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КНИГОВИДАВНИЦТВО СО-ОР МЕDIА:

Шановні освітяни! Щиро вітаємо вас з про-Шановні освітяни! Щиро вітаємо вас з про-

фесійним святом – Днем працівників освіти! фесійним святом – Днем працівників освіти! 

Стати професіоналом, достойним громадяни-Стати професіоналом, достойним громадяни-

ном своєї держави допомагають студентам ном своєї держави допомагають студентам 

кооперативних вишів їх мудрі наставники-кооперативних вишів їх мудрі наставники-

викладачі. Ви завжди поруч і працюєте викладачі. Ви завжди поруч і працюєте 

заради здорового, розумного, талановитого заради здорового, розумного, талановитого 

покоління, гідного майбутнього споживчої покоління, гідного майбутнього споживчої 

кооперації і нашої держави України.кооперації і нашої держави України.

Ваша самовіддана праця, високий професіо-Ваша самовіддана праця, високий професіо-

налізм, талант педагога сприяють утвер-налізм, талант педагога сприяють утвер-

дженню позитивного іміджу університетів, дженню позитивного іміджу університетів, 

інститутів та коледжів споживчої кооперації інститутів та коледжів споживчої кооперації 

на ринку освітніх послуг України, наші випус-на ринку освітніх послуг України, наші випус-

кники є конкурентоспроможними фахівцями, кники є конкурентоспроможними фахівцями, 

затребуваними роботодавцями. затребуваними роботодавцями. 

Переконані, що викладацькі колективи вищих Переконані, що викладацькі колективи вищих 

навчальних закладів зроблять усе можливе, навчальних закладів зроблять усе можливе, 

аби забезпечити якісну освіту, створивши на-аби забезпечити якісну освіту, створивши на-

лежні умови для здобуття знань та опануван-лежні умови для здобуття знань та опануван-

ня професій. ня професій. 

Дякуємо вам, шановні педагоги, за високе Дякуємо вам, шановні педагоги, за високе 

служіння обраній справі, добро і щедрість служіння обраній справі, добро і щедрість 

душі.  Нехай у всіх ваших починаннях буде душі.  Нехай у всіх ваших починаннях буде 

успіх і удача, на викладацькій ниві царять успіх і удача, на викладацькій ниві царять 

віра, любов і пошана студентів та учнів, а віра, любов і пошана студентів та учнів, а 

довга людська пам’ять зберігає згадку про довга людська пам’ять зберігає згадку про 

педагогів, яким випускники зобов’язані свої-педагогів, яким випускники зобов’язані свої-

ми життєвими і професійними перемогами.ми життєвими і професійними перемогами.

Бажаємо вам миру і злагоди, міцного Бажаємо вам миру і злагоди, міцного 

здоров’я, достатку і щастя, родинного тепла, здоров’я, достатку і щастя, родинного тепла, 

невичерпного натхнення, творчих сил та невичерпного натхнення, творчих сил та 

великого терпіння.великого терпіння.

Правління Всеукраїнської 
центральної спілки
споживчих товариств

  

ПРИВIТАННЯ З НАГОДИ  ДНЯ  ПРАЦIВНИКIВ  ОСВIТИПРИВIТАННЯ З НАГОДИ  ДНЯ  ПРАЦIВНИКIВ  ОСВIТИ

ЦК Профспілки 
працівників споживчої 
кооперації України
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ОФІЦІЙНО

 НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI  ВIДЗНАКИ

НОВИНИНОВИНИ

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої 
коо перації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих то-
вариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ОСАУЛЕНКО Надію Миколаївну, голову правління Дар’ївського сільського 
споживчого товариства Білозерської райспоживспілки Спілки споживчих това-
риств Херсонської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК 
Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ЩУРЕВИЧ Наталію Степанівну, головного бухгалтера Сколівської районної 
спілки споживчих товариств Спілки споживчих товариств Львівської області;

відзначено ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих 
товариств (Укркоопспілки):

ДАНИЛОВИЧ Оксану Володимирівну, інспектора з кадрів Миколаївської 
райспоживспілки Спілки споживчих товариств Львівської області. 

ЯКЕ СВЯТО БЕЗ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇЯКЕ СВЯТО БЕЗ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ПОДІЯ

На територiї парку розгорнувся виїзний 

фуд-корт вiд «Козацької Застави», на 

якому в широкому асортиментi були 

представленi рiзноманiтнi страви. 

Талановитi кухарi кооперативного закла-

ду запропонували кропивничанам ску-

штувати свої фiрмовi страви, а саме при-

гощали гостей смачного свята закарпат-

ським бограчем, фаршированою рибкою, 

дерунами з грибами та сметаною, пече-

ною картоплею. Мiстяни iз великим за-

доволенням замовляли страви з меню 

«Гриль», до якого увiйшли апетитнi шаш-

лики з ошийка, запеченi овочi, люля-

кебаб, курячi реберця. До усiєї цiєї сма-

коти додавалися рiзноманiтнi соуси та 

солiння за власними рецептами, а також 

великий вибiр напоїв – смачний та корис-

ний узвар, соки, чай та кава.

Органiзоване «Козацьке мiстечко» мало 

на метi створити корисний та активний 

вiдпочинок для усiєї родини, щоб i поїсти 

можна було на свiжому повiтрi, i розва-

житися усiм членам сiм’ї, незалежно вiд 

вiку. На всiх вiдвiдувачiв Козацького ост-

рову, окрiм смачного частування, чекала 

також i насичена розважальна програма, 

зокрема виступи народних колективiв та 

учасникiв нацiонального українського 

шоу «Лютi козаки», «Веселi народнi квар-

тали», iгровi майданчики, майстер-класи 

ужиткового мистецтва та тематичнi 

оригiнальнi фотозони.

Iрина ШIХIЄВА

 КІРОВОГРАДЩИНА   Народні гуляння на Козачому острові, присвя-
чені святкуванню 263-ї річниці з дня заснування міста, відбули-
ся у Кропивницькому вперше. Готельно-ресторанний комплекс 
«Козацька Застава» гідно представив систему споживчої коо-
перації на цьому святі.

УВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

Підприємства 
і організації 30058 27,50 82,50 165,00 330,00

Індивідуальні 
передплатники 01591 23,00 69,00 138,00 276,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 16,50 49,50 99,00 198,00

ЦІНИ  ЦІНИ  НА ГАЗЕТУ  НА ГАЗЕТУ   « «ВІСТІ...»ВІСТІ...»

У  I  ПІВРІЧЧІ 2018 У  I  ПІВРІЧЧІ 2018 рр..

РОЗПОЧАЛАСЯ  РОЗПОЧАЛАСЯ  

ПЕРЕДПЛАТА  НА 2018  РІК!ПЕРЕДПЛАТА  НА 2018  РІК!

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти – залеж-
но від терміну передплати: на 1 місяць – 2,00 грн.; на 2–3 місяці – 
4,60 грн.; на 4–6 місяців – 5,60 грн.; 7–12 місяців – 8,60 грн.

  DISNEY ПРОВОДИТЬ DISNEY ПРОВОДИТЬ 

МАСШТАБНИЙ РЕДИЗАЙН МАСШТАБНИЙ РЕДИЗАЙН 

МАГАЗИНІВ ЧЕРЕЗМАГАЗИНІВ ЧЕРЕЗ

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ШОПІНГУРОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ШОПІНГУ

Найбільша у світі розважальна компа-
нія  Walt Disney Co проводить перший ве-
ликий редизайн роздрібних магазинів за 
сім років, щоб зробити їх інтерактивними, 
а також запускає новий інтернет-магазин. 
Це – реакція компанії на зниження трафі-
ку в традиційних магазинах.

Продаж іграшок, одягу та інших това-
рів – один із способів одержання доходу 
від популярних персонажів, якими воло-
діє Disney. Фізичні магазини Disney є важ-
ливою частиною цього процесу.

«Ми знаємо про необхідність розбудо-

вувати та поліпшувати враження, які по-
купці отримують як у магазинах, так і в Ін-
тернеті у зв’язку з трансформацією роз-
дрібної торгівлі», – сказав виконавчий 
віце-президент дивізіону роздрібної тор-
гівлі Disney Пол Гейнер.

В оновлених магазинах діти можуть 
повоювати з Дартом Вейдером на гігант-
ському відеоекрані та зустрітися з іншими 
персонажами із всесвітніх «Зоряних 
війн», Disney, Pixar і Marvel. Співробітни-
ки магазину можуть адаптувати взаємо-
дію для святкування днів народження, хо-
роших результатів навчального року або 
інших важливих дат. На екранах у магази-
нах також вестимуться live-трансляції па-
радів у тематичних парках Disney. Нагада-
ємо, нещодавно найбільшій мережі ігра-

шок у США довелося оголосити про бан-
крутство.

Після редизайну в магазинах звузиться 
асортимент продуктів, а співробітники та 
покажчики пропонуватимуть відвідува-
чам вибрати товари в інтернет-магазині. 
Магазини та веб-сайт були розроблені, 
щоб виділити чотири основні франшизи 
Disney. Ідея проходить тестування у двох 
магазинах США, а також у Японії та Шан-
хаї. Торговельні точки в Мюнхені та Майа-
мі компанія оновить пізніше в 2017 році.

Роздрібні магазини Disney є частиною 
підрозділу споживчих продуктів, яке за 
дев’ять місяців фінансового року (який за-
кінчився 30 червня) одержали 1,4 млрд. 
доларів доходу, що становить 11% від за-
гального фінрезультату компанії. Disney 
не надає більш детальну інформацію про 
доходи магазинів.

ДО РЕЧІ: 

НАШ ХОЛДИНГ «КО-ОП МЕДІА» ЩЕ 

У 2016 РОЦІ ЗАПУСТИВ ПЕРШИЙ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН У СИСТЕМІ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ, 

ПРИВ’ЯЗАВШИ ЙОГО ДО ПЛАТ-

ФОРМИ ДІЛОВОГО ЗМІ 

UAMARKET.INFO. 

МИ ГОТОВІ ДО СПІВРО БІТ-

НИЦТВА ТА ОБМІНУ ДОСВІДОМ 

У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛУ

   ALIBABA GROUP 

ІНВЕСТУЄ БІЛЬШЕ $15 МЛРД 

В «РОЗУМНУ» ЛОГІСТИКУ

Китайський онлайн-ритейлер Alibaba 
Group інвестує $15,2 млрд (100 млрд юа-
нів) у розвиток інноваційних логістичних 
технологій у найближчі п’ять років. Про 
це повідомляє прес-служба компанії.

Інвестиції спрямовують у дослідження 
з логістики, розвиток інтелектуального 
складування, інтелектуальної доставки та 
глобальної логістичної інфраструктури.

«Ми сприяємо впровадженню нашої 
нової стратегії з інтеграції онлайн- та 
оффлайн-торгівлі, створюючи єдину 
комплексну систему для покупців», – пові-
домили в Alibaba Group, що відкрила не-
щодавно багаторівневий автомат із про-
дажу автомобілів. Також у рамках обраної 
стратегії китайська компанія вклала $807 
млн. в акції логістичної компанії Cainiao 
Smart Logistics Network, збільшивши свою 
частку в ній з 47% до 51%.

Alibaba Group – найбільша інтернет-
компанія Китаю, заснована у 1999 р. 
Джеком Ма, який нещодавно станцював 
на корпоративі, як Майкл Джексон, і роз-

критикував систе-
му освіти, націле-
ну на роботу у ви-
робництві.

За матеріалами 

uamarket.info



3№39 (1320), четвер, 28.09.2017 р.

ТЕМА НОМЕРА

–Л ьвівський Форум най-
більша книжкова і літе-
ратурна подія Цент-
рально-Східної Європи 

і взяти в ньому участь велика честь 
для кожного книговидавця, – під-
креслила генеральний директор 
холдингу Алла Шоріна. – А для нас 
ще і велика відповідальність, адже 
ми взялися реалізувати власну про-
граму з видань книжок для різних 
читачів: від дитячих – це журнал 
«Розумашки», нова дитяча гра, кни-
ги із американської дуже популяр-
ної серії для усієї родини «Шукач», 
і до книжок про наймістичніші 
українські постаті із серії «Україна 
сакральна».

Яскравому представленню про-
дукції холдингу на Форумі у Львові 
передувала копітка робота колекти-
ву журналістів, менеджерів, авторів 
книг. За чотири дні роботи ярмарку 
тисячі гостей, літераторів, шану-
вальників української книги відві-
дали обидва книжкові стенди хол-
дингу, цікавилися представленими 
виданнями, спілкувалися з автора-
ми під час автограф-сесій, і, звичай-
но, залюбки купляли видання.

Детальніше ознайомитися із де-
якими виданнями холдингу, по-
знайомитися із їх авторами можна 
було під час тематичних презента-
цій. Приміром, відома громадська 
діячка, телеведуча, мама двох ді-
тей Ірина Ванникова презентувала 
в рамках Форуму книгу «Шукач», 
провела з учасниками захоплю-
ючу інтелектуальну гру «Розумаш-
ки». Загалом дитяча продукція, а 
це ще й дитячий журнал «Розу-
машки», користувалася великим 
попитом у відвідувачів Форуму ви-
давців. Менеджери холдингу про-
вели благодійну акцію, даруючи 
юним львів’янам прямо у серед-
місті журнал «Розумашки», а та-

кож передали кілька екземплярів 
журналу дитячим бібліотекам. 

Відомий письменник, журна-
ліст Олександр Балабко презенту-
вав серію «Україна сакральна». 
Сам Олександр Васильович, який 
багато років очолював літератур-
ний відділ «Вістей…», став автором 
однієї із книг серії – «Микола Го-
голь. Між пеклом і раєм». Він захо-
плююче розповів про життя і твор-
чість українського письменника, 
повідав малознайомі факти його 
літературної діяльності та провів 
цікаву літературну  вікторину, пе-
реможцем якої стала Лілія Гірняк, 
викладач Львівського торгово-

економічного університету. До сло-
ва, студенти кооперативного вишу 
Львівського кооперативного коле-
джу  виявилися палкими прихиль-
никами української книги, з ціка-
вістю відвідували усі презентацій-
ні заходи нашого холдингу, кожно-
го дня бували на Форумі.

У своєрідний дискусійний клуб 
перетворилася презентація книги 
старшого співробітника Інституту 
історії України, науковця Володи-
мира Головка «Оккупация Крыма. 
«Русский мир» против Украины». 
Свої думки висловлював і сам ав-
тор, й учасники презентації, яких 
прийшло багато. Нагадаємо, що 

книга увійшла до короткого списку 
номінантів  Форуму видавців.

Велику цікавість і відвідувачі, і 
учасники Форуму видавців виявля-
ли до подарункового видання хол-
дингу «Український геній Марчук. 
Історії», до книги головного редак-
тора газети «Порадниця» Тетяни 
Власюк «Історії життя та успіху».

А газета «Порадниця», тематичні 
додатки «Бібліотечка «Порадниці», 
«Розумашки» були серед найбільш 
популярних серед покупців видань. 
А тижневик «Порадниця» вже тради-
ційно був офіційним медіапартне-
ром благодійної акції Форуму «Тре-
тій вік: задоволення від читання».

Традиційно Форум видавців ви-
значив найкращі книжки у 15 номі-
націях. Цей конкурс мав оновлену 
концепцію – переможця обирали 
аж три регіональних журі: київ-
ське, харківське і львівське. Гран-
прі Форуму цього року не присуди-
ли нікому.

– На жаль, цього року Гран-прі не 
вдалося присудити, хоча на участь 
в премії було подано багато хоро-
ших книжок, але найкращої, яка б 
відповідала усім критеріям видан-
ня високої культури, немає, – пові-
домила секретар премії Анастасія 
Ковалишин. 

Тож у нашого холдингу СО-ОР 
Media гарні книговидавничі пер-
спективи…

Михайло МАЗУР

КНИГОВИДАВНИЦТВО СО-ОР MEDIA:

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ НА ЛЬВIВСЬКОМУ ФОРУМI
У попередньому номері «Вістей…» ми вже повідомляли про помітну участь у Форумі видавців у Львові нашого СО-ОР Media холдингу. 
І хоча участь у цій масштабній події культурного життя країни наш холдинг бере не вперше, але саме цього року на двох локаціях 
СО-ОР Media було представлено багато різноманітної книжкової продукції, виданої холдингом на різні смаки. Це і книжки для дітей, 
і для дорослих, для тих, хто знається на мистецтві, поезії, і хто полюбляє історичні дослідження, кого цікавить містика або ж історії 
успіхів відомих людей тощо. Тож можна з упевненістю твердити: холдинг активно відроджує традиції кооперативного книгодрукування.

Ф О РУ МФ О РУ М
У  Ц И Ф РА ХУ  Ц И Ф РА Х
І  ФА КТА ХІ  ФА КТА Х

НА ФОРУМ ВИДАВЦІВ У ЛЬВО-

ВІ ЦЬОГО РОКУ З’ЇХАЛИСЯ 

168 ВИДАВНИЦТВ,168 ВИДАВНИЦТВ, 

ЩО ВИДАЛИ КІЛЬКА ТИСЯЧ 

НАЗВ НОВИХ КНИЖОК СПЕЦІ-

АЛЬНО ДО ЦІЄЇ ПОДІЇ. ОРГАНІ-

ЗАТОРИ ПОВІДОМИЛИ, 

ЩО НА ФОРУМ ПРИВЕЗЛИ  

ПОНАД 100 ПОНАД 100 тт КНИЖОК. КНИЖОК. 

ТІЛЬКИ НА КОНКУРС 

«НАЙКРАЩА КНИЖКА 

ФОРУМУ–2017» ПРЕДСТАВИЛИ 

428 КНИГ ВІД 88 ВИДАВНИЦТВ.428 КНИГ ВІД 88 ВИДАВНИЦТВ. 

У РАМКАХ ФОРУМУ ВІДБУЛОСЯ 

890 ЛІТЕРАТУРНИХ, 890 ЛІТЕРАТУРНИХ, 

МИСТЕЦЬКИХ, ОСВІТНІХ МИСТЕЦЬКИХ, ОСВІТНІХ 

І СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, І СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, 

14 ТЕМАТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ І 14 ТЕМАТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ І 

10 СПЕЦПРОЕКТІВ. 10 СПЕЦПРОЕКТІВ. 

ПОДІЇ ФОРУМУ ВІДБУВАЛИСЯ 

НА 39 ЛОКАЦІЯХ,39 ЛОКАЦІЯХ, А ГОЛОВНОЮ 

СТАЛА У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ.

НА ФОРУМІ МОЖНА БУЛО ЗУ-

СТРІТИСЯ З ПОНАД 1000 АВТО-З ПОНАД 1000 АВТО-

РАМИ.РАМИ. ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ 

ВИЯВИВСЯ ДЕСАНТ ІНОЗЕМ-

НИХ АВТОРІВ З 24 КРАЇН СВІТУ.З 24 КРАЇН СВІТУ.

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ, 

ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ НА-

ЗВАЛИ ЦЬОГОРІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

І ВИЗНАЧИЛИ НАЙБІЛЬШ 

ПОПУЛЯРНІ НАПРЯМКИ: 

ЦЕ ДИТЯЧА ТЕМАТИКА, КЛА-ЦЕ ДИТЯЧА ТЕМАТИКА, КЛА-

СИЧНА І СУЧАСНА ЛІТЕРАТУ-СИЧНА І СУЧАСНА ЛІТЕРАТУ-

РА, ПЕРЕКЛАДЕНІ ІНОЗЕМНІ РА, ПЕРЕКЛАДЕНІ ІНОЗЕМНІ 

ТВОРИ, ЛІТЕРАТУРА.ТВОРИ, ЛІТЕРАТУРА.

«У хорошій книзі більше істин, ніж хотів вкласти в неї автор».

Марiя Ебнер ЕШЕНБАХ, австрiйська письменниця
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ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

– Аліно Олександрівно, із чого розпочала-

ся ваша педагогічна діяльність? Професію 

обирали за покликом душі?

– Якщо чесно, то в дитинстві хотіла стати 
бухгалтером, але потім, коли широко зазир-
нула в світ природи, мені захотілося стати 
біологом-науковцем. Згодом, навчаючись в 
університеті, ми проходили практику в шко-
лі, і саме з того моменту я зрозуміла, що 
бути викладачем – це моє покликання. 

– Прийнято новий Закон «Про освіту». Що, 

на вашу думку, найперше він повинен змі-

нити у системі вищої освіти? 

– Прийняття цього Закону вселяє надію 
на позитивні зміни в освіті, але аж ніяк не 
знімає потребу в реформуванні всієї сис-
теми освіти. Як на мене, передусім мають 
бути створені умови для повноцінного роз-
витку особистості через механізм рівного 
доступу до якісної освіти, підвищення 
якості життя людини та створення конку-
рентоспроможного суспільства. 

– Сьогодні багато говорять про практико-

орієнтоване навчання. Із вашого досвіду 

навчання у виші, чи достатньо ви отрима-

ли практичних знань? 

– Я навчалася у Харківському національ-
ному університеті ім. В.Н. Каразіна. Що 
стосується викладання спецдисциплін, 
пов’язаних із «Біологією», то у нас було ба-
гато практичних занять, які розкривали 
сутність спеціальності. А от щодо дисци-
плін, пов’язаних із «Педагогікою», цього 
сказати не можу, на жаль, практичних за-
нять було замало.

– Ви відслідковуєте, як викладається ваша 

дисципліна в інших європейських чи світо-

вих вишах? 

– Звичайно. Мені подобається система 
освіти у Великій Британії та Фінляндії. 
Поки що в Україні треба багато над чим 
працювати.

– Сьогодні бути викладачем непросто. 

Адже сучасна молодь зростає на інших ко-

мунікаційних принципах. Як знаходите 

спільну мову зі студентами? 

– Щоб знайти спільну мову зі студен-
тами, необхідно бути на одній хвилі з 
ними. Треба цікавитися тим, чим вони 
живуть, і тоді не виникатимуть складно-
щі у спілкуванні з ними. І що найголовні-
ше – треба любити студентів, поважати і 
відкривати для них своє серце, тоді вони 
відповідатимуть тобі тим же. 

– Бути викладачем вишу означає часто брати 

участь у різних наукових конференціях, фо-

румах тощо, також організовувати та прово-

дити їх. Чи часто відвідуєте такі заходи? 

– Зазвичай беру участь у науково-
методичних конференціях педагогічних 
працівників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
Харківської області та науково-
практичних конференціях Харківської об-
ласті з біології та екології. Хотілося б бра-
ти участь у подібних заходах частіше. Од-
нак якщо щось робити, то робити це необ-

хідно на максимально високому рівні, а 
це вимагає багато часу та зусиль. Будучи 
керівником предметного гуртка з біології, 
я активно залучаю студентів до дослід-
ницької роботи, за результатами якої про-
водяться загальноколеджівські конферен-
ції та семінари. Після цього найкращі сту-
денти представляють наш коледж на об-
ласних конференціях, де я виступаю в 
ролі їхнього наукового керівника.

– Яку методику викладання застосовуєте 

на своїх заняттях? 

– Користуюсь різноманітними педаго-
гічними технологіями: проблемне на-
вчання, навчання за допомогою аудіові-
зуальних технічних засобів, технології 
розвиваючого навчання, ігрові та інфор-
маційні технології, технології самороз-
витку та співробітництва. Основна мета 
мого заняття – донести до кожного сту-

дента навчальний матеріал так, щоб 
вони його зрозуміли, запам’ятали і змо-
гли використати набуті знання у повсяк-
денному житті. А результатом є наяв-
ність на заняттях зворотного зв’язку.

– А чи допомагають вам студенти вдоско-

налювати заняття з біології, чи пропону-

ють власні ідеї? 

– Щороку після закінчення викладан-
ня курсу біології із кожною групою я про-
воджу анкетування чи бесіду стосовно 
того, що їм сподобалось або не сподоба-

лося та що, можливо, треба змінити, щоб 
їм було цікавіше на заняттях. Потім, про-
аналізувавши їхні побажання та реко-
мендації, я вношу корективи у викладан-
ня навчального матеріалу на заняттях. 
Тільки за допомогою спільних зусиль 
можна досягти найкращого результату.

– Часто кажуть, що викладачі надмірно за-

регульовані й через це в них нема часу на 

персональний розвиток, розробку нових 

методик чи підходів. На вашу думку, це 

більше відмовки чи справді проблема? 

– З одного боку, це справді проблема, 
тому що викладачі витрачають велику 
кількість часу на заповнення різноманіт-
ної документації, що не завжди є необ-
хідним. З іншого боку, завжди можна ви-
гадати якусь причину, аби щось не роби-
ти. Але, на мою думку, якщо ти поставив 
перед собою ціль і хочеш досягти успіхів 

у своїй роботі, то тобі нічого не може за-
вадити це зробити.

– Що найбільше цікаво студентам у біоло-

гії? Чи є якась певна тенденція? 

– Можу з упевненістю сказати, що 
теми з генетики є найбільш популярни-
ми. Студентам цікаво, як відбувається 
передача, успадкування та реалізація ге-
нетичної інформації. Тому на таких за-
няттях виникає найбільш жвавий діалог 
між мною і студентами. 

– Розкажіть про конкурс «Молода людина 

року», в якому берете участь.

– Цей конкурс проводиться у декілька 
етапів та в різних вікових категоріях: для 
учнів, студентів та викладачів. Вікова 
категорія учасників – від 15 до 35 років. 
Існує декілька номінацій, у яких можна 
брати участь, відповідно до роду твоєї ді-
яльності. Спочатку кожен навчальний 
заклад визначається з кандидатурами на 
участь у районному етапі конкурсу. Піс-
ля цього відбувається районний етап, а 
потім міський. У цьому році коледж на 
конкурсі представляла я. На розгляд кон-
курсної комісії відправила матеріали 
своєї педагогічної діяльності за всі роки 
роботи в коледжі. У результаті посіла І 
місце в районному етапі «Молода люди-
на року» в номінації «Діяльність у неви-
робничій сфері». Зараз чекаю на резуль-
тати міського етапу конкурсу.

– Що вам приносить радість у вашій робо-

ті? Звідки черпаєте натхнення? 

– Найбільше радості мені приносить 
спілкування зі студентами. Адже спілку-
ючись з ними на різні теми як на занят-
тях, так і поза їх межами, я навчаю їх чо-
гось, і вони так само вчать мене. А ще 
більше мене радує і додає натхнення ре-
зультативність моєї роботи. Бо коли ти 
сієш зерна знань у душі студентів, і через 
певний час вони проростають та дають 
врожай, то немає найбільшої насолоди, 
аніж усвідомлення свого внеску у життя 
кожної дитини. А ще, оскільки я біолог, 
то надихає мене природа, яка створює 
таке величезне різноманіття найдиво-
вижніших видів живих організмів. І спо-
глядаючи їх, будучи в постійному кон-
такті з ними, виникає величезне бажання 
власноруч створити щось дивовижне.

Тетяна ПАНАСЮК

ЩООСЕНІ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВОГО КЛОПОТУ МИ 

З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО ЗАТИШНОГО ЗО-

ЛОТОГО ЖОВТНЯ, РАЗОМ З ЯКИМ ПРИХО-

ДИТЬ І ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ПЕДАГОГІВ – 

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ. У КОЖНОГО ВІН 

СВІЙ – ГАМІРНИЙ І РІЗНОБАРВНИЙ У ВЕЛИКО-

МУ МІСТІ, ЧИ СПОКІЙНИЙ І СЕРДЕЧНИЙ У МА-

ЛЕНЬКОМУ СЕЛІ. АЛЕ Є ТЕ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ В 

ЦЕЙ ДЕНЬ УСЮ ВЧИТЕЛЬСЬКУ РОДИНУ – РА-

ДІСТЬ ВІД ВІТАНЬ, ХВИЛЮВАННЯ ВІД ЩИРИХ 

СЛІВ ПОДЯКИ, А ГОЛОВНЕ – ВІДЧУТТЯ ВАЖ-

ЛИВОСТІ Й ПОТРІБНОСТІ ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ.

СТАТИ СПРАВЖНIМ ПЕДАГОГОМ 

МОЖНА ТIЛЬКИ ЗА ПОКЛИКОМ ДУШI
У кооперативній освітянській родині є дуже багато досвідчених «Заслужених вчителів», які 
все своє життя трудяться на благо свого навчального закладу та України загалом. А є і мо-
лоде покоління педагогів, котре має власні методики викладання та й інакше сприймає су-
часність. До цієї когорти належить і Аліна Олександрівна Скиба, яка вже 7 років викладає 
біологію у Харківському кооперативному торгово-економічному коледжі. Нещодавно Алі-
на Олександрівна стала переможницею районного етапу міського конкурсу «Молода лю-
дина року», який щороку проводиться у Харкові. Своїми думками щодо професії педагога, 
розвитку освітньої галузі в Україні, а також про те, як знаходить спільну мову зі студентами 
та що її надихає в роботі, Аліна Скиба охоче ділиться з читачами «Вістей…». 

Міжнародний день миру в ХКТЕК
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НЕ ЗУПИНЯТИСЯ 

У НАВЧАННІ

Вікторія Унчикова народилася 
5 червня 1988 року в місті Гола 
Пристань. Загальноосвітню шко-
лу закінчила у 2004 р. і одразу ж, 
не вагаючись, вступила до 
Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу на 
спеціальність «Правознавство». 
Та цікавило Вікторію не тільки 
право. Дуже швидко вона зрозу-
міла, що юрист у своїй роботі має 
справу і з різними питаннями 
бухгалтерського обліку та еконо-
міки, тож здобула ще й другу осві-
ту у коледжі за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік». Але і на 
цьому Вікторія Унчикова не зупи-
нилась, бо ж метою її самовдоско-
налення було отримання вищої 
освіти, яку вона і здобула у Націо-
нальній академії імені Ярослава 
Мудрого та ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі».

ІЗ УЧЕНИЦІ У ВИКЛАДАЧІ

Минуло якихось чотири роки 
після закінчення школи, а Вікто-
рія Унчикова вже розпочала свою 
трудову діяльність у Херсонсько-
му кооперативному економіко-
правовому коледжі. Викладаць-
кою діяльністю у коледжі вона 
почала займатися з 2010 р., а в 
2014-му – очолила циклову комі-
сію правознавства.

Методику проведення занять 
Вікторії Анатоліївни без пере-
більшення можна назвати уні-
кальною, адже процес удоскона-
лення форм і методів навчання у 
неї безперервний. Запроваджен-
ня інноваційних технологій у 
навчально-виховний процес,  ви-

користання практичного матері-
алу на парах, розробка навчально-
методичних посібників для НМЦ 
«Укоопосвіта» – далеко не повний 
перелік невід’ємних складових у 
роботі класного фахівця Вікторії 
Унчикової. Тож не дивно, що 
саме вона у минулому навчаль-
ному році стала переможницею 
конкурсу «Кращий викладач 2016 
року» серед кооперативних ви-
шів.  

ВСІ МАЮТЬ ПРАВО ЗНАТИ 

СВОЇ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Вікторія Анатоліївна спра-
ведливо вважає, що свої права 
повинен знати кожний. З цією 
метою вона розробила виховні 
заходи та тренінги «Соціальні 
мережі: за чи проти?», «Відпові-
дальність неповнолітніх», «Як 
влаштуватися на роботу?», 
«Інтернет-шахрайство», «Як не 
стати жертвою злочину?», які 
успішно проводилися у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах 
Херсона та області. 

Під керівництвом Вікторії 
Унчикової чимало студентів до-
лучилося до наукової роботи. 
Участь у щорічній науково-
практичній конференції «Іннова-
ційні процеси і їх вплив на ефек-
тивність діяльності підприєм-
ства» для багатьох із них стала 
успішним дебютом із не менш 
вдалим продовженням. І це не 
дивно, адже теми студентських 
робіт цікаві й важливі, судіть 
самі: «Проблеми та перспективи 
відродження вівчарства на 
Херсонщині», «Фріланс-послуги 
як фактор підвищення рівня за-
йнятості в Україні», «Аутсорсинг 
як чинник підвищення ефектив-

ності діяльності підприємства», 
«Юридичне абонентське обслуго-
вування як ефективний механізм 
зниження витрат підприємства 
та забезпечення працевлашту-
вання молоді» тощо. 

ЩОБ СКЛАДНЕ 

ДАВАЛОСЯ ЛЕГКО

Закінчення пар для Вікторії 
Унчикової не означає закінчення 
робочого дня, адже є ще позаклас-
на діяльність зі студентами. При-
чому організовує її викладач на 
високому рівні, а не просто відбу-
ває. Приміром, нещодавно у клу-
бі правознавців «Феміда», який 
діє при коледжі, Вікторія Анато-
ліївна провела конкурс правових 
знань серед студентів перших 
курсів. Про тонкощі професії 
юриста Унчикова підготувала 
кілька тем – «Етикет у професій-
ній діяльності юриста» та «По-
дорож у світ юридичних профе-
сій», які й обговорила зі студента-
ми під час виховних заходів. 

До речі, у Херсонському коо-
перативному є не тільки посвя-
та у студенти, а й посвята у 
юристи, яку започаткувала Ві-
кторія Унчикова. Загалом у ко-
леджі мало що відбувається без 
її участі, бо їй все цікаво і все 
до снаги: від організації Тижня 
фахівця до проведення 
майстер-класу на тему «Як на-
писати резюме і знайти роботу 
в Інтернеті». Хіба не практич-
но? Хіба не потрібно кожному, 
хто хоче заробити гроші своїм 
розумом? Звичайно, практично 
і потрібно, тому і вартує зу-
силь, вважає Вікторія Унчико-
ва. А ще цікавим і корисним 
для майбутніх правників може 
бути турнір із класичних судо-
вих дебатів, переконана Вікто-
рія Анатоліївна, і… організовує 
турнір. За тією ж схемою відбу-
ваються й конкурси «Кращий 
за професією» та «Кращий пор-
трет професіонала».

«ФЕМІДА» 

РОЗСУДИТЬ І НАВЧИТЬ

Як згадувалося вище, у коле-
джі діє клуб правознавців «Фемі-
да», де майбутні юристи не лише 
поглиблюють свої професійні 
знання, а й займаються суспіль-
но важливими справами. Так, 
вони надають юридичні консуль-
тації неповнолітнім особам при 
Службі у справах дітей Суворов-
ської районної ради у м. Херсон. 
Діяльність у  громадській орга-
нізації, органах студентського 
самоврядування – все це додає 
безцінного досвіду і впевненості 
у собі. Як результат, у 2015–2016 
н.р. учасники клубу правознав-
ців «Феміда» під керівництвом 
Вікторії Анатоліївни вибороли 
ІІ місце у конкурсі правових 
знань «Сімейне законодавство», 
організованому Головним тери-
торіальним управлінням юсти-
ції Херсонської області серед ви-
щих навчальних закладів міста. 
Також «фемідівці» є постійними 
учасниками щорічних інтелек-
туально-правових турнірів, при-
свячених Міжнародному дню де-
мократії та Дню захисту прав 
людини.

Щоб студенти побачили на 
власні очі, як проходять будні 
правників, В. Унчикова органі-
зовує для них екскурсії до відді-
лу державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

ІГРИ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ

Вікторія Унчикова кожного 
навчального року спільно із Су-
в о р о в с ь к о ю  р а й р а д о ю  у 
м. Херсон проводить цікаві і ко-
рисні відкриті заходи для сту-
дентів. Це і інтелектуальні пра-
вові ігри з вирішення конкрет-
них ситуацій, і ділові ігри, і 
брейн-ринги, і конференції. На-
приклад, тема конференції 
«Кращі світові антикорупційні 
практики», проведеної на базі 
коледжу спільно із Суворовсь-
кою районною прокуратурою, 
впевнені, зацікавила б багатьох 
у нашій країні. У 2014–2015 н.р. 
разом зі студентами правознав-
чого відділення Вікторія Анато-
ліївна взяла участь у судових 
дебатах із сектором опіки Служ-
би у справах дітей при Суворов-
ській районній раді. 

ВСТИГНУТИ ВСЕ – 

НЕ ПРОБЛЕМА

Якщо хтось вирішив, що пе-
релік досягнень і добрих справ 
Вікторії Анатоліївни Унчикової 
вичерпано, то це зовсім не так – 
справа у газетній площі, яка має 
свої рамки. Що ж стосується 
планів на цей навчальний рік і 
подальші, то «Кращий вик-
ладач—2016» вже має їх чима-
ло. Не зупинятися на досягнуто-
му, завжди перебувати у твор-
чому пошуку, намагатися зро-
бити заняття цікавими і зміс-
товними, спонукати студентів 
самостійно навчатися, критич-
но мислити, висловлювати свої 
думки, розв’язувати різнома-
нітні практичні завдання пра-
вового характеру – завдання 
щоденного графіку Вікторії Ун-
чикової. Молодь же, у свою чер-
гу, тягнеться до свого виклада-
ча, і на увагу та любов до себе 
відповідає тим же. 

Попри шалений ритм життя у 
2017 році Вікторія Анатоліївна 
стала мамою, але викладати не 
полишила – їй вдається поєдну-
вати материнство з педагогіч-
ною діяльністю. 

Так тримати і надалі, шанов-
на Вікторіє Анатоліївно! Нехай 
час додає вам тільки мудрості, 
досвіду і сил! 

Адміністрація 

і педагогічний колектив 

коледжу

БУТИ КРАЩИМ ВИКЛАДАЧЕМ – 

ПРЕСТИЖНО, АЛЕ НЕ ПРОСТО
Вікторія Анатоліївна Унчикова, викладач правознавчих дисциплін, голова циклової комісії правознавства 
Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу, у 2015–2016 навчальному році посіла перше міс-
це у конкурсі «Кращий викладач 2016 року» серед ВНЗ Укоопспілки. Нещодавно Вікторія Анатоліївна отримала 
ще одну вагому перемогу і нагороду – щорічну одноразову стипендію Херсонської обласної ради як кращий пе-
дагогічний працівник у галузі вищої освіти.  Секрет успіху цієї молодої, заповзятої, ініціативної викладачки про-
стий – вона щиро любить свою справу і рідний коледж.

«Учити себе самого — шляхетна справа, але ще більш шляхетна – вчити інших».

Марк ТВЕН, американський письменник, журналiст
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ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА КЕРСТУ, 
першого заступника голови правління Івано-
Франківської споживспілки, з 55-річним ювілеєм, 
який він святкуватиме 1 жовтня. 

Шановний Юрію Петровичу!
З наступаючим малим ювілеєм, друже! Знаємо Вас як 
щирого і доброго товариша та колегу, справжнього коо-
ператора, відданого спілчанській справі. Своєю пра-
цею, глибокими знаннями Ви заслужили повагу і авто-
ритет не лише у споживчій кооперації Прикарпаття, а 
й серед широкої когорти кооператорів країни, особли-
во працівників бухгалтерської і фінансової служб.
Зичимо Вам, дорогий друже, доброго здоров’я, життє-
вих гараздів та успіхів у праці.

Завжди Ваші: 
Микола Дубівка, Людмила Макарова, 

Василь Батринюк, Володимир Перхун, 
Микола Хвилинський, Микола Шапарь

Людмила Василівна переконана, 
що педагогіка базується на до-
сконалому володінні предметом 
та вмінні показати найяскраві-

ші грані цього предмета своїм учням. І 
хоч працювати за цими принципами у 
сучасних реаліях – досить-таки непросто, 
потрібно знайти шлях та можливість, 
аби кожен студент зрозумів, що майбут-
ня професія обов’язково повинна мати 
міцний фундамент. Мова про високий рі-
вень теоретичних знань, практичні нави-
чки та бажання щодня удосконалювати 
свій інтелектуальний розвиток. Людми-
ла Василівна з тих педагогів, яка не лише 
спонукає своїх учнів до розвитку, а й 
сама постійно шукає джерела, аби попо-
внити свій педагогічний багаж новим до-
свідом та знаннями, які зрештою, стають 
основою для успішної професійної реалі-
зації.

Людмила Севрук, вибудовуючи свою 
трудову кар’єру, спочатку не думала, що 
її життя так тісно переплететься із педа-
гогікою. Із кооперацією – так. Адже після 
закінчення школи, за направленням Во-
лодимирецької райспоживспілки, навча-
лася у Полтавському кооперативному 
інституті – за спеціальність обрала «Тех-
нологію громадського харчування». Піс-
ля закінчення інституту у 1996 році роз-
починає трудову кар’єру на комбінаті 
громадського харчування райспожив-
спілки: молодому спеціалісту довірили 
посаду завідуючої виробництвом одного 
із «кущів» – «Воронківського». У 1997 році 
її запрошують на роботу в управління 
громадського харчування облспожив-
спілки. Тут вона трудилася інструкто-
ром. І вже через рік її кооперативна 
кар’єра перейшла в інше русло – в освіту. 
Тодішній директор технікуму Іван Олек-
сандрович Кривоблоцький запропонував 

Людмилі Василівні роботу в коледжі – 
викладати спеціальні дисципліни у сту-
дентів новостворених груп технологічно-
го відділення – офіціантів та барменів. 
Вона й донині пам’ятає своє перше занят-
тя, яке провела, наче на одному подиху. 
Адже готувалася до нього дуже зважено 
та скрупульозно. Оскільки хотіла довес-
ти не лише своїм першим студентам, а 
насамперед, собі, що зможе стати справ-
жнім педагогом. Дарма, що на той час не 
мала спеціальної освіти. Це вже потім, 
паралельно із викладацькою діяльністю 
закінчила педагогічний факультет Між-
галузевого інституту підвищення квалі-
фікації кадрів Полтавського університе-
ту економіки та торгівлі. Каже, було важ-

ко оперативно розбиратися в навчальних 
програмах, планах, конспектах. Але що-
денна напружена робота стала професій-
ним трампліном для Людмили Севрук. 
Тепер вона не лише досвідчений викла-
дач, який багато років поспіль викладає 
дисципліни – «Технологія виробництва 
кулінарної продукції», «Барну справу», 
«Організацію виробництва у закладах 
ресторанного господарства», технологіч-
ну та професійну практику, авторитет-
ний педагог із чималим багажем мето-
дичних розробок та праць. Крім того, на 
початку цього навчального року Людми-
лі Василівні довірили відповідальну по-
саду – завідуючої технологічним відді-
ленням. 

Напередодні професійного свята нам 
пощастило поспілкуватися з Людмилою 
Севрук.

– Людмило Василівно, нова посада вима-

гає серйозної концентрації уваги на на-

вчальному процесі. Яку методику зазвичай 

використовуєте, аби донести студентам 

потрібний матеріал?

– Попри те, що нині живемо у досить 
динамічний час, ми ще досі використо-
вуємо консервативні методи викладання 
предмету. Це – не погано. Хоча, бачимо, 
що сучасна освіта вимагає нових моде-
лей співпраці викладача та студента. 
Тому, як на мене, актуальним нині зали-
шається запровадження, скажімо, інте-
грованих процесів не лише у школі, а й у 
вищих навчальних закладах, де студен-
ти зможуть поглиблено вивчати ті пред-
мети, які їх найбільше цікавлять, на 
основі яких, вони планують далі продо-
вжувати свою освіту. Тому вважаю про-
філізація навчання дасть можливість не 
лише глибше вивчити потрібні предме-
ти, а й гармоніювати його із європей-
ською моделлю освіти. Звісно, конкуру-

вати кооперативній освіті нині непросто. 
Однак, приємно, що у споживчій коопе-
рації приділяється серйозна увага не 
лише господарській діяльності, а й роз-
витку інтелектуального потенціалу. Та-
ким прикладом можуть слугувати імен-
ні стипендії, які цьогоріч запровадила 
споживспілка для студентів коледжу. На 
технологічному відділенні стипендію за-
служено отримуватиме студентка групи 
ТТ-31, кругла відмінниця – Ірина Корній-
чук. Ми горді тим, що серед наших ви-
пускників є чимало відомих у Рівному та 
за його межами рестораторів, які завдя-
ки отриманим у стінах коледжу знанням, 
своїй наполегливості та професіоналіз-
му зуміли створити достойне реноме не 
лише технологічному відділенню, а й 
коо перативному коледжу в цілому. Спо-
діваюся, що 164 студенти, які після цьо-
горічної вступної кампанії поповнили 
ряди технологічного відділення, продо-
вжать цю традицію. 

До речі, син Людмили Севрук цього 
року став студентом кооперативного ко-
леджу. Родина пані Людмили – ще й до-
нечка Анастасія, чоловік Сергій Івано-
вич. Попри щоденну завантаженість та 
родинні турботи, Людмила Василівна 
знаходить час і для свого хобі – вишиван-
ня. Каже, що саме це древнє ремесло, яке 
свого часу прищепила мама Ніна Мико-
лаївна, стало справжнім душевним елік-
сиром. 

Цього року День вчителя педагоги 
святкуватимуть 1 жовтня, а на 29 вересня 
припадає День ангела Людмили. Хтозна, 
можливо сам ангел-охоронець 20 років 
допоміг Людмилі Севрук зробити вибір 
свого трудового шляху на користь педа-
гогіки.  

Олена СОБКОВИЧ 

ТАЛАНОВИТИЙ  ВЧИТЕЛЬ 

ВЧИТЬСЯ ВСЕ ЖИТТЯ
 РІВНЕНЩИНА   Свого часу великий письменник та мислитель Лев Толстой сказав: «Якщо вчитель має тільки любов 
до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде 
кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ані до справи, ні до учня. Якщо учи-
тель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель». Саме цією мудрою філософією ке-
рується у своїй педагогічній діяльності, ось уже два десятиліття поспіль, завідуюча технологічним відділенням 
Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу Людмила Севрук.

ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА 
КЕРСТУ, 
першого заступника голови 
правління Споживспілки 
Івано-Франківської області, з 
55-річним ювілеєм, який він 
святкуватиме 1 жовтня. 

Шановний Юрію Петровичу!
Щиро вітаємо Вас зі славним 
ювілеєм!
Понад 35 років трудової ді-
яльності Ви присвятили спо-
живчій кооперації, куди при-
йшли випускником Львівсько-
го торгово-економічного ін-
ституту. Ви пройшли  успіш-
ний шлях професійного ста-

новлення: заступник голов-
ного бухгалтера підприєм-
ства облспоживспілки «Обл-
коопторг»; очолювали цен-
тральну бухгалтерію облспо-
живспілки; були обрані пер-
шим заступником голови 
правління Івано-Франківської 

облспоживспілки; з 2014 року – 

перший заступник голови 

правління Споживспілки 

Івано-Франківської області. 

За час своєї праці на цих по-

садах Ви зуміли мобілізувати 

зусилля органів управління 

споживчих товариств і спо-

живспілок системи на досяг-

нення економічної стабіль-

ності шляхом нарощення об-

сягів діяльності та зміцнення 

фінансового становища.

На різних ділянках роботи Ви 

зарекомендували себе гра-

мотним спеціалістом, що во-

лодіє організаторськими зді-

бностями, постійно працює 

над вдосконаленням свого 

фахового рівня. Вам завжди 

були притаманні високий 

професіоналізм, ерудиція, 

принциповість, тверда життє-

ва позиція, вимогливість до 

себе і підлеглих, відповідаль-

ність за доручену справу – всі 

ці риси забезпечили Вам 

непохитний авторитет і пова-

гу серед кооператорів 

Прикарпаття.

То ж нехай, шановний ювіля-

ре, бадьорість та енергія ще 

довгі роки не покидають Вас, 

а віддані друзі та рідні дару-

ють радість життя, душевний 

спокій і гарний настрій!

З повагою 
правління Споживспілки 

Івано-Франківської області та 
президія обкому профспілки

ВІТАЄМО!
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ВІДКРИТТЯ

 КООПФАКТ

 ЗАПОРІЖЖЯ     «Не боятися товару» – та-

кий девiз кооператорiв споживчого товариства 

«Каїр» системи Запорiзької райспоживспiлки. 

Тому у будь-якому сiльському магазинi цiєї коо-

перативної органiзацiї можна купити не лише 

продукти харчування, але й придбати необхiднi 

непродовольчi товари.

Так, магазин ТПС (товарiв повсякденного попи-

ту – авт.) №93, розташований у с.Мар’ївка, про-

понує покупцям в асортиментi посуд, предмети 

домашнього побуту, косметику, парфумерiю, 

побутову хiмiю, а також iграшки, сувенiри, 

канцелярськi товари, полiграфiчну продукцiю 

тощо. За бажання тут можна замовити будь-

який великогабаритний товар: меблi, технiку, 

будматерiали. Привiтний продавець Олена Гру-

ша (на знiмку) завжди готова допомогти покуп-

цям вибрати саме те, що найкраще вiдповiдає 

їх потребам.

Ольга НАГІРНЯК

У СIЛЬМАЗI  ТОВАРИ  НА  ВИБIРУ СIЛЬМАЗI  ТОВАРИ  НА  ВИБIР

П ідприємства реалізо-
вують не тільки про-
дукти харчування, а й 
різноманітні промис-
лові товари, у тому 

числі великогабаритні. Примі-
ром, меблів міське споживче то-
вариство продає за рік на суму, 
що перевищує 450 тис. грн. Не-
продовольча група – чудовий 
резерв підвищення рентабель-
ності торгівлі, – вважають коо-
ператори.  

БДЖОЛЯРІ 

ДО «БДЖОЛЯРА»
 

У центрі Арциза розташова-
но спеціалізований магазин 
«Бджоляр». Тут можна купити 
все необхідне для успішного 
розведення бджіл: вулики, рам-
ки, медогонки, годівниці, ди-
марі, захисні комбінезони 
тощо. Є великий вибір літера-
тури на цю тему. Увесь перелік 
товарів має купівельний по-
пит, адже бджільництво в цьо-
му південному районі дуже по-
ширене. Для збільшення това-
рообороту відкрито відділ ком-
бікормів для свійської птиці, 
продається канцелярське при-

ладдя. У результаті магазин 
торгує успішно, а його зелений 
фасад, позначений логотипом 
«СООР», тішить око й гідно 
представляє споживчу коопе-
рацію.

ЗНАЙШЛИ ГРОШІ НА… 

ГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПОДВІР’Ї 

– Наше завдання – збільшен-
ня ефективності використання 
внутрішніх ресурсів системи, 
у першу чергу матеріально-
технічної бази, – ділиться го-
лова правління міського спо-

живчого товариства Олек-
сандр Мельник. – Адже для 
тієї самої модернізації діючих 
об'єктів потрібно чимало засо-
бів, і ніхто нам їх не принесе 
на блюді, гроші потрібно вмі-
ти заробляти.

Аби проілюструвати сказане, 
голова показав мені господар-
ський двір кооперативної орга-
нізації, де кипіла бурхлива ді-
яльність. На території на повну 
ішла торгівля деревиною, буді-
вельними матеріалами. Один за 
одним під'їжджали й від'їж-
д жали вантажні автомобілі. У 
підсобних приміщеннях працю-
вало два виробництва: столярне 
й майстерня з виготовлення ме-
таловиробів. 

– Спочатку ми виготовляли 
столярні й металеві вироби 
лише для власних потреб, – по-
яснив Олександр Георгійович. 
– У роздрібній мережі в нас ре-
конструкція, потрібна чимала 
кількість вікон, дверей, ґрат, ко-
зирків тощо. Паралельно поча-
ли виготовляти цю продукцію 
на замовлення зі сторони, і спра-
ва пішла. До речі, нещодавно 
придбали шлакоблокову маши-

ну, збираємося далі розширюва-
ти виробничу діяльність. А ще 
відгодовуємо на господарсько-
му подвір’ї поголів'я свиней – це 
також дохід. Якщо не лінувати-
ся, можна завжди знайти додат-
кові способи заробітку. Образно 
кажучи, гроші найчастіше ле-
жать під ногами.

У ПРАЦІ Й ТУРБОТАХ

Олександр Мельник, який 
очолює міське споживтовари-
ство понад 12 років, уміє бачити 
й використовувати такі можли-
вості. Хороший господар, енер-
гійна, підприємлива людина, 
компетентний керівник, він на-
цілює колектив на прибуткову 
роботу й, головне, прагне до по-
стійного розвитку кооператив-
ної організації.

– Слово честі, нам нема коли 
думати про труднощі або рем-
ствувати на проблеми, – зізна-
ється пан Олександр. – У праці й 
турботах дні пролітають непо-
мітно. Але я абсолютно впевне-
ний: у споживчої кооперації ре-
гіону велике майбутнє.

Ольга НАГІРНЯК

ПIДПРИЄМЛИВIСТЬ: 

ЗНАЮТЬ ДЕ I ВМIЮТЬ ЯК ЗАРОБИТИ ГРОШI
  ОДЕЩИНА   Арцизьке міське споживче товариство – ядро Арцизької райспоживспілки, що на півдні Одещини. У коопе-
ративній організації налічується 36 роздрібних торговельних об’єктів, майже половину з них приведено до конкурен-
тоспроможного стану. Багато магазинів оформлено згідно з брендбуком Укркоопспілки.

НАШЕ ЗАВДАННЯ – 
ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ВИКОРИС-
ТАННЯ ВНУТРІШНІХ 
РЕСУРСІВ СИСТЕМИ, 

У ПЕРШУ ЧЕРГУ 
МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Коопмаркет міського споживчого товариства Торгівля деревиною

Товари для бджільництва 

пропонує продавець Віталій Іванов

Олександр Мельник

COOP: РЕГІОНИ «Відбутися – означає отримувати гроші за те, що ти вмієш робити добре».

Бенiсiо дель ТОРО, американський кiноактор
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 2

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

12.25 Д/с «Супервідчуття»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Перша шпальта

15.35 Д/с «Вагасі – японські сма-

колики»

16.50 Хто в домі хазяїн?

17.15 Вікно в Америку

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

19.35 Д/ф «Срібна Земля. Хро-

ніка Карпатської України. 

1919–1939»

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Супервідчуття»

23.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсе-

зе представляє»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура

01.55 Новини

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.50 Вікно в Америку 

03.15 Книга ЮА 

03.45 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.45, 14.45 Х/ф «Свати-4»

15.45 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Субота» 12+

22.00 «Гроші»

23.15, 00.10 «Танці з зірками»

01.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+

04.35 «Мольфар»

ІНТЕР

05.30 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20, 14.00, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-

ським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 Х/ф «Чого хочуть чоловіки»

11.10, 12.25 Х/ф «Продається 

кішка» 

16.10 «Чекай мене» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.05 «Подробиці»

20.40 Т/с «Я – охоронець» 16+ 

00.35 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

02.45 «Скептик» 

03.10 «уДачний проект» 

03.45 «Готуємо разом» 

ICTV

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Дивитись усім!

05.40 Надзвичайні новини 

06.25 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

10.05 Антизомбі

11.05, 13.20, 16.10 Т/с «Пес» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3» 16+

22.30 Свобода слова

00.55 Т/с «Динотопія. Нові при-

годи»

02.30 Дивитись усім!

03.15 Провокатор

СТБ

06.30 «Все буде добре!» 

08.30 «Все буде смачно!» 

09.25 Х/ф «Сестронька» 

11.20 Х/ф «Лабіринти кохан-

ня» 16+

13.00 «Битва екстрасенсів 17» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «Хата на тата» 

03.10 «Найкраще на ТБ» 

 УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях. Новий се-

зон 

11.00 Реальна містика

12.00, 15.30 Т/с «Осіння мелодія 

кохання» 16+ 

15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні

16.00, 05.45 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Вікно життя-2» 12+ 

23.30 Х/ф «Цар скорпіонів» 16+

01.30 Профілактика 

05.00 Зоряний шлях

ВІВТОРОК, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.25 М/с «Чорний пірат»

09.00 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Д/ф «Срібна Земля. Хро-

ніка Карпатської України. 

1919–1939»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Д/с «Орегонський путів-

ник»

15.15 Фольк-music 

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

20.25 Наші гроші 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Складна розмова 

22.45 Д/с «Супервідчуття»

23.30 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня 

01.40 Новини. Культура

01.55 Новини

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»

03.55 Т/с «Чорна Рада»

04.55 Т/с «Роксолана»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.00 Х/ф «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Субота» 12+

22.00 «Життя без обману 2017»

23.15, 00.10 Х/ф «Робіть ваші 

ставки!» 16+

01.25 Х/ф «Пончик Люся» 16+

02.25 «Мольфар»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

05.50 Мультфільм

06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-

ським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охо-

ронець» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.05 «Подробиці»

00.35 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

02.45 «Скептик» 

03.10 «уДачний проект» 

03.45 «Готуємо разом»

ICTV

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Більше ніж правда

11.10, 13.20 Х/ф «Придурки» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Скетч-шоу «На трьох»

14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

16.40 Т/с «Балада про бомбе-

ра» 16+

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Громадянська оборона

22.30 Т/с «Балада про бомбе-

ра» 16+

23.35 Х/ф «Тремтіння землі-4. 

Легенда починається» 16+

01.45 Т/с «Динотопія. Нові при-

годи»

03.10 Дивитись усім!

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

10.45 «МастерШеф-5» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.05 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Вікно життя-2» 12+ 

23.30 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

01.20 Х/ф «Цар скорпіонів» 16+

03.40 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

СЕРЕДА, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Наші гроші 

15.15 Д/с «Нью-Йорк»

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Культурна афіша здорової 

людини 

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

20.25 Слідство. Інфо 

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Світло 

23.25 Мегалот

23.30 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня 

01.40 Новини. Культура

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.55 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 10.55 «Чотири весілля»

12.20, 13.50 «Міняю жінку» 

15.00 Х/ф «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.00 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Субота» 12+

22.00, 23.30, 00.10 «Міняю 

жінку-12»

01.20 Х/ф «Пончик Люся» 16+

02.20 «Мольфар»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

05.50 Мультфільм

06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-

ським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охо-

ронець» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.00 «Подробиці»

00.30 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

02.45 «Скептик» 

03.10 «уДачний проект» 

03.45 «Готуємо разо

ICTV

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Дивитись усім!

05.30, 10.10 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння 

землі-4. Легенда почина-

ється» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Скетч-шоу «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

16.35, 22.30 Т/с «Балада про 

бомбера» 16+

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Тремтіння землі-5. 

Кровна рідня» 16+

01.40 Т/с «Динотопія. Нові при-

годи»

03.05 Дивитись усім!

СТБ

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

09.45 «МастерШеф-5» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «МастерШеф-7» 

00.05 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Вікно життя-2» 12+ 

23.30 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

03.40 Зоряний шлях 

04.00 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо 

15.15 Надвечір’я. Долі 

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/ф «Христина. Кримське 

соло»

19.25 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

20.25 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Супервідчуття»

23.30 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

01.10 Новини. Світ 

01.25 Тема дня 

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт 

02.55 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 10.50 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Субота» 12+

22.00 «Світ навиворіт-9»

23.00 «Право на владу 2017»

00.40 «Гроші»

02.05 Х/ф «Пончик Люся» 16+

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

05.50 Мультфільм

06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-

ським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охо-

ронець» 16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00, 02.05 «Подробиці»

00.35 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

02.45 «Скептик» 

03.10 «уДачний проект» 

03.45 «Готуємо разом»

ICTV

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння 

землі-5. Кровна рідня» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Скетч-шоу «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

16.35, 22.35 Т/с «Балада про 

бомбера» 16+

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

Для приватних осіб пропонуємо зруч-
ний спосіб оплати за розміщення у на-
шій газеті оголошень, вітань, некро-
логів, а саме – через інтернет-банк 
Приват24. Для цього вам потрібно:
1) увійти з головної сторінки 
     у Всі послуги/Платежі/По Україні; 

2) заповнити поля: 
   – отримувач – ТОВ «КО-ОП МЕДІА»;
   – номер рахунку отримувача – 
      26008052637699;
   – поставити відмітку навпроти рядка  
     «Рахунок одержувача відкрито 
     в КБ «Приватбанк»;
    – у «Призначенні платежу» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 

   оголошення/вітання/некролога 
    у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату 
сфотографуйте або відскануйте і наді-
шліть цей файл разом із текстом оголо-
шення (вітання чи некролога) на електрон-
ну адресу редакції (mail@visty.com.ua). 
У разі відправки через «Укрпошту» зваж-
те на те, що такий лист ітиме, можливо, 
не день і не два, а дещо довше. 
Велике прохання вказати в листі (будь-де 
– чи окремо, чи біля тексту оголошення) 
бажану дату публікації (нагадуємо, га-
зета виходить по четвергах) та номер 
свого мобільного телефону. Якщо 
бажаєте впевнитися, що секретаріат 

«Віс тей…» отримав вашого листа, пе-
редзвоніть після його відправки до 
редакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-
собом лишається відправка електрон-
кою гарантійного листа з текстом ого-
лошення (привітання, некролога). В 
листі, нагадуємо, необхідно вказати 
спосіб оподаткування вашого підпри-
ємства (платники ПДВ чи єдиного по-
датку, якщо платники ПДВ – необхідна 
ще й копія свідоцтва); повне наймену-
вання підприємства/організації; теле-
фон; електрон ну адресу. Редакція ви-
ставить рахунок, після оплати якого 
слід надіслати нам відповідний під-
тверджуючий документ. 
Вартість за розміщення в газеті «Ві-
сті…» оголошень, привітань, некро-
логів розміром до 1500 знаків без фото 
становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 
оплачуються пропорційно до вста-
новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.30 Х/ф «Горець» 16+

02.00 Т/с «Динотопія. Нові при-

годи»

02.45 Дивитись усім!

03.30 Провокатор

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.30 «Все буде смачно!» 

10.00 «МастерШеф-6» 

15.25 «Все буде добре!» 

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «Зважені та 

щасливі-7» 

23.45 «Один за всіх»

УКРАЇНА 

06.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха чи невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

15.00, 19.00, 00.00, 02.50 Сьо-

годні

16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄ-

ФА «Партизан»–«Динамо» 

(Київ)

00.15 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини 

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

15.15 Світло 

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10 Д/с «Порятунок ферми»

17.50 Новини. Світ 

18.20, 21.30 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

19.00 Д/с «Супервідчуття»

20.25 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.50 Новини. Спорт

22.15 Д/ф «Генічеськ»

22.45 Як дивитися кіно 

23.20 Д/ф «Рідні»

01.10 Новини. Світ

01.25 Тема дня

01.40 Новини. Культура 

01.55 Новини 

02.20 Тема дня 

02.35 Новини. Спорт

02.55 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30, 11.00 «Чотири весілля»

12.20, 13.45 «Міняю жінку»

15.00 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Х/ф «Нескінченне кохан-

ня» 12+

20.15 «Ліга сміху-3»

22.20 «Ігри приколів»

23.15 «Вечірній Київ»

01.15 «Ліга сміху»

05.30 «Мультибарбара»

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

05.50 Мультфільм

06.20, 13.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.10, 12.25 Т/с «Я – охоронець» 

16+ 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00, 03.00 «Подробиці тижня»

22.00 Х/ф «З життя начальника 

карного розшуку»

23.55 Х/ф «Без особливого ри-

зику»

01.30 Х/ф «Вавілон ХХ»

04.40 «Чекай мене» 

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння 

землі-3. Повернення у Пер-

фекшн» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Скетч-шоу «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

16.35 Т/с «Винищувачі» 16+

17.30 Т/с «Штрафбат» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу 

00.05 Комік на мільйон

01.50 Т/с «Динотопія. Нові при-

годи»

СТБ 

05.40 Х/ф «Ніколи не забуду те-

бе» 

07.40 Х/ф «Кохання на два полю-

си» 16+

09.35 Х/ф «Дурна кров» 16+

17.30, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-

риз!» 

23.25 Х/ф «Ніколи не забуду те-

бе»

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях 

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика 

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3» 12+ 

15.00, 19.00, 23.50, 03.10 Сьо-

годні

16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-

2018. Косово – Україна

00.10 Слідами

00.50 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

03.55 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 На слуху

08.00 Світ онлайн

08.20 М/с «Чорний пірат»

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.40 М/с «Легенда про Біло-

сніжку»

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Хто в домі хазяїн? 

12.20 Лайфхак українською 

12.45 Х/ф «Марія-Антуанетта»

14.40 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

16.45 Х/ф «Червоний колір Бра-

зилії»

20.30 Д/ф «Христина. Кримське 

соло»

21.00 Новини 

21.35 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

22.40 Д/ф «Українська рапсодія»

23.25 Мегалот

23.30 Д/с «Нью-Йорк»

00.30 Д/с «Порятунок ферми»

01.10 Новини 

01.35 Світло

02.30 Д/с «Бог в Америці»

05.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

1+1 

06.00 ТСН

06.55 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45 «Життя без обману 2017»

11.15 «Світське життя»

12.15 Х/ф «Субота» 12+

16.35, 21.15 «Вечірній квартал 

2017»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.10 «Світське життя»

00.10 «Мультибарбара»

04.40 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 

05.45 Мультфільм

06.10 Х/ф «Два Федори»

08.00 Х/ф «Пічки-лавочки»

10.00, 03.35 Д/ф «Василь Шук-

шин. Самородок»

11.00 Х/ф «Калина червона»

13.10 Х/ф «Вони воювали за 

Батьківщину» 

16.20 Т/с «Тільки про кохання» 

20.00, 03.05 «Подробиці»

20.30 Творчий вечір Валерія Ле-

онтьєва

23.15 Х/ф «Осінні клопоти» 16+ 

01.00 Х/ф «Харві Мілк» 16+ 

04.25 Х/ф «Пічки-лавочки»

ICTV 

05.00 Факти

05.20 Т/с «Відділ 44» 16+

07.05 Дивитись усім!

08.05 Без гальм

08.30 Краще не повторюй!

09.05 М і Ж

09.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості націо-

нальної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетч-шоу «На трьох»

14.50 Комік на мільйон

16.25 Х/ф «Термінатор» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. Під-

сумки 

20.05 Х/ф «Термінатор-2. Судний 

день» 16+

23.25 Х/ф «Ковбої проти при-

бульців» 16+

01.35 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

02.55 Провокатор

СТБ 

06.05 Х/ф «Я подарую собі ди-

во» 16+

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.20 «Сюрприз, сюрприз!» 

13.10 «Зважені та щасливі-7» 

16.10 «Хата на тата» 

19.00 «Х-Фактор-8» 

21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні 

07.15 Зоряний шлях 

08.50, 15.20 Т/с «Вікно життя-2» 

12+

15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні

17.10, 19.40 Т/с «Всупереч усьо-

му» 

22.00 Х/ф «Олександра» 16+ 

00.00 Т/с «Герократія» 16+

01.20 Реальна містика 

03.50 Т/с «CSI. Місце злочи-

ну» 16+

05.50 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Світ он лайн

07.50 Смакота

08.20 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі»

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.40 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів»

10.55 Х/ф «Марія-Антуанетта»

13.00 Як дивитися кіно

13.30 Фольк-music. Діти 

14.20 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.25 Т/с «Гранд готель»

21.00 Новини 

21.35 Утеодин з Майклом Щуром

22.15 Д/с «Супервідчуття»

22.45 Книга ЮА 

23.10 Лайфхак українською 

23.30 Д/с «Вагасі – японські сма-

колики»

00.15 Д/с «Орегонський путів-

ник»

01.10 Новини 

01.35 Надвечір’я. Долі

02.30 Д/с «Бог в Америці»

05.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

1+1 

06.05 ТСН

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка 2017»

10.50 «Світ навиворіт-9»

11.55 «Світ навиворіт-3. Танза-

нія, Ефіопія»

13.00, 14.00, 15.00, 16.05 Х/ф 

«Свати-4»

17.05 «Ліга сміху-3»

19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Танці з зірками»

23.20 «Ігри приколів»

00.20, 04.10 «Мультибарбара»

01.20 «Аргумент кiно»

ІНТЕР 

06.00 Х/ф «Калина червона»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Творчий вечір Валерія Ле-

онтьєва

14.20 Т/с «Тільки про кохання» 

18.30 «Круче всех» 

20.00, 01.50, 05.10 «Подробиці»

20.30 Т/с «Любка» 

00.05, 03.45 Х/ф «Він, вона і я»

02.25 Х/ф «Осінні клопоти» 16+ 

ICTV

04.30 Факти

04.55 Т/с «Слідчі» 16+

07.30 Т/с «Відділ 44» 16+

10.25 Х/ф «Термінатор» 16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Термінатор-2. Судний 

день» 16+

16.00 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Комік на мільйон 

22.15 Х/ф «Термінатор-3. По-

встання машин» 16+

00.30 Х/ф «Хулігани» 16+

02.10 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+

03.30 Провокатор

СТБ 

06.55 «Хата на тата» 

08.55 «Все буде смачно!» 

11.10 «Караоке на Майдані» 

12.05 «МастерШеф-7» 

19.00 «Битва екстрасенсів 17» 

21.30 «Один за всіх» 

22.30 «Х-Фактор-8» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні 

07.40 Зоряний шлях 

09.15 Х/ф «Олександра» 16+ 

11.20 Т/с «Всупереч усьому» 

15.15 Х/ф «Хочу заміж» 16+ 

17.15, 20.00 Т/с «Будинок на хо-

лодному ключі» 16+ 

19.00, 04.00 Події тижня з Оле-

гом Панютою

22.15 Т/с «Сонячне затемнення» 

01.50 Реальна містика 

02.30, 04.50 Т/с «Жіночий 

лікар-3» 16+
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

СПОРТ

ДЕНЬ ЗДОРОВДЕНЬ ЗДОРОВ’’Я НА «УРА!»Я НА «УРА!»

  ВСТУП ДО ФАХУ

СТАЖУВАННЯ

Нещодавно студенти-
першокурсники Львівського коо-
перативного коледжу економі-
ки і права пройшли навчальну 
практику «Вступ до фаху».

Студентів ознайомили з історією 
навчального закладу, організацією 
навчального процесу, інформаційно-
методичним забезпеченням на-
вчального процесу, роботою сту-
дентського самоврядування, прави-
лами техніки безпеки та охорони 
праці тощо. 

У рамках практики відбулася екс-
курсія студентів спеціальності «Фі-
нанси, банківська справа та страху-
вання», спеціалізація «Оціночна ді-
яльність», до ПАТ «Кредобанк». На-
чальник відділення банку Петро 
Костів ознайомив молодь із робо-
тою установи, історією розвитку, 
умовами кредитування та оподатку-
вання, депозитними програмами, 
виготовленням та користуванням 
платіжними картками тощо. 

Відвідали студенти коледжу і 
страхову компанію «Універсальна». 
Представник Львівської обласної 
дирекції цієї компанії Любов Котула 
гостинно їх зустріла, розповіла про 
історію установи, про види страхо-
вих послуг, які вона надає, відпові-
ла на численні запитання про спе-
цифіку роботи системи страхування 
у країні. Також  студентам запропо-
нували роботу страхового агента 

після закінчення навчання в коле-
джі та під час канікул.

Студенти спеціальності «Готельно-
 рес торанна справа» відвідали на-
вчальний хостел «На Золотій», від-
критий для кооператорів, студен-
тів та викладачів кооперативних за-
кладів, які завітають до Львова. 

Юні ресторатори та готельєри 
побували у готельно-ресторанному 
комплексі «Волтер». Володимир Те-
решко, український підприємець, 
президент «NTON Group», розповів 
їм про історію виникнення, станов-
лення і перспективи розвитку закла-
ду. Майбутні фахівці мали змогу по-
бачити затишні комфортабельні но-
мери різних категорій з цікавим ди-
зайном та сучасним сервісом. 

Справив враження на першо-
курсників і музей споживчої коопе-
рації Львівщини, розташований у 
приміщені навчального закладу. 
Провела екскурсію викладач вищої 
категорії Марія Ільків, яка розповіла 
про історію розвитку споживчої ко-
операції, навчального закладу, про 
видатних кооператорів тощо.

Навчальна практика «Вступ до 
фаху» вкотре довела свою ефектив-
ність, корисність та підтвердила 
правильність вибору першокурсни-
ками майбутньої професії. А перші 
знання про свій фах студенти відо-
бразили в тематичних стінгазетах.

Михайло ГОЛУБКА, 

прес-секретар коледжу

Нещодавно у філії «Черкась-
кий кооперативний еконо-
міко-правовий коледж» ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і тор-
гівлі» працівники та студенти 
відсвяткували День здоров’я. 

До програми святкувань 
увійшли спортивні змагання, 
веселі конкурси та козацька 
каша. Цікаві естафети і захо-
пливі турніри сприяли успіш-
ній адаптації вчорашніх абіту-
рієнтів у новій студентській ро-

дині. Під час конкурсів «Метан-
ня гранати», «Влучність», «На-
бивання м’яча» та «Скакалка» 
представників від команд підт-
римували групи на чолі з кура-
торами. Справедливе журі 
провело підрахунок результа-
тів змагань. Приємним момен-
том було отримання солодких 
подарунків та грамот від ди-
ректора коледжу Лариси Ми-
колаївни Гасюк. Найактивніши-
ми учасниками виявились сту-
денти таких груп: ПТБ, ГРС, ХТ-
21, 22 (куратор І.О. Мельник),  

ПР-11 (куратор В.І. Крецька), 
ХТ-11 (куратор О.М. Буграк), 
ПР-41 (куратор О.А. Животен-
ко), які здобули найбільше пе-
ремог під час змагань. Закін-
чився День здоров’я приготу-
ванням козацької каші, якою 
посмакували всі студенти та 
працівники. Із гарним настро-
єм та в дружній атмосфері роз-
почато новий навчальний рік.

Інна СИДОРЕНКО, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи  

М и дуже хвилювалися за 
групу наших хлопців і 
дівчат, які вирушили на 
стажування за кордон. 

Адже це не просто мандрівка – сту-
денти Херсонського кооператив-
ного економіко-правового коле-
джу їхали працювати. 

Доля і вибір організаторів роз-
кидали мандрівників херсонсько-
го кооперативного в різні курорт-
ні центри на узбережжі Болгарії: 
Владислав Фурсенко, Жанна Гри-
сенко, Тетяна Пухкало потрапи-
ли до Приморско; Артур Філатов 
та Ірина Остапчук – до міста Вар-
на; Анастасія Качуровська – до 
північної Албени. Робота в 
готельно-ресторанних комплек-
сах була нелегкою: наші працюва-
ли і помічниками кухарів, і при-
биральниками, а Ірина Остапчук 
завдяки досконалому володінню 
англійською мовою мала більш 
цікаву пропозицію – посаду адмі-
ністратора. Ось про що розповіли 
наші студенти.

 УМОВИ ПРОЖИВАННЯ 

Проживання і харчування повніс-
тю забезпечує приймаюча сторона, 
що дуже допомагає економити ко-
шти, адже ціни в магазинах європей-
ські. Медична допомога в разі необ-
хідності надається безкоштовно. 

 РОБОТА 
Головне усвідомити мету стажу-

вання – отримати досвід роботи за 
кордоном, навички спілкування 
іноземною мовою, навчитися взає-
модіяти з іноземцями, і, нарешті, 
зрозуміти, чого ти вартий. Працю-
вали відповідно до трудового дого-
вору, зі встановленим графіком ро-
боти і вимогами. У Європі все чіт-
ко: запізнився – штраф, не прийшов 
без поважної причини – штраф, не-
виконання вимог керівництва – 
штраф, серйозне порушення дого-
вору – депортація. Проте, якщо ро-

битимеш свою справу чесно і відпо-
відально, отримаєш нагороду: по-
перше, повагу і добре ставлення ко-
лег, відпочиваючих, по-друге, кра-
щі пропозиції від адміністрації ку-
рорту і запрошення на роботу на на-
ступний рік. А ще приємний бонус 
– заробітна плата. До речі, цікава 
тема. Гроші надходять в кінці на-
ступного місяця на міжнародну 
карту, яку відкривають у Болгарії. 
Зараховують в середньому 250 євро, 
а додатково 25 євро – на продуктову 
карту, яку можна отоварити у пев-
них магазинах на території Болга-
рії (наприклад, Metro, Billa).

 КОМУНІКАЦІЯ 
Знати іноземну мову треба! Це 

значно полегшує виконання служ-
бових обов’язків,  допомагає у спіл-
куванні. Крім того, знання інозем-

ної дає можливість отримати до-
даткові гроші. Тим більше, якщо в 
планах такі країни для стажуван-
ня, як  Туреччина, ОАЕ, США та 
інші. Адже рівень володіння мо-
вою – перше питання в анкеті.

 ВІДПОЧИНОК 
Усі працювали 6 робочих днів 

(бажання підзаробити: шостий 
день оплачується за вищим тари-
фом), тому одного вихідного справ-
ді було замало, щоб побачити все, 
що хотілося. Але Софія, Бургас, ста-
ровинний Несебр стали відкриття-
ми для наших мандрівників, а дех-
то навіть потрапив до Стамбула і 
Бухареста. Однак найбільше задо-
волення подарувало море: таке чис-
те і тепле, із чудовими пляжами і 
мальовничими краєвидами. 

 ДОСВІД 
Ця подорож змінила кожного: 

додала впевненості та сміливості, 
віри у власні сили, навчила не пані-
кувати, не боятися, а працювати, ді-
яти і йти до своєї мети. Після роботи 
за кордоном студенти дізналися ба-
гато нового про Болгарію, навчили-
ся спілкуватися з представниками 
інших культур і національностей, 
знайшли нових друзів як з України 
та і з-за кордону. Зрозуміли, що вдо-
ма, в рідному коледжі, їх виховува-
ли і вчили недаремно!

Прес-центр коледжу

ПРАКТИКА ЯК ШЛЯХ ПРАКТИКА ЯК ШЛЯХ 

ДО ВТІЛЕННЯ СВОЇХ МРІЙДО ВТІЛЕННЯ СВОЇХ МРІЙ

ХЕРСОНЦI  ЗА  КОРДОНОМ
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ФЕСТИВАЛЬ

З агалом відомо понад 70 рецептів українського  
червоного борщу. А на традиційному культо-
вому святі – фестивалі «Борщ’їв-2017» у місті 
Борщові на Тернопільщині, який відбувається 
щорічно з 2007 року у рамках фестивалю «Чор-

на Борщівська сорочка – краю мого оберіг» – можна 
було скуштувати не менше 50 видів борщу.

Господині з 69-ти сіл району представили гостям свої 
борщі, національну українську страву, яка у давнину 
дала назву цьому населеному пункту. За легендою, 
коли турки захопили місто, то захотіли скуштувати 
місцевої кухні. Одна з господинь зварила їм борщ. Про-
те туркам весь час щось не подобалося, і тоді  роздрато-
вана жінка вдарила їх отамана черпаком по голові та й 
втопила в борщі. Тож місто так і назвали – Борщів.

Фестиваль борщу – це сучасний, яскравий, цікавий, 
інтерактивний кулінарний проект, відкритий конкурс-
дегустація як для «любителів», так і для професіоналів 
кулінарного мистецтва. Гості фестивалю отримали 
можливість не тільки скуштувати борщ і основні його 
різновиди, дізнатися який рецепт смакує кожному най-
більше, а й отримали заряд позитивних емоцій, кушту-
ючи унікальну автентичну страву, відчуваючи буття 

і сучасність в традиції. Загалом, як підрахували орга-
нізатори, за час фестивалю з’їли майже 5 тис. літрів 
борщу.

На фестивалі можна було дізнатися багато пізна-
вального про борщ. Виявляється, галичани в давнину 
готували борщ дуже ріденьким, без картоплі, тільки з 
буряка, приправляючи засмажкою, а для кислоти до-

давали вишневий чи яблучний сік. У єврейській кухні 
борщ готують виключно на курячому м’ясі і додають 
досить багато цукру, а буряк не тушкують, його відва-
рюють. У класичний український борщ в самому кінці 
варіння обов’язково кладуть свіже свиняче сало, тов-
чене з часником, сіллю і зеленню, знімають каструлю 
з вогню, накривають кришкою і дають борщу настоя-
тися, і тільки тоді подають. А ще, в давнину, як і тепер, 
українці традиційно готують борщ на поминальний 
обід, бо вважається, що з парою від борщу відлітає до 
раю душа небіжчика.

Деякі господині, аби привернути увагу до своєї стра-
ви, досипали туди зовсім нетрадиційні інгредієнти, 
навіть був борщ з вишнями.

– А головна родзинка, – каже кухарка Ганна, яка 
бере участь у кожному фестивалі, – це наша любов. 
Якщо ти звариш борщ з любов’ю, то він однозначно 
буде смачний. А що до рецептів борщу, то їх стільки, 
скільки господинь його варять.

Важко не погодитися з думкою господині, яка знає 
толк у борщі, адже біля її лотка на дегустацію збира-
лися юрби гостей і кожний хвалив кулінарку, а один 
пан зі Львова подарував їй за кулінарний талант гар-
ний букет.

Виявляється навіть існує географічне поняття «бор-
щовий пояс», що охоплює території, на яких традицій-
но готують борщ, – від південно-східної Польщі через 
Україну, Білорусь до російських регіонів на Волзі та 
Дніпрі.

Михайло Савчак, голова правління Заліщицького 
райспоживтовариства, розповів, що на фестиваль при-
їжджає зі своїми колегами-кооператорами регулярно 
і завжди пізнає щось нове у приготуванні традиційної 
української страви та згодом ці новинки стають над-
банням  кооперативних закладів громадського харчу-
вання в районі. Адже тут завжди варять дуже смачний 
борщ, ну, і до борщу завжди є всяка всячина, яка так 
смакує: вареники, пампушки, пончики та багато інших 
наїдків.

У рамках фестивалю демонструвалася широка 
культурно-мистецька програма. Окрім частування 
присутніх смачним борщем, відбувалася виставка-
продаж вишиванок і кожний мав можливість обрати у 
власну колекцію національне вбрання до смаку. Бор-
щівська вишита сорочка  унікальна – на білому полот-
ні вона вишита чорними нитками і цьому є пояснення, 
пов’язане з історичними подіями в краї. Внучки, прав-
нуки колишніх вишивальниць виходять «на люди» у 
вбранні з бабусиних скринь. І немає тим витворам 
ціни, бо в кожній такій вишиванці частина серця, доля 
людська.

Михайло МАЗУР

НАЦІОНАЛЬНА  ТРАДИЦІЯ

ТАМ,  ДЕ  БОРЩ  I  ДО БОРЩУТАМ,  ДЕ  БОРЩ  I  ДО БОРЩУ

  ТЕРНОПІЛЬЩИНА     
Для українців борщ – не 
просто страва, це своєрід-
ний символ і традиція на-
шої гостинності.

Кооператори із Заліщиків на фестивалі борщу

«Традиція – це не збереження попелу, а роздування вогню».

Жан ЖОРЕС, французький полiтичний дiяч
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ЗАОКЕАНСЬКЕ  ТЯЖIННЯ

США: 

ДОПОМАГАЄ ГРОШИМА

Проте маємо другу, протягом доволі 
короткого періоду, зустріч американ-
ського та українського президентів, під 
час якої продемонстровано динамічний 
характер розвитку взаємин. У практич-
ному вимірі це – початок постачання в 
Україну американського антрациту, 
який має замінити «чорне золото» з оку-
пованої частини Донбасу, та ухвалення 
Сенатом рішення про виділення у 
бюджеті-2018 500 мільйонів гривень на 
потреби оборони України. Рішення зако-
нодавців потребуватиме остаточного за-
твердження, проте курс США на підтрим-
ку обороноздатності нашої держави є 
очевидним. Варто наголосити, що рішен-
ня Сенату не означає виділення леталь-
ної зброї, проте сума вагома та спромож-
на суттєво покращити матеріально-
технічне забезпечення українських 
Збройних Сил.

…І ЗНАННЯМИ

Щодо летальної зброї, то переговори 
про неї, очевидно, є важкими, оскільки 
адміністрація Дональда Трампа розгля-
дає її як козир у американсько-
російських відносинах, розігрувати який 
нині зарано. Зауважу, що Петро Поро-
шенко став першим українським прези-
дентом, що відвідав військову академію 
Вест-Пойнт, де наголосив про доціль-
ність двосторонньої співпраці у царині 
підготовки кадрів для армії. Тут варто 
наголосити, що українські військові не 
лише потребують нових можливостей 
для навчання, але і самі спроможні допо-
могти новими знаннями своїм закордон-
ним колегам. Про це свідчать, зокрема, 
міжнародні навчання Rapid Trident-2017, 
які недавно завершилися на Львівщині. 

ПРЕЗИДЕНТ 

ЗА ТРИБУНОЮ ООН

Головною подією візиту Порошенка за 
океан став його виступ на сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН. Там щоосені збира-
ються лідери різних держав світу, аби об-
говорити питання світового розвитку та 
ключові проблеми. Ніде правди діти – 
Україна і надалі перебуває у переліку 
зон підвищеної уваги, а позиція членів 
ГА ООН не дозволила навесні 2014 року 
Росії здійснити дипломатичний бліц-
криг у питанні визнання анексії Криму.

Тому український президент поста-
рався нагадати про проблеми окуповано-
го півострова, насамперед – про порушен-
ня прав людини в Криму, які чинить ро-

сійська окупаційна влада. Петро Поро-
шенко запропонував створити міжна-
родну групу друзів деокупації Криму, 
наголошуючи на необхідності збільшен-
ня ціни агресії та анексії для Росії. Ця 
ініціатива, серед іншого, засвідчує, що 
керівництво України усвідомлює: по-
вертати нашій державі анексований 
шматок Кремль не збирається. Більше 
того – використовує анексовану частину 
України для тилового забезпечення сво-
їх дій у Сирії.

Не менш принципову оцінку отрима-
ли останні ініціативи Росії щодо розмі-
щення миротворців на Донбасі, які Поро-
шенко назвав спробою заморозити кон-
флікт та нав’язати власних маріонеток 
як учасників переговорного процесу. На 
думку українського президента, у мирот-
ворчій місії нема місця представникам 
Росії, а її мандат повинен поширюватися 
на всю територію конфлікту. Порошенко 
підкреслив, що РФ сьогодні є не контрибу-
тором безпеки, а загрозою для неї, та на-
гадав, що 298 чоловік, що загинули на бор-

ту «Боїнга-777», який в липні 2014-го був 
знищений у небі над Донбасом, на совісті 
Росії. Показово, що про порушення суве-
ренітету України у своїх промовах згаду-
вали лідери Польщі та Литви Анджей 
Дуда та Даля Грібаускайте.

Глава держави не обійшов увагою і 
ключові питання світової політики, на-
голосивши на необхідності реформуван-
ня ООН та доцільності посилення санк-
цій проти Північної Кореї. Пам’ятаючи 
про спробу звинуватити Україну у спри-
янні ракетно-ядерній програмі КНДР, 
Порошенко запропонував провести між-
народне розслідування причин успіху 
Пхеньяна у розробці зброї масового зни-
щення та засобів її доставки. 

Варто розуміти, що питання направлен-
ня миротворчої місії на Донбас сьогодні 
виглядає елементом зовнішньополітичної 
гри між США та Росією, які намагаються 
на цьому треці продемонструвати власні 
можливості. Цю тезу підтверджує і 
інтерв’ю спецпредставника Державного 
департаменту США по Україні Курта Вол-
кера, який наголошує на необхідності пе-
реконати Кремль у тому, що ситуація є для 
нього важкою, тому доведеться йти на по-

ступки. Волкер фактично демонструє змі-
ну підходів Вашингтона до алгоритму вре-
гулювання конфлікту на сході України за 
рахунок активізації позиції.

ПОРОШЕНКО І ТРАМП – 

НОВІ ТОЧКИ ДОТИКУ

Зустріч Порошенка та Трампа позна-
чилася не лише констатацією успіхів у 
двосторонній співпраці, але і обговорен-
ням ключових тем взаємодії США та 
України. Серед них – врегулювання кон-
флікту на Донбасі та інвестиційна актив-
ність американського бізнесу, представ-
ники якого викупили значну частину з 
розміщених вітчизняним Мінфіном на 3 
мільярди доларів євробондів. Обговори-
ли президенти і здійснення реформ в 
Україні. Після цієї зустрічі можна очіку-
вати продовження співпраці на рівні мі-
ністрів та законодавчих органів.

З Нью-Йорка Петро Порошенко виру-
шив до Канади, де провів переговори з 
прем’єром Джастіном Трюдо та міні-
стром закордонних справ Христиною 
Фрілянд, громадянкою Канади україн-
ського походження. Її український коле-
га Павло Клімкін відзначив атмосферу 
стратегічного партнерства, у чому нема 
нічого дивного: українська діаспора у 
Країні кленового листя почуває себе 
впевнено та є помітним фактором вну-
трішньої політики. Про це свідчить, зо-

крема, підписання влітку Угоди про зону 
вільної торгівлі з Канадою та домовле-
ність про скорочення кількості відмов 
громадянам України у канадських візах. 
За словами Джастіна Трюдо, Канада про-
довжить послідовний курс на підтримку 
України, розширюючи простір для дво-
сторонньої співпраці.

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ 

В КАНАДІ – ЩЕ ОДИН КРОК 

ДО ІНТЕГРАЦІЇ

У Канаді Петро Порошенко також від-
відав Invictus Games (Ігри нескорених) – 
міжнародні змагання за участю військо-
вих, що отримали поранення та травми у 
бойових умовах, але не стали лише нарі-
кати на долю, а зуміли належним чином 
відповісти на її виклик. Українська ко-
манда вперше бере участь у цих змаган-
нях, і це є ще одним кроком з інтеграції 
нашої держави до цивілізованого світу.

Побудова взаємодії з заокеанськими 
партнерами не лише дозволить Україні 
бути більш ефективною у сфері оборони, 
розраховувати на приплив інвестицій та 
отримати підтримку дуплетом у складі 
G-7, куди входять і США, і Канада. Заоке-
анські партнери є державами з усталени-
ми демократичними принципами, з яких 
варто брати приклад та наповнювати 
тезу про стратегічну співпрацю конкрет-
ним змістом. 

Про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами та Канадою в Україні згадують час від часу. Варто заува-
жити, що цей формат переживав і розквіт, і занепад, в залежності від стану справ у двосторонніх відносинах. 
І як тут не пригадати численні прогнози про те, що після перемоги на виборах у США Дональда Трампа з 
нашою державою взагалі ніхто не матиме справу.
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ПОДОРОЖНІ ЗАМІТКИ

ДОНБАС: БУДНI ТА СВЯТА

Б лизькість війни тут відчувається реально. Побувавши 
на Донбасі за маршрутом Святогірськ–Слов’янськ–
Краматорськ–Костянтинівка і далі, аж до Запоріжжя, 
я не раз був свідком невеликих заторів на дорогах че-

рез перевірку авто і автобусів на контрольно-пропускних пунк-
тах. Іноді військовики лише просили показати паспорт через 
вікно машини, а якось на КПП усі чоловіки до 40 років мали 
вийти і пройти контроль документів через комп’ютер. Іншого 
разу ретельно обстежували речі двох підозрілих…  Ніхто з па-
сажирів, звісно, не обурювався, лише панувала якась гнітюча 
тиша. Бо ці люди добре відчули на собі ворожу окупацію, її 
відмінність від нинішнього мирного, хай і не безпроблемного 
життя. Ще надто свіжі рани, завдані цьому краю… 

З Олегом Зонтовим, моїм давнім другом, журналістом і ви-
давцем, єдиним опозиційним депутатом Слов’янської міськради 
за часів Януковича, який після визволення рік виконував 
обов’язки міського голови, ми піднялися на відому тепер усьому 
світу гору Карачун, з якої місто – як на долоні. Тут точилися за-
пеклі бої, тут було зруйновано, а тепер відновлено ретрансляцій-
ну вежу, і тут постав скромний меморіал захисникам 
Слов’янська і всієї України. Таких пам’ятників із викарбувани-
ми іменами полеглих навколо міста чимало. Саме сюди 24 серп-
ня після урочистостей біля пам’ятника Тарасові Шевченку (під 
час боїв у нього потрапили осколки) поїхали місцеві активісти 
покласти квіти. Як і до меморіальної дошки депутатові Горлів-
ської міськради Володимиру Рибаку, встановленої на похмуро-

му приміщенні СБУ: тут, у підвалі, бойовики Гіркіна його зака-
тували, а потім вивезли за місто. Олегові Зонтову з друзями тоді 
було нелегко і вкрай небезпечно розшукати його тіло і передати 
дружині. Після цього, до речі, опозиційному депутатові із сім’єю 
довелося терміново залишити місто і перебратися до Києва…

Побачив я і руїни психоневрологічної лікарні, і паркани при-
ватних будинків, схожі на решето. Щось намагаються ремон-
тувати, але, на жаль, досі не затверджено державну програ-
му відновлення приватного і приватизованого житла, тож 
уся надія – на спонсорів. 

Загалом ці відвідини залишили двояке враження. Приєм-
не – завдяки дуже щирій й доброзичливій зустрічі із читача-
ми у Слов’янській міській бібліотеці, де зібралися представ-
ники влади, працівники культури, освіти, журналісти. Там 
звучала добірна українська мова, виступав поет і викладач 
Олександр Романько, керівник клубу сімейного дозвілля 
«Слов’янські вечорниці» Василь Чорнобровий, начальник 
міського відділу культури Марина Олійник, які розповідали 
про давні традиції українства у місті, про славного земляка, 
поета-романтика ХІХ століття Михайла Петренка, ім’ям яко-
го названо бібліотеку. Я отримав видані до його 200-річчя бу-
клети і листівку «Слов’янський сокіл», емблему до якої – со-
кіл, нотний ряд і цифра 200 – виконав добре знайомий чита-
чам «Вістей…» заслужений журналіст України Микола Ка-
пуста. А на околиці Слов’янська стоїть меморіальний знак на 
місці садиби, де народився М.Петренко, неперевершений ав-

тор романсів «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю» і «Взяв 
би я бандуру». 

У відновленому старовинному парку «Шовковичний», де про-
ходили заходи з промовистою назвою «День народження краї-
ни», можна було побачити багато відвідувачів у вишиванках, 
надто – дітей. Один із колишніх керівників обласного відділен-
ня НСЖУ Борис Мосьпан (перебрався сюди із Донецька) повідав 
мені, що раніше такого не було…

А протилежне враження викликав той факт, що ні окупа-
ція, ні нинішні реалії на фронті не завадили одвічній інерції 
слов’янців, та й мешканців інших міст, голосувати на парла-
ментських і місцевих виборах за представників колишньої 
влади. А все тому, що з ними пов’язані місцеві підприємства, 
така-сяка стабільність. Хоча все це в минулому: на протива-
гу сусідньому Краматорську, у Слов’янську більшість під-
приємств ліквідовано, занапастили і відомий на весь світ 
лікувальними грязями курорт. 

Та з іншого боку, стільки державної символіки – від прапорів 
у людних місцях і пофарбованих у блакитно-жовте мостів та 
навіть електричних опор – тут ніколи не бачили. І сприйма-
ється це як звична справа! А у Краматорську мене вразив ве-
личезний банер із написом на тлі пшеничного поля і голубо-
го неба: «Українці! Переходьте на українську мову! Розмов-
ляйте державною мовою нації! Українська мова – це наша 
зброя у війні з агресором!» 

Але не встиг я порадіти звістці про те, що міськради 
Слов’янська, Краматорська, Дружківки й Костянтинівки втіли-
ли давню ідею краєзнавців назвати центральну магістраль, що 
з’єднує чотири міста, ім’ям Олекси Тихого, славного земляка, 
політв’язня, побратима Василя Стуса, як мені додали, що в остан-
ніх двох містах, де, як не дивно, не проводилися вибори і лишив-
ся старий склад міськрад, це зробили лише під тиском обласної 
військово-цивільної адміністрації. Вона нині розташувалася у 
Краматорську, і з вікна будинку, де мені випало оселитися, що-
ранку спостерігав, як із колись покинутого летовища здіймають-
ся у небо гелікоптери. А ще з того ж вікна було видно якісь сірі 
заглиблення на асфальтованих доріжках. То, виявляється, сліди 
від заборонених касетних бомб, які тут називають жабами. 
Справжнім шоком для всієї України у лютому 2015 р. став об-
стріл Краматорська російськими найманцями… Тепер у цьому 
місці на День незалежності люди виносять величезні розтяжки 
«Завжди з нами!» із знімками полеглих; тепер виставлену у ряд 
класну військову техніку, якої в нас не було –  від «БУКів», «ГРА-
Дів» до «БТРів» і гармат «Гіацинт», обліплюють дітлахи… І зву-
чить наш славний Гімн, що стає все ближчим не лише розуму, а 
й серцям донеччан, які, попри все, у переважній більшості не хо-
чуть опинитися по той бік так званої лінії розмежування. 

Олександр БАЛАБКО

«Якщо ми хочемо користуватися миром, доводиться боротися».

ЦИЦЕРОН, давньоримський полiтичний дiяч
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КРУГОЗІР

ZAPPOS   (ЗАППОС)

Онлайн-магазин взуття та 
одягу із Лас-Вегаса Zappos став 
відомим скоріше завдяки своїй 
корпоративній культурі, ніж то-
варам, які продає. 

Уявіть, при прийомі на роботу 
відбувається дуже важлива спів-
бесіда, на якій всім здобувачам 
компанія пропонує $2000, якщо ті 
негайно відмовляться від роботи 
у ній. За статистикою, на це по-
годжуються одиниці. 

Кожному працівникові при-
щеплюють 10 основних ціннос-
тей роботи в команді. Підвищен-
ня зарплати залежить винятко-
во від співробітника і від того, 
як він працює, а не від офісної 
політики. Частина бюджету 
компанії виділяється на тімбіл-
дінг (побудова команди) і розви-
ток корпоративної культури.

Основним принципом роботи 
в компанії є бажання зробити 
клієнта щасливим. І співробіт-
ників не обмежують у тому, як 
вони це роблять. Робота компа-
нії спрямована на створення до-
сконалого сервісу, а бренд роз-
вивається вже на основі цього.

• Zappos наймає співробітни-
ків, чиї погляди відповідають 
корпоративній культурі ком-
панії. Це дозволяє їм почува-
тися комфортно, а щасливі 
співробітники – запорука за-
доволених клієнтів.

WARBY PARKER  

(ВАРБІ  ПАРКЕР)

Компанія Warby Parker спеці-
алізується на виробництві та 
продажі окулярів. Окуляри про-
дають клієнтам напряму, без по-
середників, що дозволяє утриму-
вати ціни на доступному рівні.

Корпоративна культура у 
Warby Parker спрямована на 
стимулювання роботи. Компа-
нія постійно проводить незви-
чайні обіди, різні корпоративні 
заходи, в тому числі й розва-
жальні, на які співробітники за-
вжди з нетерпінням чекають. 
Організатори використовують 
методи, які дозволяють переко-
натися в тому, що в команді все 
нормально, наполягають, щоб 
усі були присутні на обідах.

• Warby Parker створювали 
корпоративну культуру ціле-
спрямовано. Спеціальна гру-
па придумувала різні заходи 
із метою об’єднання співро-
бітників в одне ціле. Ефектив-
на корпоративна культура не 
виникає сама по собі.

SOUTHWEST AIRLINES

(САУЗВЕСТ  ЕЙРЛАЙНС)

Авіакомпанії часто висмію-
ють за погане обслуговування, 
але Southwest Airlines руйнує всі 
подібні стереотипи. Її клієнти – 
всі як один – відзначають, що в 
цій компанії дружелюбні співро-
бітники, завжди готові прийти 
на допомогу. До речі, після ура-
гану «Харві», який обрушився не-
щодавно на Техас, працівники 
авіаліній Southwest Airlines при-
йняли рішення організувати ря-
тувальну операцію. З місця сти-
хійного лиха екіпаж забрав на 
борт тварин, постраждалих від 
стихії і кинутих напризволяще. 

• Люди, які щось роблять за-
ради досягнення певної мети, 
захочуть бути частиною всьо-
го процесу й зможуть зробити 
набагато більше, ніж від них 
очікують.

TWITTER  (ТВІТТЕР)

Співробітників Twitter важко 
змусити припинити захоплюва-
тися культурою компанії. Зу-
стрічі на даху, щирість і 
командно-орієнтоване середови-
ще, в якому кожна людина моти-
вується цілями компанії, викли-
кають тільки похвалу.

Працівники Twitter також мо-
жуть розраховувати на безко-
штовне харчування у штаб-
квартирі в Сан-Франциско, та-
кож займатися там йогою і ко-
ристуватися іншими перевага-
ми роботи в компанії.

Працівники пишаються тим, 
що кожен із них – це частина ком-
панії, яка робить щось корисне.

• З командою, в якій усі дуже 
добре ставляться один до од-
ного і їм подобається те, що 
вони роблять, можна гори 
зрушити. А конкурентам такої 
компанії не позаздриш.

CHEVRON  (ШЕВРОН)

Американська енергетична 
компанія Chevron – компанія із 
чудовою корпоративною культу-
рою. Порівняно з іншими анало-
гічними компаніями, у Chevron 
відзначають турботу про безпеку 
та підтримку членів команди.

Chevron створює на території 
підприємства фітнес-центри та 
різні спортивні клуби. У компанії 
пропонують й інші програми з 
оздоровлення. Також Chevron зму-
шує співробітників робити пере-
рви протягом робочого дня. У та-
кий спосіб у компанії демонстру-
ють турботу про своїх людей.

• Корпоративна культура не 
повинна обмежуватися ігра-
ми у настільний теніс і безко-
штовним пивом. Необхідно 
просто дати співробітникам 
зрозуміти, що вони в безпеці 
й можуть покластися один на 
одного.

SQUARESPACE (СКВЕРСПЕЙС)

Цей успішний стартап нази-
вають одним із кращих робочих 
місць у Нью-Йорку. Корпоратив-
на культура даної інтернет-
компанії відкрита, проста й 
творча. Відкритість полягає у 
тому, що в них немає чітких меж 
між співробітниками. І персо-

нал, і керівництво працюють в 
однакових умовах. 

Squarespace також пропонує 
безліч пільг, покриває медичну 
страховку, надає гнучкі відпуст-
ки, забезпечує харчування й ор-
ганізацію різних заходів. Усе це 
значно допомагає створити ко-
мандний дух, та, окрім цього, у 
Squarespace роблять акценти ще 
й на вільному спілкуванні керів-
ництва з підлеглими.

• Співробітники відчувають, 
що їх чують, коли керівництво 
не намагається всіма силами 
показати, де чиє місце. Коли 
люди знають, що їх поважа-
ють, то підвищується їхня пра-
цездатність.

GOOGLE  (ГУГЛ)

Google є синонімом корпора-
тивної культури вже протягом 
багатьох років. Безкоштовне 
харчування, різні екскурсії, фі-
нансові бонуси, відкриті висту-
пи вищого керівництва, трена-
жерні зали – це не всі переваги, 
які надає компанія.

Оскільки за роки існування 
компанія помітно розширилася, 
складно впроваджувати єдині 
стандарти корпоративної куль-
тури у численних офісах і під-
розділах. Тому її діяльність на-
цілена на те, щоб забезпечити 
абсолютно всіх співробітників 
комфортними умовами праці.

Навіть дуже добре розвинена 
корпоративна культура повинна 
враховувати розвиток компанії. 
Розбудовувати культуру необ-
хідно нарівні з бізнесом.

FACEBOOK (ФЕЙСБУК)

Facebook пропонує своїм 
співробітникам багато безко-
штовної їжі, різні акції, відкри-
ті офісні приміщення, фокусу-
ється на вільному командному 
спілкуванні, що сприяє особис-
тісному зростанню співробітни-
ків і можливості навчання у 
процесі роботи.

Проте, через специфіку робо-
ти компанії, співробітникам по-
стійно доводиться потрапляти у 
стресові ситуації.  Тому у 
Facebook створили спеціальні 
приміщення, де люди можуть 
відпочивати. Всі працюють у 
відкритому офісному просторі, 
без особливих обмежень. Просто-
та в організації простору дозво-
ляє всім почуватися на рівних.

• Така корпоративна культу-
ра допомагає новим співро-
бітникам максимально швид-
ко стати частиною колективу.

ADOBE (ЕДОБ)

Американська компанія з роз-
робки програмного забезпечен-
ня Adobe не боїться довіряти 
співробітникам складні проек-
ти. Також компанія надає своїм 
співробітникам безліч пільг, всі-
ляко підтримує.

Продукти Adobe вважаються 
синонімом творчості, тому мак-
симум уваги приділяють тим, 
хто їх створює. Приміром, Adobe 
не використовує рейтинги, які 
показують, хто зі співробітників 
на якому рівні працює. Вони вва-
жають, що подібні речі тільки 
демотивують. Менеджери бе-
руть на себе роль тренерів, які 
намагаються встановити для 
співробітників цілі й визначити, 
як їх оцінять у підсумку.

Кожний співробітник знає, 
що якщо він виконає роботу на 
високому рівні, то це обов’язково 
оцінять. Водночас нікого не ка-
рають за помилки.

• Довіра співробітникам до-
зволить компанії працювати 
максимально ефективно, а 
працівникам – почуватися не-
залежно, і, як наслідок, – вони 
прагнутимуть забезпечити 
зростання компанії.

Схожі методи роботи можуть по-
різному працювати в різних компа-
ніях. Те, що добре прижилося в од-
ному колективі, може стати абсо-
лютно неприйнятним для іншого. 
Вибирайте, пробуйте, змінюйтеся і 
успіх вам гарантований.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

КОМПАНІЇ ІЗ ПРИГОЛОМШЛИВОЮ 

КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Корпоративна культура на високому рівні перестала нині бути чимсь незвичайним, співробітники обговорюють її так 
само часто, як і зарплату. Тож пропонуємо запозичити в успішних компаній ідеї щодо побудови корпоративної культу-
ри й постаратися максимально ефективно застосувати їх у своїй роботі.
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   ДО СВЯТА АНЕКДОТ У ТЕМУ  

ПРО ТИХ, ХТО СТВОРЮЄ 

НАШЕ МАЙБУТНЄ

Учитель музики Сашку: 
– Попереджаю, якщо ти не пово-
дитимешся добре, я скажу твоїм 
батькам, що в тебе є талант. 

Учитель каже школяреві: 
– Завтра нехай прийде в школу 
твій дідусь. 
– Ви хочете сказати – батько? 
– Ні, дідусь. Я хочу показати 
йому, які грубі помилки робить 
його син у твоїх домашніх за-
вданнях. 

– Хлопчику, а ти школяр?
– Ні, я не школяр, я садист. Я до 
садка ходжу!

– Скоріше, ти спізнишся в шко-
лу!
– Не турбуйся, мамо, школа від-
крита весь день.

Шкільний вчитель каже колезі:
 – Працювати стало зовсім не-
можливо. Вчитель боїться ди-
ректора. Директор – інспектора. 
Інспектор – перевіряючих з мі-
ністерства. Міністр – батьків. 
Батьки бояться дітей. І тільки 
діти нікого не бояться...

– Алло, Маріє Іванівно? Вовочка 
не зможе прийти сьогодні до 
школи, він хворий.
– Добре, а з ким я розмовляю?
– Це я, мій тато!

– Вовочко, склади речення з до-
повненням.
– Я їм кашу.
– А доповнення?
– З маслом!

«Владі шкільних вчителів заздрять навіть прем’єр-міністри». 

Вiнстон ЧЕРЧИЛЛЬ, державний дiяч Великої Британiї

День працівників освіти України, який цього-
річ припадає на 1 жовтня, – професійне свя-
то працівників освіти, яке, здається, відзна-
чатимуть і шануватимуть завжди – всі наро-
ди і за всіх часів. Бо педагог – це та людина, 
з якої починається шлях у доросле самостій-
не життя кожного з нас. Варто відзначити, 
що це свято, яке у народі називають просто 
Днем вчителя, є одним із  найулюбленіших 
для учнів наших навчальних закладів. Ну су-
діть самі: педагоги усміхаються, уроки ско-
рочені, звучить музика, погані оцінки не 
ставляться, настрій у всіх пречудовий… 

О днак не у всіх країнах відзначають 
це свято у жовтні. Як правило, дати 
бувають пов’язані з біографією міс-
цевих педагогів чи важливими ві-

хами в історії освіти країни. 
Наприклад, в Аргентині День вчителя від-

значають 11 вересня, в день смерті Домінго 
Фаустіно Сарм’єнто – педагога, письменника 
і політика, який багато зробив для країн Ла-
тинської Америки. 

В Індії ж святкування припадає на 5 ве-
ресня – день народження видатного громад-
ського та державного діяча, філософа, ре-
форматора вищої освіти Сарвепаллі Радха-
кришнана. 

А в Албанії День вчителя святкується 7 бе-
резня. Саме в цей весняний день у 1887 р. у 
місті Корча розпочала роботу перша світська 
школа, в якій дозволили проводити уроки 
рідною мовою. Раніше всі навчальні заклади 
в країні були церковними, викладання здій-
снювалося турецькою, грецькою чи італій-
ською мовами. 

У Чилі дату свята змінювали вже двічі. 
Спочатку педагоги відзначали професійне 
свято 11 вересня, потім офіційно перенесли 

його на 10 грудня, бо саме в цей день у 1945 р. 
чилійська вчителька і поетеса Габріела Мі-
страль отримала першу в країні Нобелів-
ську премію з літератури. Але через два 
роки чилійський День учителя знову був пе-
ренесений – тепер на 16 жовтня, на день за-
снування Асоціації вчителів Чилі. 

У чеських педагогів свято припадає на 
день народження видатного земляка-
педагога Яна Амоса Коменського – 28 берез-
ня, автора класно-урочної системи. У цей 
день підбивають підсумки щорічного кон-
курсу «Золотий Амос», за результатами яко-
го вибирається чеський «учитель року». 

Греки вшановують вчителів 30 січня – у 
день трьох святителів – Василя Великого, 
Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. 

З днем пам’яті святого пов’язане і профе-
сійне свято мексиканських педагогів. Згідно 

з красивою легендою щорічно 15 травня сту-
денти старого вчителя Ісидора з міста Сан-
Луїс-Потосі збиралися, щоб відсвяткувати 
його день народження. День народження 
вчителя припадав на день пам’яті святого, 
на честь якого його і назвали за християн-
ською традицією – Святого Ісидора Мадрид-
ського (Ісидора Батрака). З такої незначущої 
події і пішла традиція відзначати День вчи-
теля 15 травня. 

Так що скільки країн, стільки й історій. 
Одне залишається незмінним: учні багатьох 
держав планети хочуть в цей день висловити 
свою вдячність педагогам. Вони дарують їм 
квіти і невеликі подарунки, читають вірші й 
співають пісні. Будемо сподіватися, що тра-
диція ця житиме, доки існуватимуть вчителі 
та учні, адже майбутнє людей, організацій і 
цілих держав створюється саме в школі.

НАВМИСНО НАВМИСНО 

НЕ ПРИДУМАЄШНЕ ПРИДУМАЄШ

Наші дітки вміють нас повесе-
лити! Вчителям у школі вони 
теж піднімають настрій. Ну, 
хіба можна спокійно читати ці 
перли зі шкільних творів? На-
солоджуйтесь!:)

 В Індії, починаючи з дитин-
ства, жіночий рід ходить з точ-
ками на лобі.

 Кругом було тихо, наче всі ви-
мерли... Яка краса!

 Лосі забігли у двір і обробили-
ся від страху.

 Вірш написаний в риму, що 
нерідко спостерігається у пое-
та.

Переді мною сиділо небачене 

видовище. Це небачене видовище 
була Маруся.

 Щільність населення Ав-
стралії складає 4 квадратних 
людини на один метр.

 Ззаду у поросят знаходиться 
кучерявий хвостик, по якому їх 
відрізняють від інших домаш-
ніх тварин.

 У світлицю ввійшов негр, 
рум’яний з морозу.

 Перші успіхи П’єра Безухова в 
любові були погані – він відразу 
одружився.

 Хлопчик у човні швидко гріб 
коромислами.

 І тут боєць згадав, що в кише-
ні у нього гвинтівка.

 Вона не чула від нього жодно-
го ласкавого слова, крім слова 
«дура».

ВIЧНИЙ 

СТУДЕНТ: 

145 ДИПЛОМIВ 

ЗА 30 РОКІВ

Отримання вченого ступеня – не-

просте завдання. А якщо їх 145? 
Професор Партібан (Parthiban) ви-
кладає в Ченнаї, Індія, і за останні 
30 років він одержав 145 дипломів, 
причому зупинятися на досягнуто-
му не збирається.

У Партібана ступені в різних га-
лузях, він викладає понад 100 пред-
метів у різних коледжах у Ченнаї. 
Один погляд на візитну картку про-
фесора викликає як мінімум подив: 

після імені у нього йде більше сотні 
ступенів, які він отримав в останні 
кілька десятків років. Довгий спи-
сок містить ступінь магістра в галу-
зі права, комерції, мистецтва, 
бізнес-адміністрування та багато 
інших.

На запитання – як? – 50-річний 
професор відповів, що постійно 
прагне вивчати щось нове. Йому 
були цікаві всі предмети й галузі 
науки, які були доступні в універси-

теті, тому Партібан повернувся і 

отримав другий ступінь. А потім 

третій. А затим ще 142.

Найчастіше Партібан проходить 

кілька курсів одночасно. «Останні 

тридцять років я постійно займаю-

ся підготовкою до іспитів і одер-

жанням нових дипломів. Щонеділі 

у мене іспит або написання дослід-

ницької роботи, – розповів «вічний 

студент».

У такого величезного наванта-

ження є зворотний бік. Партібан 

погано запам’ятовує обличчя лю-

дей і маршрути. «Я не обтяжую свій 

розум тим, що мені не важливо», – 

говорить Партібан.

Нелегко викладати сотні пред-

метів у різних коледжах. Іноді про-

фесор іде в клас і забуває, чому він 

повинен вчити. «Але студенти ніко-

ли не скаржаться», – говорить він.
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КАЛЕЙДОСКОП

КРОСВОРД  «УКРАЇНСЬКА  ДАВНИНА»

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «УКРАЇНСЬКА ДАВНИНА»

ГОРОСКОП НА  2.10–8.10

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Нехай розбіжності з партнера-
ми стануть для вас стимулом 

для пошуку нових рішень. Якщо вас не за-
довольняє досягнуте, відпустіть минуле і 
рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
У цей період можете почувати-
ся не дуже впевнено. Будьте 

уважні до себе і колег, не проявляйте не-
дбалість у словах і реакціях. Найсприят-
ливіші дні – субота і неділя.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Тиждень переважно буде при-
свячений турботам про дітей – 

їх вихованню, навчанню, здоров’ю. Як ді-
лові, так і особисті зустрічі найбільш вда-
ло пройдуть у понеділок і п’ятницю.

РАК  (22.06–22.07) 
Вам вистачить сил та енергії для 
цікавих і захопливих справ. Уда-

ча супроводжуватиме вас. Потрібно лише 
вибрати найперспективніші з безлічі при-
вабливих пропозицій, якими обдарує вас 
доля. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Початок місяця ознаменується 
подіями, внаслідок чого оно-

виться коло спілкування, дізнаєтеся бага-
то нового і цікавого. У бізнесі очікується 
смуга реорганізацій і пошуків нових рі-
шень.

ДІВА (24.08–23.09)
Можливі вигідні ділові пропози-
ції. Ситуації, які позитивно по-

значаться на вашому добробуті, також 
доволі ймовірні. Особливо сприятливим 
буде вівторок.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
З’явиться багато нових ідей, не-
сподіваних знайомств і ділових 

проектів, сприятливих шансів для зміни 
свого життя. Разом із тим триває переос-
мислення особистих стосунків, які вас не 
влаштовують.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Житимете інтересами оточення, 
часто жертвуючи своїми плана-

ми. Рішення на користь колективу допо-
може вийти за рамки звичних стандартів. 
У вихідні є небезпека необгрунтованих 
витрат.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Однією з найважливіших про-
блем тижня будуть взаємини з 

друзями й однодумцями. Сприятливий 
період, щоб позбутися шкідливих звичок. 
Це необхідна умова для подальшого руху 
вперед.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Подумайте про свої професійні 
досягнення, визначте головні 

цілі, а все другорядне відкиньте. Життя 
подарує вам шанс зробити нечуваний ри-
вок уперед.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Успіхи чергуватимуться з непри-
ємностями. Остерігайтеся зану-

ритися у безодню негативних емоцій. 
Дружня бесіда, добре слово допоможуть 
пом’якшити напружену ситуацію.

РИБИ  (20.02–20.03)
Зірки вказують на ймовірність 
погіршення здоров’я. Можливе 

чергове загострення якогось хронічного 
захворювання. А ось в особистих стосун-
ках неприємностей чекати не варто.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ 
будівлю магазину площею 197,4 кв. м 

за адресою: с. Хижинці, 

вул. Ю. Лавриненка, буд. 4а.

Стартова ціна – 90,0 тис. грн. з ПДВ. 

Реєстраційний внесок – 170 грн. 

Гарантійний внесок – 10% 

від стартової ціни. 

Аукціон відбудеться 5 жовтня 2017 р. 

Останній термін реєстрації 

учасників – 29 вересня 2017 р. 

Телефони для довідок: 

(04749) 6-20-68, 6-24-90.

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
комплекс за адресою: с. Мошни, 
вул. Спасо-Преображенська (Лені-
на), буд.16. 
Стартова ціна – 222,0 тис. грн. з 
ПДВ. Реєстраційний внесок – 
170 грн. Гарантійний внесок – 10% 
від стартової ціни. 
Аукціон відбудеться 
5 жовтня 2017 року. 
Останній термін реєстрації учасни-
ків – 29 вересня 2017 року. 
Телефон для довідок: 
(0472) 45-10-26.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОДАЄ
100% статутного капіталу Підприємства Полтавської облспоживспілки «Покос». 

Тел. для довідок: (050) 404-17-06.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:  5. Кобзар 6. Лікоть, 9. Фастів. 10. Данило. 11. Аркан. 14. Штан-
дарт. 15. Дольники. 16. Староста. 18. Надсяння. 23. Чумак. 25. Кінтар. 26. Байдак. 
27. Поляни. 28. Родина.  ПО ВЕРТИКАЛІ:  1. Шаровари. 2. Тулумбас. 3. Зборів. 4. 
Космач. 7. Крайка. 8. Дуліби. 12. Крути. 13. Кодак. 17. Артіль. 19. Ногата. 20. Буко-
вина. 21. Шарварок. 22. Басоля. 24. Наймит.

Непоправна втрата спіткала нашу коле-
гу, редактора кооперативного відділу 
«Вістей…» Людмилу Аркадіївну ШАПО-
ВАЛОВУ.
На 91-му році життя відійшла у Вічність 
її мама, Лідія Михайлівна Вільчинська.
Колектив редакції «Вістей…», усі праців-
ники СО-ОР media холдингу висловлю-
ють щире співчуття Людмилі Аркадіївні, 
усій її родині. Сумуємо разом із Вами.

Колектив Чернігівського кооперативно-
го коледжу глибоко сумує з приводу 
тяжкої непоправної втрати – смерті ве-
терана праці, колишнього заступника 
директора технікуму висококваліфікова-
ного фахівця Степана Івановича Марчу-
ка і висловлює щирі співчуття рідним і 
близьким покійного. 
Світла пам’ять про покійного назавжди 
залишиться у наших серцях. 

Вадим КРИЩЕНКО

ОСІННІ  КОЛЬОРИ

I

Зазолотила осінь навкруги 
Розгонисті дніпровські береги, 
Рівняє блиски власних кольорів 
До золота церковних куполів.

Напевно, в осені меткі ткачі, 
Коли наткала стілечки парчі 
І яворину з п’ят і до чола, 
Немов княгиню Ольгу, одягла.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Український співак-мандрівник, граючий на 
кобзі. 6. У давнину – на українських землях міра довжини, що дорів-
нювала 45,5–49,5 см. 9. Райцентр на Київщині, який у 1702 р. був цен-
тром антипольського повстання під проводом Семена Палія. 10. 
Князь, правитель Галицько-Волинського князівства, з 1254 р. – ко-
роль. 11. Гуцульський танець. 14. Прапори, хоругви за часів україн-
ського козацтва. 15. Категорія селян у Київській Русі, що сплачувала 
землевласнику-феодалу певну частину (долю) врожаю зі свого гос-
подарства. 16. У давній Україні – виборний голова сільської грома-
ди. 18. Українська етнічна територія, основна частина якої збігається 
зі східною половиною Підкарпатського воєводства Польщі. 23. В 
Україні ХV–ХIХ ст. візник і торговець сіллю, рибою та іншими товара-
ми. 25. Овчинна безрукавка українців, прикрашена металевими 
бляшками і аплікацією. 26. Річкове вітрильне вантажне судно на Дні-
прі. 27. Східнослов’янське плем’я VI–IХ ст., яке проживало на бере-
гах Дніпра і в низинах його приток від гирла Прип’яті до Росі. 28. 
Українська сім’я.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Українські народні штани. 2. Український ударний 
музичний інструмент. 3. Місто на Тернопільщині, де в 1649 р. було 
укладено мирний договір між Б.Хмельницьким та польським коро-
лем Яном Казиміром. 4. Село, де загинув ватажок опришків Олекса 
Довбуш. 7. Жіночий пояс із грубої кольорової пряжі, елемент укра-
їнського народного костюма. 8. Східнослов’янське плем’я VII–Х ст. 
на території західної Волині. 12. Битва 300 студентів. 13. Фортеця на 
правому березі Дніпра, збудована поляками у 1635 р. з метою ізолю-
вати Запоріжжя й Дон від України. 17. У давній Україні – господар-
ське громадське об’єднання (чумаків, гончарів, рибалок тощо). 19. 
Срібна монета, поширена в Україні-Русі в Х–ХII ст. 20. Історична на-
зва Чернівецької області. 21. Додаткова (крім панщини) повинність 
в Україні ХV-ХVIII ст. і праця на будівництві та ремонті шляхів, мос-
тів, гребель, панських осель тощо. 22. Український народний смич-
ковий музичний інструмент. 24. У Київській Русі та середньовічній 
Україні позастановий прошарок населення, що складався з розоре-
ного сільського та міського люду, холопів.

Склав Юрій ДРАГАН

II 

Наклеює вітер 
Багряну афішу, 
Бо скоро прем’єра 
В осіннім театрі. 
У жовтий камзол 
Одягається тиша, 
А дуб капелюха 
Не хоче знімати.

Осіння вистава... 
Приходьте, будь ласка. 
Дає жовтень в лісі 
Прощальні гастролі... 

Але між осіб дійових 
Тої казки 
Зеленим листкам 
Не знайшлося вже ролі...

III 

Осінь на околиці 
Рве пожовкле листя, 
І дощами колеться, 
І вітрами злиться.

На воді ворожить, 
Напускає зливу, 
Та ніяк не може 
Перескочить зиму.

КАЛЕНДАР

В місяць літніх струнких яворів
Я тобі про любов говорив. 
В місяць, де сніговертиця біла, 
Ти мене слухать вже не схотіла.

В місяць світлих дощів і тепла
Ти близькою, моєю була.
В місяць, де льодянисті дзеркала,
Ти чужою, далекою стала.

Від незвіданих метаморфоз,
Ой, студено й на серці мороз…
Отакий, повний дивних примар,
Почуттів наших цей календар.
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