу на пенсію 
очолювала заклад освіти. За свою плідну і багатогранну роботу Олександру Іванівну на-
городжено нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти». Все робила з любов’ю, тож 
школа розквітла, стала затишною і привабливою, заслужила авторитет у районі, педагогіч-
ний колектив став дружний, згуртований.

Олександро Іванівно, наша перша Леді! З нагоди вашого ювілею ми даруємо вам щиру 
подяку за вашу працю, за вашу любов і доброту і від усіх нас щирі поетичні рядки вашої 
учениці, тепер колеги, Людмили Миколаївни Сухенко:

Ми з Вами в школі поріднились,
Ви ідеалом стали нам.
За все чому ми в Вас навчились,
Ми щиро дякуємо Вам!
І хоч років спливло багато,
Й багато весен відцвіло —
Ви й зараз щедро і завзято
У душі сієте добро.
Тож хай минає рік за роком,
Хай дні летять у далечінь,
А Ви прямуйте крок за кроком
По щедрім вчительськім путі!

профспілковий комітет малобурімської загальноосвітньої 
школи і-ііі ступенів чорнобаївської селищної ради 

     Спасибі, 
друзі, що ви є… Жiнка, яка випромiнює

 добро 

Голова редакційної колегії,
голова Черкаської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки 

України
Анатолій Іванович СТЕЦЕНКО


