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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Основним завданням профспілки є 
соціально-економічний захист її членів, що й 
було першочерговим у роботі профспілкової 
організації педуніверситету.  

У 2015 р. університет переходив на роботу 
згідно з новим Законом «Про вищу освіту». 
Профком брав безпосередню участь у 
формуванні нової нормативної бази. 

Профспілкою були запропоновані зміни 
до Статуту університету, які продовжили 
наші демократичні традиції і дещо їх 
розширили. За новим Статутом 
формування вчених рад факультетів 
передбачає участь у них усіх науково-
педагогічних працівників, а не тільки 
керівного складу деканатів, кафедр та 
професорів. Пропозицію щодо кандидатури 
декана вносять збори факультету таємним 
голосуванням. У Статуті залишився пункт 
про схвалення роботи ректора шляхом 
таємного голосування.  

У 2018 р. був прийнятий новий 
Колективний договір, над яким спільна 
комісія адміністрації і профкому, як 
представника колективу, працювала 
декілька місяців. Були максимально 
враховані пропозиції факультетів і 
підрозділів, зокрема, щодо навантаження, 
солідарної відповідальності при скороченні 
ставок на кафедрі та інші. Залишилися в 
силі всі соціальні гарантії, які були в 
попередньому Колективному договорі: 
надбавки, доплати, премії, матеріальні 
допомоги. Так, працівники університету 

можуть розраховувати на доплати за 
виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника, за суміщенням 
професій (посад), за розширення зони 
обслуговування – до 50%. Надбавки 
викладачам і співробітникам можуть бути: 
за складність, напруженість у роботі, за 
виконання особливо важливої роботи – до 
50%. За 16 показниками можна преміювати 
працівників університету. Усі, хто виходить 
на пенсію, за Колективним договором може 
розраховувати на премію розміром 2 
посадових оклади.  

Практично всі ВНЗ вилучили зі своїх 
Колективних договорів, за браком фінансів, 
право на матеріальну допомогу навчально-
допоміжного персоналу, охорони та 
працівників госпчастини. У нас це право 
залишилось у силі і виконується.  

Усі, без винятку, штатні працівники, які 
мають відпустку до 30 днів, додатково за 
Колективним договором ще можуть 
розраховувати на 7 днів. В університеті 
такою соціальною пільгою можуть 
скористатися штатні працівники 66 посад, а 
це декілька сотень осіб.  

За ініціативи профкому бухгалтерія 
ознайомлює зі структурою доходів та 
витрат факультетів університету. Така 
інформація дає змогу проаналізувати 
факультетам свої можливості і зняти 
багато запитань із приводу: хто скільки 
заробляє, і хто скільки витрачає.  

Щороку профком розглядає актуальні 
для університету питання 
профорієнтаційної роботи, ліцензійних 
вимог та акредитації. Нами неодноразово 
вносилися пропозиції щодо узгодження дій 
усіх факультетів у рекламній кампанії 
шляхом створення єдиного центру.  

Профком ініціював ознайомлення 
адміністрації з роботою Сумського 
університету, який є провінційним ВНЗ, але 
входить до кращих університетів України 
та Європи за Міжнародними рейтингами. 

Профком на своїх засіданням 
розглядав нормування праці науково-
педагогічних працівників, навчально-
допоміжного персоналу, бібліотеки, 
охорони, працівників госпчастини на 
відповідність їх чинному законодавству та 
Колективному договору. За результатами 
розгляду вносилися пропозиції щодо 
поліпшення умов праці зазначених 
працівників. За участю комісій профкому 
були запропоновані норми навантаження 
другої половини дня, які до цього часу не 
викликають запитань. 

Профспілка брала участь у всіх акціях 
протесту, які організовувалися 
ЦК профспілки працівників освіти і науки 
України та Федерацією профспілок 
України. Зокрема, ці акції стосувалися 
підвищення зарплат освітян, трудового 
законодавства, внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту». 

 

КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Протягом звітного періоду комісія соціального захисту 
працювала в складі трьох осіб: доц. Горська О. О. – голова 
комісії та членів комісії: проф. Іліаді О. І., доц. Мілова Т. М., 
доц. Окопник О. М. 

У межах визначених повноважень комісія здійснювала 
постійний контроль за постановкою та зняттям з обліку 
членів профспілкової організації університету.  

Комісія займалась: 
– організацією та проведенням профілактичних медоглядів 

членів профспілки викладацького та допоміжного складу 
університету в листопаді 2016 року (на базі міської поліклініки 
№ 3) та листопаді 2017 року (проведення УЗД на базі 
діагностичного онкологічного центу «TOMOCLINIC»); 

 привітанням членів профспілки університету та їхніх 
неповнолітніх дітей зі святом Нового року та отриманням 
новорічних подарунків, організацією відвідування дітьми членів 
профспілки новорічних ранків (грудень 2015–2019 р.р.); 

 матеріальною допомогою членам профспілки, які 
виховують дітей у неповних та багатодітних сім’ях, мають 
дітей з ознаками інвалідності. 

Одним із напрямів роботи комісії є участь у здійсненні 
контролю за дотриманням визначених норм при розподілі 
навчального навантаження для професорсько-викладацького 
складу університету. Члени комісії брали участь у проведенні 
якісного аналізу розподілу навчального навантаження по 
кафедрах окремих факультетів у 2016–2017, 2017–2018 та 
2018–2019 навчальних роках. 

Членами комісії у 2014–2015 н. р. проводився якісний та 
кількісний аналіз об’єктивності нарахування грошових премій та 
матеріальних допомог працівникам ЦДПУ ім. В. Винниченка, у 
2015–2016 та 2016–2017 н. р. – здійснювався контроль за 
нарахуванням та виплатою працівникам університету відповідно 
до Колективного договору персоніфікованих надбавок і доплат, 
проводиться постійний контроль за нормуванням й оплатою 
праці науково-педагогічних працівників та працівників 
навчально-допоміжного складу та працівників адміністративно-
господарських служб. 

Окремим напрямом роботи комісії соціального захисту був 
розгляд скарг членів профспілки з питань розподілу навчального 
навантаження (у 2016–2017 н. р. та 2017–2018 н. р.), порушень 
«Положення про встановлення надбавок та доплат до 
посадового окладу» членам профспілки (2015–2016 н. р.) та 
звільнення члена профспілки у зв’язку із закінченням терміну 
строкового трудового договору (2016–2017 н. р., 2019–
2020 н. р.). Розгляд скарг за участю комісії дозволив, у 
більшості випадків, позивачам і представникам адміністрації 
дійти до спільного компромісу та задовольнити їхні позиви. 

Систематично, раз на рік, комісія здійснює контроль за 
дотриманням санітарного стану, якістю роботи, обслуговуванням 
та ціновою політикою університетських їдалень і виносних пунктів 
харчування, що працюють у навчальних корпусах університету. 
Результати перевірок оголошуються на засіданнях профкому та 
приймаються пропозиції щодо поліпшення їхньої роботи, з якими 
профком звертається до адміністрації навчального закладу. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРОФКОМУ 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка за 2015–2019 рр. 
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РОЗМІРИ 
посадових окладів на основі Єдиної тарифної сітки  

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

Тарифні 
розряди 

Тарифні 
коефіцієнти 

ІІІ етап 

Посадові 
оклади 

Науково-
педагогічні 
працівники з 
01.01.2019 р. 

Посадові 
оклади 

Педагогічні 
працівники 
з 01.09.2019 р 

Посадові 
оклади з 

01.01.2020 

Посадові 
оклади 

Педагогічні 
працівники 
з 01.01.2020 

Посадові  
оклади 

Науково-
педагогічні 
працівники з 
01.01.2020 

Мінімальна зарплата — 4723,00 

        2102       

1 1     2102     
Садівник, підсобний роб., прибиральниця, охоронник, 
двірник, ліфтер 

2 1,09     2291     Водій, комірник 
3 1,18     2480     Слюсар-сантехнік, столяр, електромонтер 
4 1,27     2670     Лаборант, комендант, паспортист, секретар, диспетчер 
5 1,36     2859     Технік АТС, ст. інспектор, електрогазозварник 
6 1,45     3048     Ст. лаборант, завідувач архіву 
7 1,54     3237     Механік, бухгалтер зав. гуртожитком 

8 1,64     3447     
Зав. канцелярії, інспектор конт. вик. дор.,  
бухгалтер 2-ї категорії 

9 1,73     3636 4000   

Нач. відділу МТП, інженер по обс. облад., бухгалтер 1-ї 
категорії, інженер-програміст, зав. заочного відділу, 
медсестра, веб. майстер. 

10 1,82   3846 3826 4209   

Інженер з ОП, провідний бухгалтер, зав. педагогічної 
практики, акомпаніатор, балетмейстер, завідувач 
заочного відділу 

11 1,97     4141     
головний інженер, бібліотекар 1-ї категорії,бібліограф 
1-ї категорії  

12 2,12 4521 4480 4456 4902 4946 

Нач. відділу кадрів, зав. відділом, провідний бібліотекар, 
методист вищ. категорії, зав. педагогічної практики, 
нач. відділу, зав. аспірантури 

13 2,27   4797 4772 5249   Завідувач лабораторії, завідувач майстерні 
14 2,42   5114 5087 5596   Завідувач навчально-методичного відділу 
15 2,58     5423     Директор бібліотеки 
16 2,79 5950   5865   6510 Викладач, асистент, концертмейстер 
17 3,00 6397   6306   7000 Старший викладач 
18 3,21     6747       
19 3,42 7293   7189   7980 Доцент 
20 3,64 7761   7651   8493 Професор 
21 3,85 8210   8093   8983 Завідувач кафедри (професор) 
22 4,06 8657   8534   9473 Декан 
23 4,27     8976       
24 4,36 9297   9165   10173 Ректор 
25 4,51     9480       

 
КОМІСІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Комісія з охорони праці профспілкового 

комітету у складі: Царенка О. М. – голова, 
члени комісії: Сальник І. В., Співак В. О. 
здійснює контроль за дотриманням 
адміністрацією університету законодавства 
про охорону праці, створенням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належних 
виробничих і санітарно-побутових умов. 
Профспілковий комітет здійснює 
систематичний контроль за виконанням 
Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці. Спільно з інженером 
з охорони праці (Л. О. Василенко, 
С. І. Дишловою) розв’язувалися питання 
охорони праці співробітників університету, 
придбання медикаментів для аптечок. 
Профком неодноразово розглядав питання 
щодо забезпечення працівників АГЧ 
спецодягом і мийними засобами, 
проходження медогляду та інші питання.  

Щорічно (у жовтні – листопаді) на 
засіданнях профкому розглядався стан 

підготовки приміщень університету до 
роботи в осінньо-зимовий період 
(температурний режим, освітлення 
тощо). Поряд зі значними позитивними 
зрушеннями щодо створення належних 
мікрокліматичних умов на постійних і 
непостійних робочих місцях, спільно з 
проректором з АГЧ та інженером з ОП 
розроблялися конкретні заходи з метою 
приведення приміщень, у яких ці умови 
не забезпечені, до діючих нормативів. 

За звітний період члени комісії з ОП 
брали участь у проведенні атестації робочих 
місць за умовами праці та щорічно 
доповідалися на засіданнях профкому про її 
результати (червень). Крім цього, спільно з 
інженером з ОП та комендантами 
навчальних корпусів організовувалися та 
проводилися такі заходи: перевірялася 
наявність засобів пожежогасіння, наявність 
засобів електробезпеки, проходження 
працівниками первинних і повторних 
інструктажів з відповідним оформленням 

журналів; організовувалася та проводилася 
роз’яснювальна робота в структурних 
підрозділах (навчальних лабораторіях, 
кабінетах і майстернях) щодо необхідності 
поліпшення умов праці та виконання вимог 
нормативних документів з охорони праці; 
розроблялися й затверджувалися інструкції 
з охорони праці; проводилася постійна 
роз’яснювальна робота серед працівників 
університету про їхні права й гарантії в галузі 
охорони праці, зміни в законодавстві тощо. 

Члени комісії з охорони праці брали 
активну участь у розробці нового 
Колективного договору (розділи 6, 8, 11 
та ін.) на 2018-2023 рр., прийнятого на 
конференції трудового колективу 
22.02.2018 р. та здійснюють постійний 
контроль за дотриманням його 
положень в частині «Охорона праці» 
(Про планування ремонтних робіт та 
заходів з охорони праці – червень). 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Інформаційна комісія профкому в 
складі голови – О. М. Марченка, членів 
– С. П. Гонтової та О. Ф. Баранюка за 
звітний період виконувала таку роботу: 
своєчасно інформувала через сторінку 
профкому на сайті педагогічного 
університету, а також через листівки, 
усні повідомлення працівників та 
співробітників вишу про питання, які 
обговорювалися на засіданнях 

профкому університету і рішення, які на 
них приймалися; публікувалися різні 
звернення, заяви, нормативно-правові 
акти органів державної влади, 
місцевого самоврядування, 
регіональної та центральної профспілки 
України щодо профспілкової та 
освітянської роботи, результати 
діяльності комісій профкому, 
поздоровлення та інше; займалася 

підготовкою щорічного 
«Інформаційного вісника», у якому 
публікувалися матеріали про основні 
результати діяльності профспілкової 
організації вишу за звітні роки; разом зі 
спортивно-оздоровчою комісією 
проводили спортивно-виховний захід 
«Свято спорту та відпочинку» на базі 
«Буревісник» із залученням викладачів 
та співробітників університету. 

 
 

        
 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА КОМІСІЯ 
 

Спортивно-оздоровча комісія профкому у складі голови – 
О. В. Арапова, членів – Л. П. Томак, А. Л. Бабенка, 
С. Й. Ротар за звітний період проводила різноманітну роботу 
серед викладачів та співробітників ЦДПУ ім. В. Винниченка.  

У 2016 та 2019 роках у м. Києві в таборі ЦК профспілки 
«Пуща-Водиця» відбувалися представницькі Всеукраїнські 
змагання з шахів серед працівників освіти України. Капітаном 
команди від Кіровоградської області виступала голова профбюро 
факультету фізичного виховання С. А. Челало. Майстри шахів 
Кіровоградщини успішно захищали честь регіону на цих 
змаганнях. 

У 2015 та 2016 роках проходила Спартакіада «Здоров’я» 
серед професорсько-викладацького складу та співробітників 
вишу. Змагання проходили за такими видами спорту: шахи, 
шашки, волейбол, футзал, дартс, плавання та настільний теніс. 
У 2015 році переможцем Спартакіади стала команда фізико-
математичного факультету, друге місце зайняла команда 
факультету фізичного виховання, третє – кафедра фізичного 
виховання та оздоровчої фізичної культури, четверте – 
факультет історії та права, п’яте – відділ охорони, шосте 
місце – мистецький факультет. У 2016 році переможцем 
змагання стала команда факультету фізичного виховання, 
друге місце зайняла команда фізико-математичного, третє – 
команда кафедри фізичного виховання та оздоровчої фізичної 
культури, четверте – факультет історії та права.  

У 2018 та 2019 роках був змінений формат проведення 
спортивних змагань. В один день на спортивно-оздоровчій 

базі університету «Буревісник» профкомом та за 
координацією студентського профкому для восьми команд-
учасниць від факультетів і підрозділів вишу було 
організоване чудове спортивне свято, яке складалося з 
різних завдань, конкурсів, які вимагали від учасників 
вправності, координації рухів, злагодженості дій. У 
2018 році переможцями виявилася команда факультету 
фізичного виховання, факультет історії та права зайняв 
друге місце, третє – факультет іноземних мов, 
четверте – збірна команда представників 
адміністративної частини, інші місця посіли команди 
педагогічного, філологічного, мистецького та природничо-
географічного факультетів.  

У 2019 році організаторами та натхненниками веселих, 
динамічних конкурсів для викладачів виступили представники 
факультету педагогіки та психології – заступник декана з 
навчально-виховної роботи Т. А. Шарапова, доцент 
О. О. Горська та студенти факультету. Найбільша кількість 
балів (по 19) набрали дві команди – факультету фізичного 
виховання та факультету педагогіки та психології, друге 
місце (18 балів) отримала команда факультету філології та 
журналістики, третє – поділили природничо-географічний 
факультет та представники бібліотеки (по 16 балів) й 
четверте – команда істориків (12 балів). Усі учасники 
спортивного свята залишилися задоволеними, отримали 
позитивні емоції, веселий настрій, смачні призи від профкому 
університету. 

 

ВАРТІСТЬ ОЗДОРОВЧИХ ПРОЦЕДУР 
у санаторії-профілакторії «Юність» у 2020 році 

 

1. Магнітотерапія – 35 грн. 
2. УВЧ з ЕВТ приставкою – 45 грн. 
3. Дaрсонваль – 25 грн. 
4. УФО (ультрофіолетове опромінення) – 35 грн. 
5. Ультрозвукова терапія (фонофорез) – 45 грн. 
6. Електрофорез – 50 грн. 
7. ДДТ (діодинамічні токи) – 45 грн. 
8. Ампліпульс – 45 грн. 
9. Електросон – 80 грн. 
 

10. Озокеріт – 100 грн. 
11. Інгаляція – 35 грн. 
12. Лазеротерапія точкова – 35 грн. 
13. Лазеротерапія надвенна – 50 грн. 
14. Лазеротерапія внутрішньовенна – 80 грн. 
15. Масаж – 35 грн. (залежно від умовних одиниць). 
16. Внутрішньовенна крапельна інфузія – 75 грн. 
17. Внутрішньовенна ін'єкція – 50 грн. 
18. Внутрішньом’язова ін’єкція – 20 грн.

 

ЦДПУ ім. В. Винниченка санаторій-профілакторій «Юність» 
бульвар Студентський 19, 2 поверх, працює з 8.00 до 17. 00 

Телефон для довідок +380660159593 
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КУЛЬТМАСОВА КОМІСІЯ 
Культмасова комісія профкому в складі 

голови – С. О. Сметани, членів: Т. В. Фурсікової 
та В. А. Маловик протягом п’яти років 
проводила такі заходи серед профспілчан 
університету: брала участь у проведені 
святкування Дня Перемоги, допомагала 
розв’язувати питання про зміцнення 
матеріальної бази для заняття культурною 

творчістю, підтримувала творчі та культурні 
зв’язки з навчальними закладами та будинками 
культури м. Кропивницького, забезпечувала 
музичне оформлення до святкового вогника до 
Дня Перемоги, а також у святкуванні Дня 
вчителя серед ветеранів-викладачів 
університету, допомагала в організації заходів 
Малої академії наук, брала участь у проведенні 

свята до Дня Святого Миколая для дітей 
викладачів та співробітників вишу, залучала 
викладачів до участі в художній самодіяльності 
та спортивного свята на базі «Буревісник», 
проводила урочисті заходи з нагоди святкування 
Міжнародного дня студентів, допомагала 
організовувати конкурси і виставки робіт із 
різних видів мистецтва. 

 
 
 

КОМІСІЯ ТУРБОТИ ТА МИЛОСЕРДЯ 
Комісія турботи та милосердя профкому в складі голови: 

Н. А. Калініченко, членів комісії: Т. П. Гайворонської, 
В. І. Владимирової  працювали з пенсіонерами, ветеранами 
університету. За звітний період з 2015–2019 роки Рада 
ветеранів університету, яка була створена за сприяння 
профспілки університету; яку очолює доктор педагогічних наук, 
професор С. Г. Мельничук, об’єднує 120 пенсіонерів, які 
пропрацювали в університеті понад 20 років та пенсіонерів, які 
продовжують працювати. За всебічного сприяння, профкому, 
ректорату університету в навчальному закладі розгорнуто 
цілеспрямовану роботу з ветеранами й пенсіонерами щодо 
їхнього соціального захисту, а їхня активна життєва позиція, 
сприяє забезпеченню виховання 
студентської молоді. 

Створено умови для розвитку і 
розширення громадської діяльності всіх 
категорій ветеранів, пенсіонерів, а 
також активної участі в морально-
етичному, трудовому житті 
університету. За всебічного сприяння 
профкому університету в навчальному 
закладі розгорнулася цілеспрямована 
робота з ветеранами й пенсіонерами 
щодо їхнього соціального захисту, а 
активна життєва позиція ветеранів 
сприяла забезпеченню патріотичного 
виховання студентської молоді на 
кращих традиціях поколінь викладачів та 
студентів університету. Забезпечено в 
усіх структурних підрозділах облік ветеранів Університету 
та створення постійного їхнього реєстру за встановленою 
формою, де своєчасно, достовірно, повно відображаються 
кількісні та якісні зміни як у цілому, так і персонально по 
кожному ветерану. Представників Ради ветеранів введено 
до складу профкому Університету. 

Радою ветеранів та профкомом Університету організовано 
привітання ветеранів і пенсіонерів з нагоди державних свят, 
вшанування їх з нагоди ювілеїв. Традиційно щороку Рада ветеранів 
спільно з профкомом та ректоратом у день заснування 
університету, працівників освіти, людей похилого віку та Дня 
Перемоги в Другій світовій війні запрошують ветеранів на святкові 

концерти та святкові вогники. Керівники структурних підрозділів 
Університету підтримують постійний зв’язок у телефонному 
режимі з непрацюючими пенсіонерами, відвідують одиноких 
ветеранів, з’ясовують проблемні питання та допомагають у їх 
розв’язанні. Профілакторій університету за клопотанням Ради 
ветеранів та підтримки профкому надає допомогу ветеранам і 
пенсіонерам у лікувальні та профілактичних заходах. Профком та 
Рада ветеранів забезпечують допомогу сім’ям в організації 
похорон ветеранів, які померли. 

Ветерани навчального закладу завжди запрошуються на 
університетські заходи. За ініціативи профкому, Ради 
ветеранів щороку для ветеранів і пенсіонерів 

організовуються екскурсії до історичних 
та культурних місць України. На базі 
навчально-спортивного комплексу 
Університету проходять традиційні 
спартакіади здоров’я, у яких беруть 
участь і пенсіонери. 

За звітний період Рада ветеранів 
університету піднімала багато 
актуальних питань, зокрема: про 
створення музею університету, про 
затвердження Положення про 
встановлення меморіальних дощок, про 
порушення питання перед міською владою 
про реставрацію пам’ятника воїнам 2-ї 
світової війни біля обласного 
драматичного театру тощо. За 

ініціативою Ради ветеранів встановлено меморіальну дошку 
колишньому ректору Ф. Г. Овчаренку. 

Одним із напрямків роботи з ветеранами є діяльність 
Академії ветеранів «Аве, Салюс», якою керували за звітний 
період кандидат педагогічних наук доцент Г. С. Дідич та член 
профкому кандидат педагогічних наук доцент 
В. І. Владимирова. Робота Академії відбувається щорічно за 
двома семестрами відповідно затвердженої програми. 
Лектори-волонтери: Н. А. Калініченко, В. О. Романов , 
О. В. Чорний, В. В. Постолатій, знайомлять слухачів з різною 
цікавою тематикою. 

Слухачі Академії у 2019 році виїздили на екскурсії 
визначними місцями Кіровоградщини. 

 

ДОХОДИ І ВИТРАТИ 
Первинної профспілкової організації Центральноукраїнського державного педагогічного  

університету імені  Володимира Винниченка за 2015–2019 рік 
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2015  43420 246049 62319 865 1500 310733 77785 46638 68978 3570 41727 15339 3800 860 9883 30064 303944 
2016 53457 302924 34540 880 300 338644 76964 49496 92586 6000 47010 9180 3213 1760 3529 36255 325993 
2017 59724 338437 50306 0 0 388743 103495 53747 76217 6925 56699 12473 14000 1780 5708 50070 381114 
2018 69419 393377 47614 0 0 440991 116765 55528 109125 7840 71114 15645 8100 1160 8551 54903 448731 
2019 76477 433368 60164 0 500 494032 116655 59387 150201 6160 80542 17720 491 700 11209 41186 484251 
Усього 302497 1714155 254943 1745 2300 1973143 491664 264796 497107 30495 297092 70357 29604 6260 38880 212478 1944033

 

РВВ, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Зам. № 9251. 



 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРОФКОМУ 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  
імені Володимира Винниченка за 2015–2019 р. 

 
 

 

 
 

 
За період 2015–2019 роки профкомом було організовано 27 екскурсій, з яких 23 – до 

визначних та історичних місць України та 4 закордонні, які відвідали 778 осіб. Дані за роками 
подані в таблиці: 

 

Р
ік

 

Кількість 
екскурсій Напрямок поїздок Кількість 

осіб 

20
15

 

5 

м. Вінниця, м. Кам’янець-Подільський, Хотинська фортеця, м. Чернівці; 
м. Миколаїв (зоопарк, аквапарк); 
Заповідник-музей «Хутір Надія»; 
м. Переяслав-Хмельницький; 
м. Вінниця (фонтани), с. Меджибіж, м. Тернопіль, м. Збараж, с. Вишнівець, 
м. Кременець 

140 

20
16

 

7 

м. Умань; 
м. Чернігів; 
м. Біла Церква, с. Пархомівка; 
м. Чигирин; 
с. Буки (Бузький каньйон); 
м. Вінниця, м. Львів та замки Львівщини; 
Закордонна поїздка до країн Прибалтики 

190 

20
17

 

5 

м. Переяслав-Хмельницький; 
м. Одеса; 
с. Легедзино, м. Умань; 
м. Радомишль, м. Житомир, м. Острог, м. Дубно, м. Луцьк; 
Закордонна поїздка до Австрії 

135 

20
18

 

5 

м. Черкаси (весна та осінь); 
м. Летичив, с. Самчики, м. Старокостянтинів, м. Хмельницький, м. Кам’янець-
Подільський, м. Івано-Франківськ, с. Зарваниця; 
м. Чернігів, смт. Сосниця, м. Новгород-Сіверський, м. Батурин; 
Закордонна поїздка країнами Європи: м. Краків, м. Амстердам, м. Волендам, 
с. Заансе Сханс, м. Брюссель, м. Роттердам, м. Бамберг, м. Вроцлав 

151 

20
19

 

5 

м. Запоріжжя – о. Хортиця; 
Корсунь-Шевченківський парк; 
м. Дніпро; 
м. Хмельницький, с. Унів, с. Свірж, с. Підгірці, м. Жовква, с. Крехів, м. Львів; 
Закордонна поїздка до Франції 

162 

: 

Усього: 
23 Визначними та історичними місцями України 714 

 4 Закордонних 64 

(продовження на ст. 2) 
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Приємно зазначити, що протягом 
п’ятнадцяти років у членів профспілки не 
згасає бажання подорожувати. 

У 2015 році вже не в перший раз відбулася 
екскурсія до Переяслав-Хмельницького. 
Відвідали історико-культурний музей 
архітектури й побуту, у якому зібрані зразки 
народних українських будівель різного періоду, 

а на його території – музей рушників, побували 
в меморіальному музеї Г. С. Сковороди, що 
розташований у приміщенні колишнього 
колегіуму. 

Двічі за рік працівники університету 
побували в м. Вінниці та мали можливість 
побачити вистави відомих світломузичних 
фонтанів. 

Хоча частина екскурсантів відвідували 
м. Кам’янець-Подільський уже не вперше, 
більшість із задоволенням пройшлися вулицями 
Старого міста, укотре милувалася красою 
унікальних архітектурних пам’яток. Та 
найбільш цікавою для відвідувачів видалася 
екскурсія Старою фортецею, на території якої в 
цей час проводився фестиваль лицарських 
турнірів, а ввечері всі змогли взяти участь у 
ході зі смолоскипами та в заходах, присвячених 
Дню міста. 

Корисно було відновити в пам’яті 
інформацію й про Хотинську фортецю, на 
території якої знаходяться укріплення й 
споруди ХIII – ХVI та ХVIII ст. 

Уперше була організована поїздка до одного 
з найдавніших міст України – м. Чернівці. 
Яскраві враження залишила екскурсія 
старовинним містом, огляд історичної будівлі 
Чернівецького університету та музею 
В. Івасюка. 

У жовтні профспілковим комітетом була 
запропонована триденна екскурсія до 
Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». Екскурсійний маршрут 
розпочався з відвідування Державного історико-
культурного заповідника «Меджибіж» – 

пам’ятки архітектури XVI ст., виконаної в стилі 
Ренесанс, наступна – оглядова екскурсія 
м. Тернопіль, далі – Збаразький замок, 
оборонна споруда XVIІ ст. Продовжили 
екскурсійний маршрут оглядом палацово-
паркового комплексу XVIІІ ст. князів 
Вишневецьких у с. Вишнівець. Та вразила 
екскурсантів своєю неприступністю замкова 
гора Бона в м. Кременець, на якій 
знаходяться руїни колишньої могутньої 
оборонної фортеці XІV – XVI ст., а з висоти 
замкової гори відкривається чудова панорама 
старовинного міста. 

У 2016 профкомом укотре були організовані 
поїздки до Уманського державного 
заповідника «Софіївка» та видатної 
пам'ятки садово-паркового мистецтва України – 
дендропарку «Олександрія» в м. Біла 
Церква, національного історико-культурного 
заповідника «Чигирин» – колишньої 
резиденції гетьмана Богдана Хмельницького та 
одного з найдавніших міст України – 
м. Чернігова. Насиченою і цікавою була 
чотириденна екскурсія «Історичними 
пам’ятками Львівщини», до якої входило 
відвідування трьох замків – Золочівського, 
середньовічного Підгірянського й Олеського та 
оглядова екскурсія м. Львовом. 

У цьому році для багатьох стало відкриттям 
відвідування комплексу Святопокровської 
церкви в с. Пархомівці, побудованого на 
початку ХІХ ст. та прикрашеному зовнішніми 
мозаїками, виконаними М. Реріхом. 

Незабутні враження та позитивні емоції 
отримали відвідувачі від туристичного 
маршруту природним живописним Буцьким 
каньйоном на Черкащині. 

Із вдячністю працівники університету 
згадують травневу семиденну поїздку до країн 
Прибалтики, яка розпочалася з оглядової 
екскурсії м. Вільнюсом та відвідуванням 
знаменитого середньовічного Тракайського 
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замку. Надовго в пам’яті залишилося побачене 
під час пішохідних екскурсій вулицями старого 
міста м. Риги, поїздки до популярного міста-
курорту на березі Балтийського моря Юрмали, 
прогулянки вуличками середньовічного Старого 
Таллінна. Не пожалкували й ті, хто вирішив 
здійснити додаткову екскурсію на поромі до 
м. Гельсінкі. На зворотному шляху екскурсанти 
побували в м. Каунасі та відвідали унікальний 
Рундальський палац VIII ст. 

На численні прохання членів профспілки 
екскурсійний сезон 2017 року відкрили вже 
всім відомим маршрутом до історико-
культурного музею архітектури й побуту в 
м. Переяслав-Хмельницький. 

Найяскравіші спогади залишились у всіх від 
поїздки до м. Одеси. Під час оглядової 
екскурсії пройшлися старовинними вулицями: 
Дерибасівською, Пушкінською, Рішельєвською; 
прогулялися Приморським бульваром; відвідали 
історичні місця: Театр опери та балету, палац 
графа Воронцова, пам’ятник герцогу де 
Рішельє; здійснили морську прогулянку на 
катері. Також пощастило потрапити до першого 
в країні Музею контрабанди та унікального й 
єдиного на території України Музею експозиції 
кіно, дізнатися про цікаві історичні факти 
зародження кінематографа в Одесі. 

 
Новими враженнями була наповнена осіння 

екскурсія до музею Трипільської культури 
в с. Легедзино, під час якої побачили 
часткову реконструкцію трипільського 
поселення та ознайомилися з музейними 
експонатами, яким понад п’ять тисяч років. 

Укотре побували в Уманському 
дендропарку «Софіївка», який є одним із 
кращих серед світових зразків садово-паркової 
архітектури, та відвідали шоу нового 
світломузичного фонтану «Перлина кохання», 
що відкритий на центральній площі м. Умань. 

Цікавою й змістовною була триденна 
екскурсія до якої увійшли відвідування 

пам’яток XIV – XV ст.: замку Радомисль 
(м. Радомишль), Острозького замку 
(м. Острог), Дубенського замку та 
Тараканівського форту (м. Дубно), а також 
оглядові екскурсії м. Житомир та м. Луцьк з 
відвідуванням Державного історико-культурного 
заповідника Замку Любарта. 

Оновленими у 2018 році стали триденні 
екскурсійні маршрути. Насиченою виявилась 
квітнева екскурсія, яка почалась оглядом 
Домініканського монастиря та кам’яного замку 
Потоцького в м. Летичив. Наступною 
зупинкою був огляд музею-садиби (початок 
XVIII ст.) в с. Самчики та прогулянка 
Самчиківським парком – пам’яткою садово-
паркового мистецтва. Переїхавши до 
м. Старокостянтинів, оглянули стару 
фортецю – замок князів Острозьких, який був 
збудований ще в кінці XVI ст. Багато нового 
відкрили для себе під час оглядових екскурсій у 
м. Хмельницькому, м. Івано-Франківському 
та м. Кам’янці-Подільському і хоча частина 
екскурсантів були в м. Кам’янець-Подільському 
вже декілька разів, але з цікавістю слухали 
розповідь екскурсовода про історичні пам’ятки 
Старого міста та милувалася його красою, за 
власними інтересами відвідали музейні 
експозиції, оглянули територію Старої фортеці. 
А повертаючись додому, – заїхали до 
Зарваницького духовного центру в 
с. Зарваниця. 

Яскраві враження залишила триденна 
осіння мандрівка, яка розпочалася з уже 
знайомого більшості м. Чернігова. Знову із 
задоволенням блукали підземними лабіринтами 
Антонієвих печер, побували біля Чорної могили 
–язичницькому похованні Х ст., милувалися 
красою храмів, споруджених у різні періоди 
історії міста. Достатньо інформативними 
виявились екскурсії до літературно-
меморіального музею О. П. Довженка в 
смт. Сосниці, історико-культурного музею-
заповідника «Слово о полку Ігоревім» у 
м. Новгород-Сіверському та Національного 
історико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» в м. Батурині, що об’єднує 
палацово-парковий ансамбль К. Розумовського, 
Будинок генерального судді В. Кочубея, парк 
«Кочубеївський», Цитадель Батуринської 
фортеці, Гетьманський будинок та інші. 

Також двічі за рік були організовані поїздки 
до м. Черкаси, до програми яких входили 
оглядові екскурсії містом, для дітей – екскурсії 
до зоопарку, колекція тварин якого нараховує 
понад 250 видів, та захоплююча прогулянка на 
катері по р. Дніпро. 
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Сезон 2019 року відкрили, як завжди в 
травні, екскурсією до м. Запоріжжя. 
Проїхалися через усе місто Соборним 
проспектом – однією з найдовших центральних 
вулиць міста в Європі. Загальна довжина цієї 
вулиці складає майже 11 км і входить до 
переліку «7 чудес Запоріжжя». Вона з’єднує 
Привокзальну площу із Запорізькою, що 
розташована поблизу Дніпровської ГЄС. 
Побачили відомий музичний «Годинник 
закоханих», який щогодини грає уривок з пісні 
до кінострічки «Весна на Зарічній вулиці» – 
неофіційного гімну міста «Коли весна прийде, 
не знаю…» та Свято-Покровський кафедральний 
собор, що розташований поблизу Соборної 
площі. Екскурсія закінчилася на водосховищі 
оглядом відомої Дніпровської 
гідроелектростанції та чудової панорами Дніпра 
з дніпровськими порогами. 

Найцікавішою була екскурсія до музею 
«Мотор Січ», експозиція першого поверху якого 
присвячена історії створення та розвитку 
відомого Запорізького моторобудівного заводу. 
Усіх відверто вразила представлена унікальна 
колекція поршневих та реактивних авіаційних 
двигунів, що випускалися заводом у різні його 
періоди, найбільший з яких установлюється до 
літаків «Руслан» та «Мрія». Також цікавою для 

відвідувачів виявилась і колекція мотоциклів 
вітчизняного та зарубіжного виробництва 
минулого століття, що розташована на другому 
поверсі музею. 

Головною родзинкою екскурсійного 
маршруту стало відвідування розташованого в 
центрі міста найбільшого о. Хортиця 
Національного заповідника «Хортиця». Усі із 
зацікавленням познайомилися з історією 
Запорізького козацтва, побачили відтворений 
побут Запорізької Січі, а також побували на 
виставі театру бойових мистецтв «Січові 
козаки», під час якої сучасні козаки 
продемонстрували своє бойове мистецтво. 
Також екскурсанти змогли відвідати і музей 
судноплавства, у якому представлені 

автентичні чотири козацьких судна, один з 
яких – відреставрована легендарна «Чайка» 
XVIII ст., що була знайдена на дні Дніпра біля 
острова Хортиця. Зацікавив відвідувачів 
численною та різноманітною експозицією і 
музей старовинної автомобільної техніки авто-
мото клуба «Фаетон», яка нараховує біля 
тисячі експонатів, що знаходяться в робочому 
стані, та представлена найбільша колекція 
ретро авто-мото техніки вітчизняного й 
імпортного виробництва. 

Наступна поїздка була організована до 
Корсунь-Шевченківського парку – 
пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення, що був 
заснований у 1782 році в стилі англійських 
пейзажних парків. Парк розташований на трьох 
островах та правому березі р. Рось, які 
з’єднуються між собою мостами. Могутні 
каміння, чергування бурхливої та спокійної 
води, гранітні скелі та перекати створюють 
неповторні картини природнього ландшафту. 
Прогулянка парком, у якому ростуть могутні 
дуби, в’язи, сосни та липи, яким понад 100–
200 років, дозволила поринути і відчути 
дихання минулих століть. Під час перебування 
в державному історико-культурному 
заповіднику також мали можливість оглянути 
палацовий комплекс Лопухіних – зараз 
сучасний музей Корсунь-Шевченківської битви 
та картинну галерею, що знаходяться на його 
території. 

У жовтні – відвідали м. Дніпро. 
Найяскравіші враження залишилися від 
екскурсії сучасним електросталеплавильним 
заводом «Інтерпайп – Сталь» (у минулому 

«Дніпросталь»), що є першим сучасним 
виробництвом в Україні, найбільшим 
електросталеплавильним комплексом у Європі 
та СНД, відкритим у 2012 році. Під час 
екскурсії «на власні очі» побачили в дії 
інноваційні сталеплавильні технології, а також 
були в захваті від поєднання сучасного 
виробництва з оздобленням території заводу 

(продовження на ст. 5) 
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зразками сучасного мистецтва світового рівня: 
штучного сонця, загальна вага якого 350 т, 
висота – 60 м; конструкцією з труб, що 
прикрашає центральний вхід заводу й створює 
своєрідний тунель; малюнком на фасаді 
центральної будівлі виробництва, який 
символізує невидиме тепло, звільнене в процесі 
виробництва; величезними дзеркалами на стіні 
в головному цеху, що нагадують захід сонця та 
двадцятидвохметровим дзеркальним мостом, що 
з’єднує цехи з побутовими приміщеннями і 
складається з безлічі дзеркал та сферичних 
об’єктів, що нагадують сонячну систему, 
проходячи крізь який потрапляєш у 
нескінченний простір. 

Потім екскурсія була залами 
Аерокосмічного музею НЦАОМ 
імені Олександра Макарова, видатного 
вченого, який зробив значний внесок у 
розвиток ракетно-космічної галузі. Під час 
огляду експозицій музею відвідувачі змогли 
безпосередньо ознайомитися з результатами 
космічної діяльності в Україні. Екскурсанти 
побачили реальні об’єкти ракетно-космічної 
техніки, а не їхні макети: супутники та космічні 
станції, окремі агрегати різних ракетних 
комплексів, а на майданчику біля музею – 
зразки бойових ракет. 

Пізнавальною була й оглядова екскурсія 
пам’ятними місцями міста. У зв’язку з 
погодними умовами, лише через вікна автобуса, 
змоги побачити Соборну площу, з якої 
починалася історія м. Катеринослава в 
1787 році, проїхати вздовж найдовшої в Європі 
набережної й помилуватися широким Дніпром, 
здалеку побачити єдиний в Україні штучний 
водоспад, що спадає з гранітної кручі та з 
розповіді екскурсовода дізнатися про історію 
Монастирського острова. А оскільки за один 
день не можна було побачити все, що нас 
цікавило та залишилася нереалізованою 
запланована екскурсія до Центральної синагоги 
«Золотая Роза», що є головним духовним, 
релігійним і культурним центром єврейської 
общини міста та однією з найвідоміших і 
найкрасивіших в Україні, то сподіваємося на 
продовження знайомства з містом. 

Цікавою й насиченою виявилася осіння 
триденна екскурсія Львівщиною. 
Зупинившися на ночівлю в м. Хмельницькому, 
на ранок екскурсанти вирушили до с. Унів, у 
якому знаходиться Свято-Успенська Унівська 
Лавра, що заснована наприкінці XIV ст. 
Наступна зупинка – Свірзький замок 
(с. Свірж), перша згадка про який датується 
1484 роком. До речі, саме в ньому знімали 

художній фільм «Три мушкетери». На вході 
замкової стіни залишилася частина 
зруйнованого гербу свірзьких володарів – 
зображення грифона, два подвір’я – житлове й 
господарське, у дворі – численні споруди, 
триярусні вежі, дерев’яні мости, а в центрі – 
глибока криниця, у якій, за старою легендою, 
за зраду втопили дівчину, привид якої і досі 
живе в замку. Біля замку зберігся костел, 
збудований у 1546 році на місці старого 
дерев’яного. 

Не вперше побували в с. Підгірці, що 
згадується в літописах за 1188 і 1233 роки та в 
«Слові о полку Ігоревім», відомому 
Підгорецькому замку. Прогулялися навколо 
замку парковими алеями XVIII ст. та оглянули 
Костел Воздвиження та Св. Йосипа. 

Справжнім відкриттям для всіх стало 
м. Жовква, яке в XVII ст. було резиденцією 
короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського. На 
невеликій території цього історичного центру 
знаходиться близько 55 історико-архітектурних 
пам’яток, з окремими з яких ознайомилися під 
час оглядової екскурсії: Ринковою площею із 
замком 1594 року, костелом Св. Лаврентія 
(XVII ст.), Василіанським (XVII – XX ст.) і 
Домініканським (XVII – XVIII ст.) 
монастирями, зруйнованою, але відомою у 
всьому світі за високу художню цінність, 
оборонною синагогою, збудованою в стилі 
Ренесанс. 

 
Після насиченої екскурсії приємний 

відпочинок усі отримали від відвідування 
Крехівського монастиря святого Миколая Отців 
Василіян, заснованого на початку ХVІІ ст. 
неподалік від с. Крехова. Оглянувши 
монастирський ансамбль – пам’ятку архітектури 
XVII – XVIІI ст., вирушили до лісу. Прогулянка 
лісовою зоною дозволила дійти до Печерного 
монастиря та піднятися високими сходами й 
оглянути старі печери, що слугували ченцям 
місцем для молитви, а неподалік зі святого 
джерела напитися свіжої джерельної води. 

Наостанок – оглядова екскурсія історичної 
частини м. Львів та проведення вільного часу 

(закінчення на ст. 6) 
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перед поїздкою додому. Втомлені, але 
задоволені від побаченого та отриманої нової 
інформації поверталися додому плануючи 
подальші подорожі. 

Усі, хто хоч раз обрав для себе цей вид 
відпочинку, відчув справжнє задоволення і щиро 

завдячують профспілковому комітету та особисто 
Л. В. Пономаренко, яка завжди ретельно 
продумує географію екскурсійних маршрутів та 
враховує всі нюанси щодо їхньої організації. 

Спасибі за гарний та активний 
відпочинок! 

 

 
 

 
 

Організація відпочинку та оздоровлення членів профспілки – один із важливих 
напрямів роботи профкому. 

Профспілковий комітет протягом 2015–2019 років систематично проводив роботу з 
організації відпочинку викладачів і співробітників педуніверситету та членів їхніх сімей. За 
звітний період було оздоровлено 895 осіб. Основними базами відпочинку були: 

 

Рік Місце відпочинку К-сть осіб 
Літній відпочинок: 
база відпочинку «Прибій» (с. Лугове, Миколаївська обл.); 
с. Затока (Одеська обл.); 
с. Залізний порт (Херсонська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.); 
санаторій «Червона калина» (Рівненська обл.) 

163 

Зимовий відпочинок: 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.) 33 

2015 

Компенсація за самостійно придбані путівки 35 

231 

Літній відпочинок: 
база відпочинку «Прибій» (с. Лугове, Миколаївська обл.); 
с. Затока (Одеська обл.); 
с. Залізний Порт (Херсонська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.); 
санаторій «Червона калина» (Рівненська обл.) 

148 

Зимовий відпочинок: 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.) 32 

2016 

Компенсація за самостійно придбані путівки 30 

210 

Літній відпочинок: 
база відпочинку «Прибій» (с. Лугове, Миколаївська обл.); 
с. Затока (Одеська обл.); 
м. Берегове (Закарпатська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.); 
санаторій «Червона калина» (Рівненська обл.) 

97 

Зимовий відпочинок: 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.) 26 

2017 

Компенсація за самостійно придбані путівки 27 

150 

Літній відпочинок: 
база відпочинку «Прибій» (с. Лугове, Миколаївська обл.); 
база «Каравела» (смт. Кирилівка, Запорізька обл.); 
м. Берегове (Закарпатська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.); 
туркомплекс «Трускавець 365» (м. Трускавець, Львівська обл.) 

105 

Зимовий відпочинок: 
санаторій «Червона калина» (Рівненська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.) 

12 

2018 

Компенсація за самостійно придбані путівки 40 

157 

(продовження на ст. 7) 
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Рік Місце відпочинку К-сть осіб 
Літній відпочинок: 
база відпочинку «Прибій» (с. Лугове, Миколаївська обл.); 
база «Каравела» (смт. Кирилівка, Запорізька обл.); 
м. Берегове (Закарпатська обл.); 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.); 
туркомплекс «Трускавець 365» (м. Трускавець, Львівська обл.) 

114 

Зимовий відпочинок: 
туркомплекс «Ворохта» (с. Ворохта, Івано-Франківська обл.) 10 

2019 

Компенсація за самостійно придбані путівки 23 

147 

Літній відпочинок 627 
Зимовий відпочинок 113 Усього: 
Компенсація за самостійно придбані путівки 155 

895 

    
Найбільш поширеним і 

найулюбленішим серед членів профспілки 
протягом багатьох років залишається літній 
відпочинок на морі. Найпопулярнішим із 
року в рік є відпочинок на Чорноморському 
узбережжі на базі відпочинку «Прибій» 
с. Лугове Миколаївської області. Протягом 
п’яти років цією нагодою скористалися 
180 осіб. На базах відпочинку в с. Затоці 
Одеської області відпочило 114 осіб (2015–
2017 р.р.) та с. Залізного Порту 

Херсонської області – 70 осіб (2015–
2016 р.р.). Перебуваючи у с. Затоці 
відпочивальники також неодноразово 
побували на екскурсії в Білгород-
Дністровській фортеці, що є пам’ятником 
історії ХІІІ – XV ст. і яка найкраще 
збереглася на території України. 

Уперше в 2018 році профкомом була 
організована поїздка на Азовське море 
с. Кирилівку Запорізької області (база 
«Каравела»), на якій за два роки відпочило 
86 осіб. Частина з відпочивальників, крім 
перебування на пляжі, додатково обрали 
екскурсії до Національного історико-
археологічного музею-заповідника «Кам’яна 
Могила» – світової пам’ятки давньої 

культури України, що знаходиться поблизу 
м. Мелітополя. Кам’яна Могила – це пагорб, 
що утворився мільйони років тому 
нагромадженням кам’яних плит і слугував 
стародавнім людям за святилище. У цих  

 
печерах і гротах збереглися більше трьох 
тисяч унікальних наскальних малюнків від 
епохи пізнього палеоліту до середньовіччя 
(XXIІ – XVI тис. до н. е. – XI – XII ст. н. е.). 

Ті, хто полюбляє активний відпочинок, 
перевагу надали тижневому перебуванню в 
туркомплексі «Ворохта» (с. Ворохта, 
Івано-Франківська область). Відпочивальники 
мали щоденну можливість милуватися 
чудовими краєвидами Карпатських гір, 
здійснювати прогулянки Карпатським 
природно-національним заповідником, 
піднятися на гору Говерлу. Крім цього, 
кожен міг обрати екскурсії на свій смак: 
відвідати гірськолижний курорт 
європейського рівня в Україні «Буковель», 
побувати в с. Яремче, пройтися стежкою 
Довбуша та піднятися на вершину 
«Маковиця», у м. Коломиї відвідати музей 
«Писанки», а в м. Косові музей народного 
побуту й народного мистецтва та багато 
іншого. Протягом п’яти років туркомплекс у 
літній період відвідало 102 особи, у зимовий 
– 111 осіб. 

(закінчення на ст. 8) 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРОФКОМУ 
 
8 

Вибір екскурсій на особистий смак 
зацікавив і тих, хто обрав для активного 
відпочинку туркомплекс «Трускавець 365» 
(м. Трускавець, Львівська область). 
Запропоновані туристичні маршрути, що 
кожен обирав також самостійно, проходили 
через Східницький перевал, Мражницьке 
озеро «Крутогір»; водоспад «Кам’янка» та 
озеро «Журавлине»; озеро «Синевір» – 
найглибше та найбільше гірське озеро 
України та ін. Охочі мали змогу здійснити 
поїздку до м. Львова та помилуватися 
замками Львівщини; побувати в містах 
Дрогобичі та Бориславі; відвідати музей 
Петра Сагайдачного та музей кави 
Ю. Кульчицького в с. Кульчиці; у с. Нагуєвичі 
– відвідати музей-садибу Івана Франка. 
Залишилася в пам’яті й екскурсія «До бойків 
на сир», під час якої побачили процес 
виготовлення сиру та дегустація продуктів 
бджільництва на приватній пасіці в 
с. Доброгостові. Але, на жаль, туркомплекс у 
м. Трускавці ще не користується широким 
попитом серед наших колег, оскільки за 
2018 – 2019 роки його обрали лише 11 осіб. 
У м. Берегові протягом трьох років (2017 –
 2019) оздоровилося 39 членів профспілки. 
Окрім приємних процедур у термальних 
басейнах, відпочивальники також мали 
змогу одночасно побувати на екскурсіях. У 
2019 році за дев’ять днів перебування 
встигли ознайомитися з історією м. Берегове 
та оглянути територію виробництва винного 
заводу «Чизай». У м. Мукачеве, крім 
оглядової екскурсії, відвідати Мукачівський 

історичний музей та побувати на нічній 
екскурсії в Мукачівському замку Паланок. 
Екскурсія до м. Ужгорода також була 
насиченою: оглянули Ужгородський замок 

XV ст. та руїни Римо-католицького храму 
XІV ст., із задоволенням провели час 
прогулюючись стежками Закарпатського 
музею народної архітектури та побуту, 
відвідали Закарпатський обласний 
краєзнавчий музей, побачили Греко-
католицький Хрестовоздвиженський собор 
XVІІ ст. та синагогу початку ХХ ст., 
пройшлися відомою тінистою «Алеєю липи», 
що тягнеться більше двох кілометрів повз 
набережної р. Уж і є найдовшою в Європі. 
Також на один день з’їздили за кордон до 
м. Кошице (Словакія). 

 
Вартість усіх путівок для членів профспілки 
та їхніх неповнолітніх дітей профком 
компенсував у межах 300–500 грн. на особу. 

Профспілковий комітет чекає нових 
пропозицій щодо обрання місць 
оздоровлення й запрошує до активного 
відпочинку всіх членів профспілки. 

 
 
РВВ, ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Зам. № 9251. 


