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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНIСТЬ ВИЩОЇ ОСВIТИ:

У ПУЕТi ОКРЕСЛИЛИ, ЯКИМ ШЛЯХОМ IТИ ДАЛI
Проблеми освіти сьогодні за рейтингом обговорення в суспільстві – серед основних. Разом із медичною реформою, розмірами пенсій та зарплат, корупцією, війною на Сході. Бо від вирішення усіх цих проблем залежить
успішне майбутнє країни.

ЧИМ ВИЩА ОСВІТА –
ТИМ ГЛИБШІ ПРОБЛЕМИ
Освіта – та галузь, яка дуже важлива
для системи споживчої кооперації. І тому,
що в організаціях і на підприємствах системи, як власне і скрізь, прагнуть мати
кваліфікованих і добре навчених молодих
спеціалістів, і тому, що у самій системі
функціонують 22 навчальні заклади. Тож
кому, як не кооператорам, знати, розуміти і впливати на усі процеси, як відбуваються на освітніх теренах України. Серйозна розмова про кооперативну освіту, її
майбутнє, відбулася на зборах трудового
колективу Полтавського університету
економіки і торгівлі, які традиційно проходять перед стартом навчального сезону.
Участь у цьогорічних зборах взяв Голова
Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський.
Які проблеми переживає освіта – ні
для кого не є секретом. Питання в тому,
як ставитися до цих проблем: просто
мати їх на увазі, заспокоювати себе, що
проблеми є не тільки у конкретного навчального закладу, а в переважної більшості навчальних закладів, або ж робити
конкретні заходи, які відчутно поліпшать навчальний процес. Із ректором
ПУЕТу, професором Олексієм Олексійовичем Нестулею ми зустрілися вже після
трудових зборів колективу, щоб поговорити про те, що ж є головним гальмом на
шляху освітніх реформ, чи реально їх подолати, що потрібно зробити, щоб українські виші стали в один ряд із найбільш
популярними серед молоді навчальними
закладами світу. Адже високі амбіції, як
відомо – велика рушійна сила.

ВІД ЗНАНЬ ДО
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Хто знає, можливо прискорить і полегшить вирішення ряду проблем освітянам
проголосований у перший день роботи
чергової сесії парламенту проект закону
«Про освіту», у якому зафіксовано, що в
Україні створюватиметься система освіти
нового покоління, яка базуватиметься на
компетентнісному методі подачі знань.
– Це дуже правильний підхід, – комен-

тує цей факт Олексій Олексійович Нестуля. – Програми світових університетів
давно побудовані не на знаннєвій парадигмі, а на компетентнісній, там студентам дають компетентності. Сьогодні й у
нас проголошений компетентносний підхід в навчанні. Навіть більше – оті стандарти, які зараз розробляє Міністерство
освіти – це вже не перелік знань, дисциплін, це перелік компетентностей. А ми
вже, у вишах, повинні підбирати ті дисципліни, форми організації навчального
процесу, які формують ці компетентності. Закінчити виш повинен фахівець, який
володітиме цими компетентностями.
Шлях від абітурієнта до випускника
вишу – довгий і відповідальний. І саме на
цьому шляху сьогодні треба вирішити
дуже багато питань, аби на виході отримати висококваліфікованого фахівця, за
яким стоїть черга із роботодавців. Але
для початку потрібно, щоб була достатня
кількість тих, хто хоче вступати до вітчизняних вишів.

НЕ БУДЕ АБІТУРІЄНТІВ –
НЕ БУДЕ І ПРОБЛЕМ?
Загальнодержавні тенденції цьогорічної вступної кампанії не дуже оптимістичні. Кількість абітурієнтів відчутно
зменшилася.
За словами директора Українського
центру оцінювання якості освіти Вадима
Карандія, це пов’язано із демографічним
чинником: початок 2000-х років – це роки
падіння народжуваності. І така тенденція
спостерігатиметься й наступного року.
Експерти освітнього процесу додають
ще одну суттєву причину. За даними аналітичного центру CEDOS, падіння кількості абітурієнтів – у виборі на користь
навчання закордонних університетів.
Чверть найбільш здібних випускників
шкіл оминули цього року українські
виші. І це є тим фактом, який сигналізує
про кризу вищої освіти.

ЗМІНИ, ЯКІ ВИМАГАЄ ЧАС
Ми живемо в дуже динамічний час,
який потребує серйозного осмислення
того, що відбувається в навколишньому
світі, і розуміння, які кроки треба зробити
вже сьогодні у нашому мінливому світі,
щоб мати впевнене й успішне майбутнє.
Полтавський університет економіки і
торгівлі – із тих українських вишів, де
опираються загальнодержавним кризовим процесам, намагаються працювати
на випередження часу, робити такі кроки, щоб ПУЕТ, навіть за умов демографічного падіння, не мав відбою від абітурієнтів. Адже достатня кількість студентів – головна умова існування навчального закладу, його престижу.
У Полтавському університеті економіки і торгівлі робити конкретні кроки почали ще 4 роки тому. Для початку там затвердили концепцію практикоорієнтованого розвитку. Її суть у тому,
що після кожного курсу, починаючи вже
з 1-го, протягом двох місяців (за потреби
можна практикуватися ще й у вересні)
студенту надається можливість пройти
практику або стажування. І це був пер-

ший крок до того, аби до 4 курсу студент
мав грунтовні практичні навички із обраного ним фаху. Можливо, така установка й виглядає на перший погляд аж
не надто революційною. Втім, за словами
ректора ПУЕТу Олексія Олексійовича
Нестулі, запропонована схема проходження практики у очолюваному ним
навчальному закладі була незвичною
для українських вишів. Там орієнтувалися на державні стандарти. А вони передбачали, що на економічних спеціальностях перша практика відбувається тільки
у лютому-березні на 4 курсі, перед самісіньким бакалаврським іспитом.
– Як можна випускати фахівців, які за
фахом попрацювали лише місяць тільки
перед самісіньким захистом диплому? –
не риторично запитує Олексій Нестуля.
Запровадити практики після кожного
курсу – лише половина справи проголошеного курсу. Адже далі треба освітній
процес привести у відповідність до проголошеної концепції.
– Скажімо, з чим піде студентпершокурсник на практику, якщо на 1-му
курсі йому не читають освітніх дисциплін із обраного фаху, – говорить ректор.
– Отже, треба змінювати навчальні плани, освітні програми, дисципліни з обраного фаху починати читати вже із 1-го
курсу, а не так, як було досі – із 3-го.
Такі нововведення кардинально змінюють навчальний процес, його планування, кількість і назву дисциплін, які
викладаються тощо. А, як відомо, революційні зміни ніколи і нікому не давалися легко. Головне при цьому для ініціаторів – глибоке переконання у правильності того, що робиш. Олексій Нестуля із тих
керівників, науковців, які впевнені – не
змінивши підходи до надання освіти,
лише справою часу буде, коли почнеться
повна криза освіти в Україні.
Рух ПУЕТу у напрямі принципових
змін, які повинні забезпечити курс на
практико-орієнтоване навчання, а, отже,
й успішне майбутнє вишу, підтримує
правління Укоопспілки.
– Нині практико-орієнтоване навчання студентів – один із головних трендів
вищої школи не лише України, а й світу.

Але в ПУЕТі його відчули раніше за інших, – говорить Голова Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський. – Але потрібна рішучість і послідовність при реалізації цих рішень.

ОПІР ЗМІНАМ ПРЯМО
ПРОТИЛЕЖНИЙ ЇХ ГЛИБИНІ
Бути першопрохідцем – завжди важко. Особливо у нас, в Україні. Бо часом
опір реформам сильніший за спроби їх
втілити. І це ми спостерігаємо майже на
усіх напрямах проголошених в Україні
реформ. Освіта – тільки один із них.
– Яка головна проблема вищої освіти
України? Я б сказав так: самозакоханість,
самовпевненість, небажання змінювати
свої підходи і тему та подачу матеріалу,
опір спробам повністю інтегруватися у
світовий освітній простір, – говорить
Олексій Олексійович Нестуля.
Як не дивно це звучить, але сьогодні в
Україні далеко не кожен навіть дуже поважний викладач готовий визнавати досягнення передових європейських,
північно-американських, австралійських,
східноазійських вишів. Хоч саме вони користуються шаленим попитом серед випускників шкіл світу. Зараз виникає ще
один центр освіти – Сінгапур. Там працюватимуть за кращими освітніми програма-
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ми кращі викладачі світу. Виші усіх цих
країн визнані лідерами вищої освіти світу
своїми споживачами послуг, тобто студентами і їх батьками. Звісно, як самозаспокоєнням для тих, хто не хоче перебудовувати освіту в Україні у відповідності до
світових стандартів, може бути думка про
те, що всі наші абітурієнти до Сінгапура
чи Америки не виїдуть. Бо навчання там
дороге. Досвід останніх років показує, що
потужною альтернативою українським
вишам стають польські навчальні заклади. Там із задоволенням забирають все
більшу кількість українських абітурієнтів. Цього року туди виїхала чверть.

ТЕОРІЇ БЕЗ ПРАКТИКИ
НЕ БУВАЄ
У чому ж принципова різниця між
освітніми програмами передових вишів
світу і українських? Олексій Нестуля на
це запитання відповідає так:
– Програми передових навчальних закладів світу зорієнтовані на кінцевий результат, на вимоги роботодавців. Вони
не будуються на основі теоретичних уявлень, приміром, що бухгалтера треба готувати так, як думає викладач. Його потрібно готувати так, як думають роботодавці. А якщо хочеться готувати фахівця
на свій розсуд, то це треба робити за власні кошти. І потім нести відповідальність
за долю випускника.
Державні виші перекладають свою
відповідальність на державу, яка платить за програми підготовки фахівців,
але вони не завжди такі, яких хочуть роботодавці. Звісно, така ситуація не в усіх
вишах. Приміром, у нас чудово готують
інженерів у Київському політехнічному
інституті ім. Сікорського, їхні програми
співпадають із програмами Масачусетського технологічного інституту.
Сьогодні чудові можливості отримують і студенти, і викладачі від асоціації
із Євросоюзом. Наші студенти за гроші
ЄС можуть вчитися в європейських університетах. І навпаки. Але обсяги навчального навантаження на ту чи іншу
спеціальність, так званий кредит, в європейському виші, повинен співпадати
із нашим університетом і навпаки – кредити нашого університету повинні зараховуватися в європейському. Отже, назви дисциплін, зміст викладання і в
Україні, і в Європі мають бути подібними. Щоб так було, треба сідати, аналізувати, домовлятися щодо навчальних
планів. До речі, у наші виші, зокрема й
до Полтавського університету економіки
і торгівлі, їдуть на навчання іноземні
студенти. Ми їм пропонуємо програми
підготовки фахівців за нашим переліком
спеціальностей. Але іноземний студент

обере тільки ту освітню програму, яка є
у переліку світових програм і дає конкретні знання. Бо за допомогою отриманої професії вони потім прагнуть повернути витрачені на освіту кошти. Тобто,
наші програми, їх рівень адаптації до
ринку праці, аналізуються колегами із
світових університетів, іноземними студентами. Все дуже просто: або їх задовольнять наші освітні програми і рівень
підготовки, або абітурієнти обиратимуть інші виші – чи в Україні, чи в Європі, чи в світі, – продовжує Олексій Нестуля. – А те, що ми вихвалятимемо один
одного, говоритимемо, що наші програми найкращі, бо дають теоретичну підготовку, розуміння методологічних підходів – ситуацію із набором студентів не
покращить. Сьогодні абітурієнт обирає
ті університети, програми яких найбільш адаптовані до майбутньої професії, де викладачі здатні забезпечити викладання цих програм.
Саме на такий розвиток націлює і
ПУЕТ, й інші кооперативні виші Голова
Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський:
– Я особисто підтримую курс вишу на
адаптацію навчальних планів до планів
провідних університетів світу. Альтернативи цьому рішенню просто бути не
може, якщо врахувати темпи глобалізаційних процесів. Попри те, що деякі учені
говорять про зворотні процеси, очевидно,
що і економіка, і технології стають все
більш універсальними. І якщо наші випускники не будуть готовими до цього, то
я не заздрю ні їм, ні їхнім роботодавцям.
Роботодавці змушені будуть казати таким молодим фахівцям відоме «забудь
все, чому тебе вчили». Або ж самі абітурієнти до таких вишів не вступатимуть. Бо
вже зараз серйозні компанії відстежують
рейтинги вишів за якістю підготовки студентів. Роботодавець хоче отримати фахівця, а не людину із документом про назву навчального закладу та оцінками.

УСЕ ПРИДУМАНО ДО НАС
Як зробити нашу освіту конкурентоспроможною і на світовому освітньому
ринку, і серед українських абітурієнтів,
знає переважна більшість тих, хто працює
у цій сфері. Але знати – це одне. А бути готовим до втілення змін – зовсім інше.
Олексія Олексійовича Нестулю, який
першим і в системі кооперативної освіти,
і один із перших на теренах української
освіти почав нелегкий шлях перебудови
освітнього процесу в очолюваному ним
виші, запитую про людський фактор.
– Викладач повинен знати зміст своєї
дисципліни, і те, як її викладають в інших вишах світу, – говорить ректор. –

3

«Варто навчити людей не тільки тому, яке навантаження може витримати серце,
але й тому, яке навантаження може витримати голова».
Марiя МІТЧЕЛЛ, американський астроном

Приміром, в усіх провідних університетах діяльність підприємства вивчають
як бізнес. Не просто як економіку підприємства, а як економіку бізнесу цього підприємства. Бо такі реалії. Хіба є недержавні підприємства, які працюють не як
бізнес? Якщо є, то це благодійні організації, які просто збирають гроші на виплату зарплат. Отже, зміст дисципліни
треба змінювати. Або ж інший приклад:
сьогодні той маркетинг, як він вивчався
раніше, не дає результатів. Бо змінився
світ, технології. Якщо ми вчитимемо студентів, що треба розвішувати бігборди
на шляху від Полтави до Києва і на них
малювати той товар, який хочуть просунути на ринку, то із таким підходом на
роботу нашого випускника ніхто не візьме. Маркетологів треба вчити інтернеттехнологіям, використання веб-ресурсів,
тому, чим зараз повниться світ. Також
вважаю за необхідне трансформувати
спеціальність товарознавство. Зараз немає посади товарознавець, є експерти.
Так, займатися торгівлею продтоварами
чи непродтоварами не можна, не знаючи
їх характеристик. Але це лише одна із
компетентностей, а не єдина, як це було
раніше. Потрібна тут нова освітня програма? Звісно, що потрібна.
Також потрібно змінювати форми організації навчального процесу. Наші викладачі звикли до лекцій і семінарів, але це
вже позавчорашні форми. Від них не треба
зовсім відмовлятися, але застосовувати і
нові. Я розмовляв із нашими випускниками, які паралельно навчалися у польських, австрійських вишах. Вони розповідають, що там головні такі форми навчання, як командна робота, колективні проекти, їх розробка, захист, презентації, ділові
ігри, «кейс-стаді» – створення реальних ситуацій, які потрібно розв’язати, тренінги.
У наших вишах ці форми навчання сприймаються як революція. Хоча «кейс-стаді»
у європейських університетах запроваджено ще з 1916 року! Все повинно працювати на формування практичних навичок
студента. Бо важливо дати не просто знання, а уміння їх застосувати на практиці,
підібрати ті дисципліни, форми організації навчального процесу, які формують
компетентності. І на виході дати того фахівця, який володітиме цими компетентностями. Життя нині прагматичне. Ніхто
не хоче, провчившись у виші, отримати на
виході диплом, який поза рейтингом роботодавців. Або ж професію, у якої немає
майбутнього.
За словами Олексія Нестулі, якщо раніше міністерські комісії затверджували
перелік дисциплін, за якими повинні на-

вчатися з тої чи іншої спеціальності, то
зараз це право перейшло до ректорів. А
саму програму має презентувати провідний фахівець із певної дисципліни, адаптувавши її до відповідного вишу на основі аналізу багатьох освітніх програм різних університетів світу. Але ж так не відбувається! Усі, як і раніше, чекають, що
міністерство скине перелік дисциплін,
те, скільки годин її вчити тощо.
Вихід із ситуації, яка характерна для
більшості вишів України, на думку професора Нестулі, доволі проста і складна
водночас: або, користуючись законом
«Про вищу освіту» і правом на академічну
свободу брати викладачам відповідальність на себе і формувати навчальні плани з урахуванням світових тенденцій, де
головними є практичні навички студентів або і далі жити в полоні звичних, відпрацьованих дисциплін, старих форм їх
організації, самозакоханості у свій розум,
ілюзій, що все якось буде.

КРАЩЕ РАНІШЕ,
ЩОБ НЕ БУЛО ПІЗНО
На завершення нашої розмови Олексій Олексійович пригадав розповідь випускниці університету 2002 року, яка працювала у компанії Нокіа і була свідком
того, як у цій компанії не відбулися потрібні трансформації і вона втратила
першість у виробництві мобільних телефонів. Президент цієї компанії тоді сказав: ми з вами все робили правильно. Ми
просто не змінилися. Так, компанія зараз
працює і набирає обертів у іншій сфері.
Після того, як змінилися.
– Отже, і ми зараз стоїмо на тому етапі,
коли або змінимося або втратимо будьяку перспективу розвитку: нас перестануть помічати або сприйматимуть як
звичне, – говорить Олексій Нестуля. – Поруч будуть ще десятки навчальних закладів, які теж не змінилися. Можливо, для
когось це буде втіхою, що гинуть не самі.
Мене така перспектива не влаштовує. У
нас дуже великий потенціал, який можна
зорганізувати на зміни. І дуже багато молоді готової до змін. Порівняно з іншими
навчальними закладами ПУЕТ відчутно
змінюється, але треба робити все значно
швидше. Ми повинні заглядати на 5-10 років наперед і пропонувати студентам ті
освітні програми, які будуть актуальними і потрібними на той час. Якщо на цьому шляху стануть навіть дуже поважні
професори, які не готові змінюватися,
треба буде подякувати їм і далі йти з
тими, хто хоче і готовий до змін.

Оксана ГУЦУЛ
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ОФІЦІЙНО
СЕМІНАР

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНI ВIДЗНАКИ
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації Миколаївщини та з нагоди 80-річчя утворення Миколаївської облспоживспілки нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК
ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):
ЛІРЧУКА Сергія Павловича, директора
Дочірнього підприємства «Кривоозерський центральний ринок» Спілки споживчих товариств Миколаївської області;
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників
споживчої кооперації України:
СИТНИКОВА Олександра Борисовича, директора КП ПСК «Очаківський ринок» Спілки споживчих товариств Миколаївської області;
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК
Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ГАПОНОВУ Марину Андріївну, голову
правління Врадіївського районного споживчого товариства Спілки споживчих
товариств Миколаївської області;
ДИРДУ Галину Василівну, головного
економіста Новобузького районного
споживчого товариства Спілки споживчих товариств Миколаївської області.

Протягом 11-13 вересня у Чернівцях, на базі Споживспілки
області, відбувся семінар,
у якому взяли участь керівники
Укркоопспілки – Голова Правління І.Л. Гороховський, перший заступник Голови правління В.П. Левицький, заступник
Голови Правління О.А. Лясковець, члени правління, голови
обласних Споживспілок.
Відкрив семінар Голова Правління Укркоопспілки І.Л. Гороховський. Із лекціями перед учасниками виступили науковці кооперативних вишів: Б.Семак, професор, перший проректор Львівського торгово-економічного університету, А.Антонюк, професор
директор інституту післядипломної роботи Львівського торговоекономічного університету. Мова
йшла про напрями посилення
кооперативної спроможності
кооперативних підприємств, методи управління кооперативним
бізнесом, про етикет ведення ділових переговорів, про мотивації працівників до активного ведення кооперативного бізнесу.
Світлана Нестуля, директор
Інституту лідерства Полтавського університету економіки

НОВI ВИКЛИКИ ДЛЯ
КООПЕРАТИВНОГО БIЗНЕСУ

і торгівлі провела із керівниками кооперативних організацій
тренінг на тему «Емоційний інтелект – інструмент для продуктивних відносин та соціального успіху».
Також до участі у семінарі
були запрошені Сіва Натан,
сертифікований бухгалтер, директор компанії KS Nathan
Chartered Accountants, який

прочитав лекцію на тему «Особливості розвитку кооперативних організацій та кредитних
спілок Південно-Східної Азії»
та відомий політолог, виконавчий директор Центру суспільних відносин НТТУ Київського
політехнічного інституту Євген Магда, який розповів гібридні виклики та відповіді
України і світу.

У ході семінару його учасники ознайомилися з роботою
кооперативних підприємств
Чернівецької області, обмінялися досвідом.
Розширений матеріал про
важливу подію у Чернівцях
буде надрукований у найближчих номерах «Вістей…».

Власна інформація

КОМЕНТАР

ЩО ЗМIНЮЄ
НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВIТУ»
5 вересня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про освіту». Цей документ очікувала не лише освітянська спільнота,
а й усе суспільство. Ухвалення Закону України «Про освіту» створює законодавче підгрунтя для вирішення
цілої низки проблем, які накопичились, дозволяє розпочати системну
реформу загальної середньої освіти,
включає багато новацій для усіх рівнів освіти – від дошкільної до освіти
дорослих.
Ось зокрема які зміни та нововведення
передбачає цей закон:
1) Створено можливості для розвитку компетентнісного навчання. У Законі закладено
ключові компетентності й наскрізні вміння, якими має володіти здобувач середньої освіти після закінчення школи. Серед них вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість, інноваційність, економічна, громадянські та соціальні компетентності тощо.
Надано можливості зробити знання з
фізико-математичних і природничих дисциплін реалістичними, придатними до використання у житті.
2) Встановлено, що мова викладання в закладах освіти є державна мова, у дошкільній
та початковій освіті вивчення окремих предметів може здійснюватися мовою відповідного корінного народу або національної меншини, а вже на всіх наступних рівнях – виключно державною мовою.

3) Закон закріплює право громадян здобувати не тільки традиційні види формальної
освіти (дошкільну, повну загальну середню,
професійну (професійно-технічну), фахову
передвищу, вищу, позашкільну та післядипломну освіту), але також неформальну (підвищення рівня поза офіційною системою підвищення кваліфікації – тренінги, гуртки, курси) та інформальну освіту (самоосвіту).
4) Запроваджується 12-річна повна загальна середня освіта, яка має три рівні: початкову освіту тривалістю чотири роки (здобувається, як правило, з шести років), базову
середню освіту (п’ять років), профільну середню освіту (три роки).
Профільна середня освіта передбачає два
спрямування: академічне (навчання з поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих
рівнях освіти) і професійне (навчання, орієнтоване на ринок праці). Здобуття профільної
середньої освіти за будь-яким спрямуванням
не обмежує право особи на здобуття освіти
на інших рівнях освіти.
Навчання учнів за програмами 12-річної
повної загальної середньої освіти починається: для початкової – з 1 вересня 2018 року;
для базової середньої – з 1 вересня 2022 року;
для профільної – з 1 вересня 2027 року.
5) У Закон закладена нова система мотивації та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів закладів освіти. Для того, щоб реформа освіти відбулася, піднято престиж і статус
праці педагога через норму закону, згідно
якої посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії)

встановлюється в розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат.
Будуть розширені способи підвищення
кваліфікації для педагогів. Закон надає можливість педагогічним та науково-педагогічним працівникам обирати місце та форми
підвищення кваліфікації, яку можна буде
отримати на тренінгах, у профільних установах та інших навчальних закладах. Загальна
кількість годин для підвищення кваліфікації
педагогів впродовж 5 років не може бути
меншою 150 годин, а покращувати свої знання вони мають щорічно.
Передбачено процедуру добровільної
сертифікації педагогічних працівників – незалежне зовнішнє оцінювання професійних
компетентностей педагогічного працівника.
Педагогічні працівники, які успішно пройдуть
сертифікацію, отримуватимуть щомісячну
доплату в розмірі 20% посадового окладу
протягом строку дії сертифіката (три роки) та
будуть залучені у впровадженні та поширенні методики компетентнісного навчання та
новітніх освітніх технологій.
6) Закон збільшує академічну, організаційну, фінансову та кадрову автономію всіх
закладів освіти. Заклади загальної середньої
освіти можуть самостійно розробляти свої
освітні програми або використовувати типові. Керівники державних (комунальних) закладів загальної середньої освіти обиратимуться за конкурсом строком на 6 років і не
більше, ніж на 2 строки підряд саме в цьому
закладі освіти. Передбачено, що директори
зможуть самі призначати своїх заступників і
педагогічний склад.

7) Встановлено такий рівень освіти як фахова передвища освіта, яка відповідає
п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій, який здобувається на основі повної або
базової середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Передбачено, що особа, яка здобула ступінь фахової передвищої освіти, може продовжити навчання на наступних рівнях вищої
освіти, у тому числі за скороченою програмою підготовки.
Порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти будуть визначені Законом України «Про фахову передвищу
освіту», проект якого Кабінет Міністрів України
має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України протягом одного року.
8) Щодо підготовки молодших спеціалістів
встановлено, що освітня діяльність за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, що започаткована до набрання
чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за відповідною програмою з видачею диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої освіти
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році.
Особи, які розпочали навчання за програмою підготовки молодшого спеціаліста до
2019 року включно, у разі успішного завершення навчання, отримують диплом молодшого спеціаліста, який прирівнюється до диплома молодшого бакалавра.
Особи, які розпочнуть навчання за програмою підготовки молодшого спеціаліста, починаючи з 2020 року, у разі успішного завершення навчання, отримають диплом молодшого
спеціаліста, що засвідчуватиме здобуття кваліфікації фахової передвищої освіти.

Департамент кадрової політики,
освіти і науки Укркоопспілки
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«Гроші народжують гроші».
Томас ФУЛЛЕР, англiйський лiтератор

ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

У ФОРМАТI
СIЛЬСЬКОГО КАФЕ
ВІННИЧЧИНА Споживче
товариство «Гнатківське» Томашпільської райспоживспілки створено на базі кафе «Візит», що у селі Гнатків. Його
формат такий, який підходить сільському жителю: з
одного боку, сюди можна забігти, щоб нашвидкуруч перекусити, а можна й день народження відсвяткувати. Відповідно й зали оформлені: в
одній, як правило, довго не
засиджуються, а друга має
вихід у двір, на викладений
тротуарною плиткою танцювальний майданчик. На літ-

ній веранді також поставили
чотири столики і стільці.
Голова СТ «Гнатківське»
Ольга Мазур в кооперації 30
років. Це вже родинна справа: в системі працювали дід,
батько, зараз активно допомагає син Геннадій, у Вінницькому кооперативному інституті навчається внук Іван.
– Кафе розташоване на
трасі Вінниця – Ямпіль, конкуренція дуже велика, – говорить Ольга Сергіївна. – Навіть на подвір’ї школи примудрилися відкрити подібний
заклад, що ніяк не сумісно з

навчальним процесом. Але у
нас уже свій відвідувач, якому подобається наша кухня і
який переконався: ми працюємо на совість. Обід щойно
закінчився і лише за одним
столиком попивала прохолодний квас компанія з кількох жінок.
– Ми тут щосереди збира-

ємось. Ось і сьогодні: побазарували – і в кафе. Тут привітно, затишно, а головне, воно
наше, рідне.
– Це наш ветеран Надія Микитівна Марущак, – представила жінку голова правління Томашпільської райспоживспілки Галина Петрівна Слободянюк. – Колись тут був конди-

терський цех, у якому вона добросовісно пропрацювала 27
років. Її торти славилися навіть за межами району.
– Спасибі вам, Галино Петрівно, що не забуваєте колишніх працівників. Яке нам
свято влаштували на День
кооперації! Люди від радості і
надмірних почуттів плакали!

Наговорившись, жіночки
поспішили по домівках: їх роботу за них ніхто не поробить.
Відкланялись і ми, бо саме
під’їхала машина з товаром і
Ольга Василівна переключилася на постачальників. Робочий день продовжувався…

Людмила ШАПОВАЛОВА

РИНКИ

ЯК ЗАЛУЧИТИ ГРОШОВI ПОТОКИ
У директора дочірнього підприємства «Біляївський ринок» Одеської облспоживспілки Володимира
Лисенка на столі у робочому кабінеті лежить план-схема розвитку ринку до 2018 року, і він постійно до неї звертається. Для нього це – своєрідне керівництво до дій, у результаті яких ринок має перетворитися на сучасний
торговельно-сервісний центр.
ОДЕЩИНА

П

роцес комплексного
оновлення
матеріальнотехнічної бази тут
розпочався більше
семи років тому. Відтоді проведено величезний обсяг робіт.
Насамперед зроблено повну реконструкцію головних комунікацій – електро-, водо-, газозабезпечення, каналізації, організовано відведення дощових
вод з території. Побудовано
комбінований навіс для торгівлі сільськогосподарськими товарами, а також введено в експлуатацію молочний, м'ясний
і продовольчий корпуси, магазин і 11 бутиків. Обладнано зал
приймання м'яса з кімнатою
рубача, відкрито спеціалізований м'ясний магазин площею
30,4 кв. метра. Запущено сортувальний цех для торгівлі курятиною марки «Наша Ряба». Відремонтовано приміщення лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, вагарню. З
метою благоустрою вимощено
плиткою тротуарною 4594 кв. м
ринкової території, обладнано
туалет.
– Сьогодні ринок передбачає
створення максимально комфортних умов для покупців,
торговців і персоналу, – підкреслює директор. – Тільки так
можна залучити людей і, відповідно, грошові потоки. Ось
чому підвищення якості послуг і подальший розвиток
ринку – найважливіший вектор
діяльності нашого підприємства. У найближчих планах –
будівництво 44 двоповерхових
бутиків, укладання тротуарної
плитки ще на 600 кв. метрах.

Головний бухгалтер Валентина Павлова приймає представника банку
Директор Володимир Лисенко

ПРІОРИТЕТ –
ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
– Зрозуміло, що реалізація
будь-якого задуму вимагає значних коштів, – пояснив Володимир Петрович. – Гроші потрібно
вміти заробляти, а для цього необхідно вдосконалювати управлінську модель, підвищувати
ефективність використання ринкових площ, активно впроваджувати сучасний фінансовий менеджмент. Велику практичну, а
часом і фінансову допомогу нам

надає правління облспоживспілки. За необхідності голова Олександр Паровенко, члени правління виїжджають на підприємство.
Разом розбираємося: що, як і в які
терміни можна на ринку вдосконалити, оптимізувати, словом,
поліпшити. У результаті прибутки торік склали 113,3% до показника позаминулого року. А якщо
брати рівень 2012 року, то це
193,4%. Ринок – живе підприємство, яке, попри все інше, виконує
важливу соціальну функцію. У
нас у Біляївці це постійне місце

роботи не лише для співробітників, але й для 141 підприємця. Від
того, наскільки цивілізовано організовано їх працю, залежить рівень культури торгівлі на ринку.
А за ним люди найчастіше судять
загалом про стан справ у споживчій кооперації.

РАЗЮЧІ ЗМІНИ
Ми пройшли територією ринку,
оглянули корпуси, торговельні
ряди, і я переконалася, що скрізь
панує ідеальна чистота і порядок.
Акуратні бутики оснащено холо-

Бутик
у продовольчому корпусі
Торгівля
сільгосппродукцією
під навісом

дильним обладнанням для швидкопсувних товарів, критий навіс
захищає від яскравого сонця. Не
дивно, що всі торгуючі жінки зустрічали привітною усмішкою і
нас, і покупців. Працювати тут
приємно, що позитивно впливає
на поведінку, настрій і, звичайно,
на якість обслуговування.
– Ринок останніми роками змінився до невпізнанності, – поділилася зі мною постійна покупниця
пані Наталя. – Те, що було раніше,
і те, що тепер, – це небо і земля.
Просто душа радіє: на ринку красиво, зручно, під ногами плиточка, а головне – можна купити
будь-який потрібний товар…
За цією оцінкою – чималі зусилля адміністрації й усього колективу. Кооператори пишаються своїм
підприємством, не збираючись зупинятися на досягнутому.
– Як говорять, немає межі досконалості. Попереду – нові справи, нові проекти, які, сподіваюся,
принесуть користь ринку, місту,
нашим землякам і сприятимуть
подальшому зміцненню іміджу
споживчої кооперації регіону, –
підсумував директор.

Ольга НАГІРНЯК
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КООПФАКТИ
З МИКОЛАЇВЩИНИ

ТЕСТИ НА ВИТРИВАЛIСТЬ
ДЛЯ МЕРЕЖI СООР
Через активний видобуток бурштину в поліській глибинці, а відтак і значне
зростання доходів населення, кооператорам нині доводиться конкурувати вже не зі звичними ятками та магазинами, а із потужними оптово-роздрібними центрами. Приміром,
вже сьогодні по дві гуртові бази функціонують у Познані, Старому Селі та Березовому. Є
вони і в Дроздині та Вежиці. За такої серйозної конкуренції доводиться працювати й кооператорам Березівського споживчого товариства Рокитнівської райспоживспілки.
РІВНЕНЩИНА

ПОДАРУНОК
ВІДПОЧИВАЮЧИМ
ВИЙШОВ НА СЛАВУ
Ще напередодні курортного сезону у
зоні відпочинку «Рибаківка», що на
березі Чорного моря біля однойменного с. Рибаківка Березанського району, в 50 метрах від пляжу Березанське
райспоживтовариство відкрило після
реконструкції продовольчий магазин.
Реконструкція закладу проводилася відповідно до правил торговельного обслуговування населення,
з дотримання норм сучасних технологічних процесів. У його залі встановлено нове торговельне, холодильне та інше обладнання.
Курортний сезон у зоні відпочинку не тривалий, а саме від двох до
трьох місяців, тож правління райспоживтовариства певний час вагалося:
як скоро окупляться витрачені на реконструкцію магазину чималі кошти і
чи взагалі окупляться. Проте після
відкриття магазину його ефективна
діяльність вже не викликала жодних
сумнівів у правильності цього кроку.
Відпочиваючі задоволені обслуговуванням – постійно дякують за представлений широкий асортимент продовольчих товарів. А він таки чималий: тут і свіжі хлібобулочні, кондитерські та ковбасні вироби власного
виробництва, й овочі та фрукти, безалкогольні напої, пиво, морозиво та
багато інших товарів, які користуються незмінним попитом у покупців.

БУЛОЧНА –
«ХЛІБНА ХАТИНКА»
Новобузьке районне споживче
товариство покращило екстер’єр свого
хлібного будиночку, розташованого у самому центрі населеного пункту.
Ця торгова точка давно прийшлась
до душі місцевим жителям – свіжий,
смачний і різноманітний асортимент
продукції кооперативної пекарні має
чимало прихильників. До речі, він досить часто змінюється, серед останніх
новинок – корисний для здоров’я бездріжджовий хліб. Ідея випуску такої
випічки належить голові правління
райспоживтовариства Катерині Павлівні Волкожі. Тож не так давно кооператори вирішили, що «хлібна хатинка»
– так ще в народі називають цю торговельну точку – мусить бути привабливою не тільки пирогами, а й кутами,
тобто зовнішнім виглядом. Знайшли
кошти, мобілізували творчу фантазію,
оновили заклад і назвали його «Булочна». Сьогодні цей заклад прикрашає
собою середмістя Нового Бугу.

За сайтом облспоживспілки

ГРАМОТНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
Загальний щомісячний
товарооборот по споживтовариству становить понад 5
млн. грн., а за шість місяців
цього року до бюджетів різних рівнів сплачено вже 1,5
мільйона. За кожною цією
цифрою стоять люди, які роблять усе можливе, аби організація не втрачала своїх позицій (Березівське споживче
товариство впродовж років є
лідером в області серед аналогічних організацій).
Нині у споживчому товаристві функціонує 26 магазинів та три кафе. Мають кооператори і свою хлібопекарню, яка щомісяця випікає понад 30 тонн хліба. Втім, пріоритетом для березівських
кооператорів залишається
саме торгівля, яка займає
найбільшу частку в загальному товарообороті споживчого товариства.
Традиційно високі фінансові показники демонструють торговельні заклади сіл
Переходичі, Старе Село, Заболоття, Хміль, Березове. Попри шалену конкуренцію,
вони залишаються центрами
роздрібної торгівлі.

ЗАБОЛОТТЯ
Село Заболоття розташоване за кілька кілометрів до
білоруського кордону. Зі
слів старожилів, магазину
до 1961 р. тут взагалі не було.
Селяни ходили на ярмарок у
Березове. Кооперативний
магазин запрацював у хаті
місцевого жителя Івана Петровича, який і був у ньому
продавцем. У 1966 р. споживче товариство побудувало у
Заболотті компактну крамницю, яка функціонувала до
2010 р. Потім кооператори
звели новий сучасний магазин продовольчих товарів.
Понад три десятиліття у
селі працює високопрофесійний продавець, знаний в районі кооператор Тетяна Карповець.
– У Заболотті проживає
лише 400 жителів, на яких
припадає аж шість торговельних закладів, – ділиться
продавець. – Але це не при-

щось нове у торговельний
процес, розширювати асортимент пропонованих товарів.
Ганна Кулакевич, місцева
жителька, стверджує, що селянам подобається кооперативний магазин, бо в ньому
добре обслуговування, широкий асортимент товарів та
помірні ціни. А ще, додає
жінка, тут завжди слідку-

Продавець магазину с. Заболоття –
Тетяна Карповець

від засмучуватися, бо приватники приходять і йдуть,
а ми, кооператори, – залишаємося. Тому завдання номер
один – вберегти кожного покупця та їхню довіру. А що
для цього треба? Безсумнівно, асортимент товарів, доступні ціни, гарне обслуговування. Все це – у руках
продавця. Саме тому ми постійно оновлюємо асортимент. Хочемо, аби покупець
бачив на вітринах новинки,
аби знав, що вони якісні та
за прийнятною ціною. Попри
те, що живемо у селі, у нас
завжди є свіжі овочі та фрукти. Зараз добре торгуємо свіжими помідорами, огірками,
кабачками. Покупці обирають наш магазин і через
зручний графік роботи та
чітку систему завозу хліба,
ковбасних виробів, рибної
продукції. До речі, селяни
кажуть, що кооперативний
хліб найсмачніший, якого
щотижня продаємо майже
200 буханців.
Має магазин і ще одну перевагу – ошатну прилеглу
територію. Продавець за ці
30 років звикла доглядати за
коопмагом, як за власною
домівкою. Тому так само, як
і вдома, Тетяна Карповець
розсіяла біля вікон ціле море
квітів.

ХМІЛЬ
Продавці магазину села
Хміль – Тетяна та Марія Коханевич – теж розповіли про
потужну конкуренцію. І підкреслили, що вона сприяє
тому, аби щоразу вводити

звідси й асортимент – 1,5 тисячі найменувань товарів.
Окрім продуктової групи,
неабияк вражає й промислова: від елементарного
шкільного приладдя, іграшок та одягу до вишуканих
наборів посуду, текстилю,
побутової техніки.
– Люди довіряють кооперації, – переконує Неля Станіславівна, – бо знають, що
ми повністю відповідаємо
за якість продуктів харчування та промислових товарів, які реалізовуємо, і що у
нас ніколи не обрахують і не
обважать. Звісно, люди постійно шукають, де краще,
дешевше, новіше. Але в результаті повертаються до
нас і це надихає.
Бувати в таких організаціях, як Березівське споживче товариство, – справжнє
задоволення. Хоча в цілому
по країні економіка переживає не найкращі часи, тут, у
провінції, кооператори стабільно працюють. Певна
річ, господарювати вкрай

Продавець магазину с. Хміль –
Марія Коханевич

ють за якістю товарів. Якщо
у конкурентів, бувало, люди
купували несвіжий товар,
то тут такого жодного разу
не було. Подобається магазин і маленькому Ярославу,
який забіг придбати подарунок другові на день народження. Підхід до кожного
відвідувача, незалежно від
віку, дає можливість мати
не лише вдячних покупців,
а й товарооборот у понад 200
тисяч гривень.

БЛАЖОВЕ
Впродовж багатьох років
не здають позицій продавці
магазину села Блажове.
Неля Баранюк у споживчій
кооперації району трудиться понад 10 років. За цей час
вона звикла до усіх нюансів
та змін, які відбувалися в
системі, вивчила уподобання своїх земляків. А вони
досить-таки різноманітні,

Продавець магазину с. Блажове
Неля Баранюк

складно, однак у цьому споживтоваристві знаходять
сили та ресурси, аби й надалі залишатися серйозним
бізнес-гравцем не лише на
ринковому полі району, а й
області. Тому й конкуренцію, яка заполонила це
поле, вважають черговим
тестом на витривалість,
який, сподіваємося, складуть на «відмінно».

Олена СОБКОВИЧ
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«Людина створена для дії. Не діяти і не існувати для людини одне й те ж саме».
ВОЛЬТЕР, французький фiлософ

ВІДКРИТТЯ

СКЛАДНI ЧАСИ
ДЛЯ БЕЗДIЯЛЬНИХ
Кількість кооперативних підприємств роздрібної
торгівлі у Компаніївському районі області постійно збільшується.
Адже правління райспоживтовариства поставило собі за мету щороку відкривати одну-дві крамниці у сільській місцевості. Не порушуючи встановленого плану, організація розширює географію Coopмаркетів: нещодавно спілчанський сервіс запрацював у селі Губівка.
КІРОВОГРАДЩИНА

В

ідкриття нового магазину для
села – помітна подія. Тому не
дивно, що багато місцевих жителів завітали на святкове відкриття закладу торгівлі. Серед
поважних гостей дійства – сільський голова Тетяна Невінчана та художній керівник місцевого Будинку культури Руслана Лаврусенко, яка своїм чудовим співом додала особливого шарму святу.

Окрім того, багато пам’ятних подарунків знайшли своїх господарів. Адже відбувся розіграш призів між першими покупцями.
Новий спілчанський заклад виконаний у фірмовому стилі системи споживчої кооперації. Відчувається, що над кожним квадратним метром працювала рука
справжнього господаря. Тут все продумано до дрібниць: ошатний ганок, надійні
велопарковки, зручний пандус, дошка
для оголошень, купівельні кошики та багато інших деталей.
– Коли ми беремося за новий об’єкт,
намагаємося все робити на високому рівні, тому ремонтні роботи тривали протягом трьох місяців, – розповідає голова
правління Компаніївського райспоживтовариства Микола Жученко. – Зробили
фасад будівлі з елементами кооперативного брендбуку, встановили металопластикові вікна та двері, оформили інтер’єр
торговельного залу. До відкриття заку-

пили нове торгове та холодильне устаткування, касовий апарат. Подбали і про
кондиціонування приміщення та його
опалення. Як і раніше, залишаємося відданими печам на твердому паливі.
Незважаючи на те, що торговельний
заклад працює не так давно, покупці вже
відзначили його виграшні позиції. Це багатий вибір товарів та помірна цінова політика. На полицях крамниці грамотно
викладено понад 5 тисяч найменувань
асортименту. Це не лише продукти харчування, а й товари промислової групи
– миючі засоби та косметика, посуд, дитячі іграшки, канцтовари. Заступник голови правління з питань торгівлі Олена
Медяник запевнила, що асортиментний
ряд обов’язково буде поповнюватися різноманітними новинками. Продумане
розташування торговельного й холодильного обладнання дозволяє максимально
насичувати крамницю. Жителі Губівки
вже оцінили продукцію кооперативного

виробництва та роботу соціального відділу для задоволення потреб малозабезпечених громадян. До речі, такі спеціалізовані куточки з продажу соціальних
продовольчих товарів присутні у кожному закладі роздрібної торгівлі Компаніївського райспоживтовариства.
Також споживачам сподобалося і те,
що все побудовано на довірі: магазин
працює за принципом самообслуговування. У покупців є можливість у вільному
доступі ознайомитися з будь-яким товаром. А при потребі отримати консультації від продавчинь. На нових робочих місцях працюють дві сестри – Наталія Гаморя та Юлія Нетреба.
Загалом із 2014 року місцеві кооператори відкрили шість фірмових магазинів у сільських населених пунктах. І на
цьому не планують зупинятися! Бо
складними часи бувають тільки для бездіяльних.

Ірина ШІХІЄВА

КОНКУРЕНЦІЯ

СТИМУЛ У ТОРГIВЛI – БЛИЗЬКIСТЬ КОРДОНУ
Іванівське споживче товариство на Берегівщині є прикладом в організації торговельного обслуговування сільського населення. І річ тут, можливо, не так у показниках господарювання, хоча вони й достойні, як у методах роботи закладів.
ЗАКАРПАТТЯ

Торговельна мережа первинної ланки здебільшого розташована у селах, які розташовані біля
кордону із сусідньою Угорщиною, тож про конкуренцію з торговцями інших форм власності й
можливостями годі й говорити. Проте кооператори вміло працюють із товарними запасами, асортиментом продукції та ціновою політикою у своїх
магазинах.
Голова правління споживчого товариства Анжела Косинець стверджує, що кооперативні торговельні заклади працюють рентабельно, хоча
дещо й втрачають в ефективності своєї діяльності
через відсутність єдиної мережі. Адже постачальники зацікавлені у співпраці з організаціями, коАнжела Косинець з головою правління трі володіють великою кількістю магазинів. РеБерегівської райспоживспілки Володимиром Бабілею зерви для роздробу криються саме в організації
централізованих закупівель товарів, і тоді місячні
продажі у 700 тис. грн. перестануть бути верхньою планкою для сільських магазинів.
Варто наголосити, що споживче товариство
максимально освоює переваги прикордонної торгівлі, особливо регульованого підприємництва у
роздрібній торгівлі. Уряд сусідньої Угорщини прийняв рішення надавати фінансову допомогу підприємцям Закарпаття, які виконують певні умови
співпраці, щоб вони мали можливість розвивати
власний бізнес в Україні. Таким чином ще й зменшується потік бажаючих працювати в Угорщині.
Участь у проекті взяли окремі підприємці із кооперативної структури, які отримали безповоротну допомогу для придбання торговельного технологічного обладнання.

Михайло МАЗУР
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 18
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30 Новини
15.20 Д/с «Аболіціоністи»
16.40 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.10 М/с «Легенда про
Білосніжку»
17.40 Вікно в Америку
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Перша шпальта
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.10 Тема дня
02.25 Новини. Культура
02.45 Вікно в Америку
03.10 Теніс. Кубок Девіса
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю жінку»
13.50, 14.55 Х/ф «Свати-3»
16.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «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, 12.25 Т/с «Джерело щастя», 1-4сс. 16+
15.15 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 02.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Подаруй мені неділю» 16+
00.30 Х/ф «Тільки повернись»
16+
02.30 «Скептик»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»
04.20 Ток-шоу «Стосується кожного»
ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Дивитись усім!

05.40 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Історія лицаря»
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золота
армія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Мементо» 16+
02.45 Дивитись усім!
03.35 Провокатор
СТБ
05.35 «Все буде добре!»
07.35 «Все буде смачно!»
09.30 Х/ф «Кохання Надії»
13.25, 01.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.45 «Хата на тата»
02.55 «Найкраще на ТБ»
УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
10.45 Реальна містика
11.45, 15.30 Т/с «Зимовий
вальс» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.05 Сьогодні
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Х/ф «Форсаж-6» 16+

ВІВТОРОК, 19
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Д/ф «Левко Лук'яненко.
Йти за совістю»
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30 Новини
15.20 Фольк-music
17.35 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
20.30 Наші гроші
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Д/ф «Левко Лук'яненко.
Йти за совістю»

23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.10 Тема дня
02.25 Новини. Культура
02.45 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.45 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.40 Х/ф «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Наїзниці та
янголи»
01.25 «Мольфар»
ІНТЕР
05.45 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Так буває»
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Історія лицаря»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.50, 22.25 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф «Полювання на звіра» 16+
01.25 Т/с «Молодий Вовкодав»
16+
СТБ
06.10 «Все буде добре!»
08.10 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 12+
10.10 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф-7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 04.15 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
02.10 Х/ф «Форсаж-6» 16+
05.00 Зоряний шлях
05.20 Реальна містика

СЕРЕДА, 20
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30 Новини
15.20 Д/с «Нью-Йорк»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.45 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
20.30 Слідство. Інфо
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.00 Наші гроші
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.10 Тема дня
02.25 Новини. Культура
02.45 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.45 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.45 Х/ф «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+
22.00, 23.15, 00.10 «Міняю
жінку-12»
01.00 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Якби я тебе кохав...»
16+
03.00 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
11.10, 13.20 Х/ф «Полювання на
звіра» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «В ім’я правосуддя» 16+
01.30 Т/с «Молодий Вовкодав»
16+
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Битва екстрасенсів-16»
11.30 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф-7»
00.05 «Один за всіх»
01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий
сезон
13.40 Т/с «Черговий лікар-3» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогодні
15.30 Т/с «Черговий лікар-3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

ЧЕТВЕР, 21
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30 Новини
15.20 Надвечір'я. Долі
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.45, 22.40 Тема дня
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
20.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.00 Слідство. Інфо
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.10 Тема дня
02.25 Новини. Культура
02.45 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.45 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.40 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» 12+
22.00 «Світ навиворіт-9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Гроші»
02.05 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Танцюй» 16+
02.50 «Скептик»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 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 «В ім’я правосуддя» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
23.25 Х/ф «Годинниковий механізм» 16+
01.30 Т/с «Молодий Вовкодав»
16+
СТБ
06.15 «Все буде добре!»
08.15 «Битва екстрасенсів-16»
10.10 «МастерШеф-5»
15.25 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.45 «Зважені та
щасливі-7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2»
23.30 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00
ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку-9»
13.50 Х/ф «Пончик Люся» 16+
14.45 Т/с «Величне століття. Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
17.10 Х/ф «Нескінченне кохання» 12+
20.15, 22.50 «Ліга сміху-3»
01.25 «Вечірній Київ»
05.15 «Мольфар»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «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»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Прем’єра. Д/п «Вони стояли насмерть. Обороні Києва присвячується»
22.40 Х/ф «У небі «Нічні відьмі»»
00.20 Х/ф «Полювання на єдинорога»
02.00 Д/п «Великі українці»
02.30 «Подробиці тижня»
04.00 «Жди меня»
ICTV

П’ЯТНИЦЯ, 22
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 18.45 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 «Схеми» з Наталією Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.00 Новини
15.25 Д/с «Вагасі – японські смаколики»
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15 Новини. Світ
18.30 Новини
19.00 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
20.30 Борхес
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
23.00 «Схеми» з Наталією Седлецькою
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
01.10 Новини. Світ
01.25 Новини
01.50 Новини. Спорт
02.10 Тема дня
02.25 Новини. Культура
02.45 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

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 «Годинниковий
механізм» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін
«Шторм» 16+
16.45 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.40 Т/с «Молодий Вовкодав»
16+
03.55 Провокатор
СТБ
06.35 Х/ф «Справжнє кохання»
08.45 Х/ф «Дружина за контрактом»
10.45 Х/ф «Дихай зі мною. Щастя
в борг» 16+
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.30, 22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.25 Х/ф «Справжнє кохання»
01.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий
сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 03.25 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Берег надії»
16+
23.20 По слідах
02.00 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
04.10 Реальна містика
05.40 Зоряний шлях

СУБОТА, 23
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 На слуху
08.00 Світ онлайн
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.30 Школа Мері Поппінс
11.45 Фольк-music
13.10 Театральні сезони
13.50 Т/с «Дівчата війни»
17.45 Богатирські ігри
18.50 Х/ф «Милий друг»
21.00 Новини
21.30 Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів»
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболіціоністи»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.10 Новини
01.30 Театральні сезони
02.05 Надвечір'я. Долі
03.05 Т/с «Таксі»
1+1
06.00 ТСН
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світське життя»
11.00 «Життя без обману 2017»
12.30 Х/ф «Догори дриґом»
16.20, 21.15 «Вечірній Квартал
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30 ТСН
20.15 «Українські сенсації»

23.25 «Світське життя»
00.25, 04.35 «Вечірній Київ»
ІНТЕР
05.50 «Мультфільм»
06.20 Х/ф «Приборкувачка тигрів»
08.20 Х/ф «Сім няньок»
10.00 Д/п «Весілля в Малинівці.
Невигадані історії»
11.10 Х/ф «Весілля в Малинівці»
13.00 Прем’єра. Т/с «Кохання за
законом». Другий сезон.
1-8 сс 16+
20.00 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір Ігоря Николаєва»
00.10 Х/ф «Влітку я надаю перевагу весіллю» 16+
02.00 «Подробиці»
02.30 Х/ф «Приборкувачка тигрів»
04.00 Х/ф «Сім няньок»
05.15 Д/п «Весілля в Малинівці.
Невигадані історії».
ICTV
04.40 Факти
05.00 Т/с «Відділ 44» 16+
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.15 Комік на мільйон
16.05 Х/ф «Привид» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака кобри» 16+
22.35 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри-2» 16+
00.40 Х/ф «Без компромісів» 18+
02.20 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 16+
03.00 Провокатор
СТБ
06.05 Х/ф «Домробітниця»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Зважені та щасливі-7»
13.45 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «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
08.40, 15.20 Т/с «Вікно життя-2»
15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
17.00, 19.40 Т/с «Відчайдушний
домохазяїн»
22.00 Х/ф «Карусель»
00.00 Т/с «Герократія» 18+
01.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і порядок. Спеціальний корпус» 16+
05.50 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 24
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Світ онлайн
07.50 Смакота
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Х/ф «Милий друг»
11.45 Театральні сезони
12.15 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
13.35 Перший на селі
14.25 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі – японські смаколики»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
01.10 Новини
01.30 Театральні сезони
01.55 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе представляє»
03.15 Т/с «Таксі»
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»
10.20 «Розсміши коміка 2017»
11.20 «Світ навиворіт-9»
12.20, 13.40 Х/ф «Свати-3»
14.45, 15.45 Х/ф «Свати-4»
16.50, 23.20 «Ліга сміху-3»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК
Для приватних осіб пропонуємо зручний спосіб оплати за розміщення у нашій газеті оголошень, вітань, некрологів, 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» зазначити: назву послуги – «публікація

оголошення/вітання/некролога
у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату
сфотографуйте або відскануйте і надішліть цей файл разом із текстом оголошення (вітання чи некролога) на електронну адресу редакції (mail@visty.com.ua).
У разі відправки через «Укрпошту» зважте 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, газета виходить по четвергах) та номер
свого мобільного телефону. Якщо
бажаєте впевнитися, що секретаріат

01.55 «Аргумент кiно»
04.30 «Світське життя»
ІНТЕР
06.10 Х/ф «Весілля в Малинівці»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
13.00 «Творчий вечір Ігоря Николаєва»
16.40 Х/ф «Це моя собака» 16+
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Мінливість долі»
22.30 Т/с «Рідкісна група крові»,
1-4сс. 16+
ICTV
04.35 Факти
05.00 Т/с «Слідчі» 16+
07.40 Т/с «Відділ 44» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «Джі Ай Джо.
Атака кобри» 16+
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака
кобри-2» 16+
16.20 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Кур’єр» 16+
00.30 Х/ф «Без компромісів» 18+
02.10 Т/с «Морська поліція. ЛосАнджелес» 16+
02.50 Провокатор
СТБ
06.20 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.15 «МастерШеф-7»
19.00, 01.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Invictus – Ігри нескорених»
23.10 «Х-Фактор-8»
УКРАЇНА
06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха або невістка
09.40 Х/ф «Карусель»
11.40 Т/с «Берег надії» 16+
15.40, 20.00 Т/с «Ключі від минулого» 16+
19.00, 04.15 «Події тижня» з Олегом Панютою
00.10 Реальна містика
02.45, 05.00 Т/с «Жіночий
лікар-3» 16+

«Вістей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до
редакції на номер (044) 529-93-47.
Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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ПЕРШІ ПАРИ

У ПУЕТі
Олександр Васильович Манжура із представниками Студради
Анна Масловська зі студентами ПУЕТу

У

же традиційно в Полтавському університеті економіки і торгівлі
новий навчальний рік
розпочався загальнонаціональною лекцією для першого курсу на тему «Європейські цінності – основа демократичної України». Професором
кафедри педагогіки та суспільних наук, д.і.н. Іриною Петренко було узагальнено фундаментальні цінності й орієнтири громадянського європейського суспільства, їх спорідненість з
українськими історичними та
державницькими традиціями.
Із початком нового, визначального етапу в житті кожного
першокурсника привітав ректор

університету, професор, д.і.н.
Олексій Нестуля на початку своєї вступної лекції. Олексій Олексійович проаналізував основні
напрями наукової та інноваційної діяльності ПУЕТ у європейському освітньому просторі; пріоритети розвитку освітньої діяльності університету; стандарти вищої освіти України та їх виконання в ПУЕТі. Упевнені, що
мотивуючий та надихаючий
спіч стане поштовхом до особистісного і професійного зростання для кожного студента вишу.
Естафету пізнавальноінформаційних виступів перейняв проректор із наукової роботи, професор, д.т.н. Сергій Гаркуша. Студентам першого курсу

було розкрито переваги наукової роботи, особливості творчого
та професійного пошуку, можливості наукового потенціалу
університету.
Студентська родина ПУЕТу
завжди демонструвала високий
рівень самоорганізації. Логічною й очікуваною стала поява
студентського самоврядування

як продукту соціальної та суспільної еволюції студентського
колективу. Про студентське самоврядування, як ключовий
фактор демократизації вищої
школи й особистісного саморозвитку студентів розповів проректор з науково-педагогічної
роботи, д.е.н. Олександр Манжура та голова Студентської ради

ПУЕТу Олександр Нікологорський.
Слід зазначити, що вишу вдалося консолідувати та об’єднати
довкола себе тисячі випускників, які завжди готові ділитися
знаннями, досвідом, секретами
професійних успіхів зі студентами рідного університету. Відтак, у рамках проекту «ПУЕТ:
територія успіху. Бізнес та освіта: стратегічне партнерство» з
відкритими лекціями перед студентами виступають випускники, які досягли значних успіхів
у бізнесі чи кар’єрі. Цьогоріч
своїм досвідом ділилася Анна
Масловська – випускниця 2002
року спеціальності «Міжнародна економіка», старший фінансовий директор компанії VISA
регіону Центральної Європи,
Близького Сходу і Африки (регіональний офіс компанії знаходиться в м. Дубаї, ОАЕ).
Тепла і доброзичлива атмосфера на лекції сприяла конструктивній роботі у формі
«питання-відповідь». Підбиваючи підсумки зустрічі, пані Анна
розкрила простий і доступний
рецепт успіху кожного: постійна
робота над собою, систематичне
поповнення арсеналу професійних умінь та компетенцій, відповідальність і наполегливість.

Прес-центр ПУЕТу

ВІДЛУННЯ

I ВIДСВЯТКУВАЛИ, I ПОРАДИЛИСЯ
У Львівському кооперативному коледжі
економіки і права відсвяткували День
знань і привітали першокурсників з важливою подією у їхньому житті – набуттям
статусу «студент».

Директор коледжу Наталія Зубко привітала студентство коледжу та педагогів з початком навчального року. Хвилиною мовчання згадали про студентів коледжу, Героїв
АТО та Небесної сотні, які загинули за неньку Україну. Духовний наставник отець Ігор
Дмитерко помолився за колектив та студентів, за мир в Україні, освятив присутніх і благословив їх на успішний навчальний рік. Під
звуки урочистого маршу було винесено прапори та виголошено клятву студента.
Привітав колектив та студентство і голова правління Спілки споживчих товариств Львівської області Михайло Ванівський. На свято завітали почесні гості: заступник голови правління спілки споживчих товариств Володимир Парфенюк та
Лідія Ільків – учасник бойових дій, яка відзначена багатьма нагородами.

Випускниця коледжу, голова студентського самоврядування Зоряна Стецина передала символічний студентський квиток та
ключ знань представникам перших курсів,
побажавши гідно нести ім’я студента.
Підтримати першокурсників прийшли
батьки, рідні та друзі. Радували серце й
українські патріотичні пісні у виконанні
студентів коледжу.
Закінчилась посвята молитвою «Боже
великий, єдиний...», після чого пролунав
дзвоник, який покликав всіх на перше заняття. Традиційно на початку навчального року у Львівському кооперативному
коледжі економіки і права відбулася перша педагогічна рада.
Голова педради, директор коледжу Наталія Зубко детально проаналізувала роботу колективу за минулий навчальний

рік та поділилася планами на майбутнє.
Також Наталія Петрівна ознайомила присутніх з питаннями, що були розглянуті
під час серпневої наради педагогічних
працівників ВНЗ I-II рівнів акредитації
Львівської області.
У ході педради було обговорено низку
важливих питань: звіт про результати роботи приймальної комісії у 2017 р. та особливості ефективного проведення профорієнтаційних заходів серед населення у
2017–2018 навчальному році; основні завдання і напрями навчально-виховної роботи, методичної та фінансово-господарської діяльності коледжу на 2017–
2018 н.р.; затвердження положень про
організацію діяльності тощо. Після закінчення роботи педради, відбулися засідання циклових комісій.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар коледжу
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«Те, з чого починають, повинно мати можливість рости».
Ернст БЛОХ, нiмецький фiлософ

ПРОГРЕСИВНІ

ЗЕРНА, ЯКI ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОРОСТУТЬ
Новий навчальний рік у Чернігівському кооперативному коледжі
не перестає вражати приємними
сюрпризами.

З

а ініціативи голови правління Анатолія Костянтиновича Мирошниченка у
виші запроваджено галузеве замовлення на підготовку молодших спеціалістів за направленнями підприємств та організацій системи споживчої кооперації області. Цьогоріч вже 25 першокурсників мають можливість
перший рік навчатися безкоштовно – за рахунок коштів кооперативної організації, яка їх направила.
Такою можливістю скористаються
семеро студентів-першокурсників
спеціальності «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»:
Марина Каплун (Борзнянська райспоживспілка), Людмила Колоша
(Городнянська РСС), Альона Сташук (Козелецька РСС), Артем Мелашич, Денис Кожушко (Корюківська РСС), Валентина Перезва, Олена Галабурда (Ріпкінська РСС).
У 2017–2018 навчальному році
правління облспоживспілки взяло
на себе зобов’язання профінансувати вартість навчання у першому
семестрі 30 студентам коледжу за
підсумками вступних іспитів, се-

ред яких обрано 11 студентів із числа абітурієнтів цієї спеціальності
– 7 на базі дев’яти і 4 на базі одинадцяти класів. За умови успішної
здачі екзаменаційної сесії фінансування буде подовжено.
Жодний кооперативний навчальний заклад України не має такої підтримки з боку засновника.
Студентам денної форми навчання надається можливість отримати
другу спеціальність у коледжі зі
знижкою у 50% від повної вартості.
Також випускники коледжу можуть
продовжити навчання у Чернігівському локальному центрі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський
університет економіки і торгівлі».
Практичній підготовці в коледжі завжди приділялася велика
увага. У ході впровадження еле-

ментів дуальної освіти розширюються можливості та перелік підприємств, на яких студенти товарознавчого відділення можуть набути необхідних вмінь і навичок та
подальшого успішного працевлаштування. Так, нещодавно під час
проведення навчальної практики
«Вступ до фаху» відбулися зустрічі
студентів із представниками адміністрації коледжу та викладачами
циклової комісії: О.Л. Минько, Л.Р.
Зінченко, І.А. Рябчун, Т.П. Лавриненко, завідуючою бібліотекою
В.М. Макаренко. У своїх виступах
вони ознайомили студентів з обраною спеціальністю, об’єктами та
видами професійної діяльності, вимогами до знань та вмінь фахівця
– майбутнього товарознавця, з організацією навчально-виховного

ВІДЛУННЯ

ВДАЛИЙ ПОЧАТОК
УСПIШНОГО ВИШУ
Першого осіннього дня Миколаївський коледж
бізнесу і права привітно відчинив двері до нових
знань для студентів, їхніх батьків, викладачів та
гостей. Заходи з цієї нагоди розпочалися з виконання Державного гімну України у святково
оформленій актовій залі вишу.
Традиційно перше слово для привітання надали директору МКБП Олені Анатоліївні Дмитриченко. Вона передусім звернулася до першокурсників, для яких День знань у виші – незабутня подія, що відкриває абсолютно нову сторінку в житті. Керівник закладу наголосила, що Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це велика дружна родина, яка об’єднала різних людей у єдине ціле, в
якій панують довіра і повага, а мудрі викладачінаставники передають багатогранний досвід і
наукові здобутки своїм учням.
– Вступивши до нашого коледжу, – зазначила
Олена Анатоліївна, – ви змінили свій статус – із
учорашніх школярів перетворилися на студентів.
Хочу вас запевнити, що ваші батьки, друзі, рідні
й близькі, які радили вам вступати до коледжу,
мали рацію. Адже отримуючи повну загальну середню освіту, одночасно ви здобудете і професію. Також ваша перевага у тому, що після закінчення коледжу, фактично без будь-яких випробувань, ви можете бути зараховані на другий або
третій курс бакалаврату і продовжити навчання в
Полтавському університеті економіки і торгівлі.
Водночас ви повинні зрозуміти, що змінився не

тільки ваш статус, ви маєте змінити своє ставлення до всього: до рідних і близьких, до навчання,
бо маєте стати більш відповідальними. Україна
сьогодні потребує вашого розуму, таланту. Хочу
сказати, що ми дуже раді вас усіх бачити і вітати
у нашій родині. Успіхів вам у навчанні!
Із року в рік звучать вітальні слова на адресу
студентів та викладачів коледжу й від голови
правління Миколаївської облспоживспілки Івана
Андрійовича Білоуса, випускника цього закладу.
У своїй вітальній промові голова правління також звернувся до першокурсників, які тільки-но
ступили на дорогу у новий і цікавий світ непізнаного, з порадою ніколи не зупинятися на цьому
шляху. Всім студентам Іван Андрійович побажав
доброго здоров’я, благополуччя, творчих успіхів
і плідних результатів від отриманих знань, а викладачам – сил і впевненості у виконанні своєї місії – вихованні майбутнього нашої держави.
У свою чергу студенти подарували всім присутнім яскравий концерт із піснями та танцями.
Ведучі свята від імені старшокурсників вручили
студентам першого курсу символічний «Студентський квиток» із побажанням успішного навчального року, разом прочитали клятву першокурсника. Студенти-новачки з трепетом прийняли цей
символ студентського життя. При цьому вони не
розгубилися і запитали у старшокурсників про
умови навчання у коледжі, не забули поцікавитися і стипендією. Хоча навчання у коледжі здійснюється на контрактній основі, все ж таки успішні студенти мають право на особливу стипендію.
Хвилюючу атмосферу заходу розрядили
яскраві кульки, випущені в небо на щастя вчорашніми школярами, та спільне фото на пам'ять
як згадка про перше студентське свято у стінах
Миколаївського коледжу бізнесу і права.

За сайтом коледжу

процесу в коледжі та дуальною системою навчання, що поєднує отримання теоретичних знань в коледжі та стажування на діючих торговельних підприємствах.
Продовжується цілеспрямована
робота з укладання довгострокових
договорів з кращими підприємствами системи споживчої кооперації
та інших форм власності на проходження різних видів практики
учнями та студентами коледжу.
5 вересня для 18 студентів групи
ПТБ-21 було організовано екскурсію до одного з кращих максімаркетів «СООР» Чернігівської
облспоживспілки, яку провела ведучий товарознавець Ірина Іванівна Сементовська. У маркеті встановлено сучасне торговельне обладнання, модернізовано відеона-

гляд, відкрито нові відділи м’ясних
і рибних товарів власного виробництва, свіжої випічки, впроваджено
вдосконалену програму «УКСМаркет», яка розроблена ПСК «Інфоцентр» Чернігівської облспоживспілки, що дає можливість регулювати повноцінну роботу з асортиментом товарів та їх залишками.
Заходи з навчальної практики
«Вступ до фаху» в Чернігівському
кооперативному коледжі завжди
проходять цікаво, інформативно
та змістовно. Вони неабияк мотивують студентів до навчання, викликають зацікавлення та повагу до
обраної професії.

Ірина РЯБЧУН,
голова циклової комісії
економіки та підприємництва
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ПОСЛАННЯ З ПРОДОВЖЕННЯМ
Президентське послання цього року отримало несподіване продовження у вигляді повернення Міхеїла Саакашвілі в
Україну, причому екс-голова Одеської ОДА не став перейматися процедурою законності перетину кордону. Україну
намагаються розхитати зсередини, і цей процес виглядає справді небезпечним.
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ПРЕЗИДЕНТ
РОЗСТАВЛЯЄ АКЦЕНТИ
Петро Порошенко не вперше звертається зi щорічним посланням до Верховної Ради, проте цього разу у його виступі намагалися відшукати відлуння
президентської передвиборчої програми, адже прагнення діючого глави держави зберегти посаду під час наступних виборів не викликає сумнівів. Не
варто було шукати у виступі Порошенка цифри економічних показників – за
стан економіки у парламентсько-президентській республіці відповідає уряд,
однак розставити вірні дороговкази для
гаранта Конституції виглядало принциповим питанням.
Мабуть, саме тому він наголосив,
що має намір передати наступнику президентські повноваження у тому ж обсязі, в якому отримав. Порошенко у такий спосіб поставив крапку у дискусії
про перспективи внесення змін до Конституції щодо обсягу президентських
повноважень. Нагадаю, що у 2002–2004
роках ідея зменшення президентських
повноважень використовувалась Леонідом Кучмою, і з того часу різні формати влади у державі навряд чи можна
назвати послідовними.

АСИГНУВАННЯ НА ОБОРОНУ
НЕ СКОРОТЯТЬСЯ
Президент віддав належне захисникам України, підкресливши, що сьогодні українська армія, мабуть, найкраща
за всі часи існування. На його думку,
Збройним Силам потрібна насамперед
високотехнологічна та високоточна
зброя, яку, очевидно, доведеться виробляти всередині країни, адже постачання подібних видів озброєнь пов’язане з
низкою політичних умов та особливостей. Це означає відсутність можливості
скорочувати асигнування на оборону та
потребу жорсткішого контролю за використанням коштів.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ШЛЯХ
ПОВЕРНЕННЯ
ДЛЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
За словами Петра Порошенка, економіка України продовжує зростання вже
шостий квартал поспіль, і цей факт має
значення, насамперед, з огляду на конфлікт на Донбасі, який триває. Президент наголосив, що Мінські домовленості, попри їх далекий від ідеального
характер, були потрібними, і Україна
повертатиме неконтрольовані сьогодні
території політико-дипломатичним
шляхом. Глава держави також підкреслив необхідність збільшити ціну окупації Криму для Росії.

РЕВЕРАНС
ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
У президентському виступі було
зроблено реверанс перед середнім класом, президент запропонував відмовитися від спроб скасувати спрощене
оподаткування. На його думку, представникам національної буржуазії треба дозволити трохи перепочити та дати
змогу планувати бізнес хоча б у середньотерміновій перспективі. Порошенко слушно нагадав, що земельна реформа та ефективна приватизація могли б стати інструментами залучення
в Україну інвестицій. Ще одна вагома
теза – про працюючу децентралізацію,
яка дозволяє розвертати владу обличчям до людей.

ЯК СТАВЛЯТЬСЯ –
ТАК І КОМЕНТУЮТЬ
Складні відносини Порошенка з депутатським корпусом знайшли відображення у відсутності віце-спікера Оксани Сироїд на її робочому місці у парламентській президії під час виступу глави держави. Не слухала президента у
сесійній залі і Юлія Тимошенко, що не
завадило їй заявити про брак стратегічного бачення у президентському посланні. Варто зауважити, що виступ
глави держави парламентарії здебільшого коментували у залежності від
ставлення до президента, що не дає змоги сподіватися на встановлення взаєморозуміння між представниками політичної еліти.

ПОВЕРНЕННЯ СААКАШВІЛІ –
ПРЕТЕНЗІЯ НА БЛОКБАСТЕР
Збільшення напруження у політичному житті України спричинило і повернення на територію нашої держави
Міхеїла Саакашвілі. Ажіотаж навколо
цієї події вправно та дещо штучно
підтримувався протягом тривалого
часу. Щоправда, Саакашвілі 10 вересня
разом з екскортом з українських політиків, окрасою якого була Юлія Тимошенко, довелося дещо потинятися
вздовж лінії польсько-українського
кордону, аби знайти підходяще місце
для перетину. У пункті пропуску «Ше-

гіні» натовп з українського боку зім’яв
прикордонників, що мали наказ не відкривати вогонь, та втягнув Саакашвілі
на українську територію. Разом з ним
без пред’явлення паспортів до України
повернулася і низка опозиційних політиків.
У діях Міхеїла Саакашвілі, за великим рахунком, бракує логіки. З одного
боку, він стверджує, що його головна
мета – довести наявність українського
громадянства. З іншого – процедура перетину ним польсько-українського кордону навряд чи може вважатися аргументом у суді на власну користь. Згодом, вже у Львові з’ясувалося, що Саакашвілі загубив свій паспорт, що викликає подив з приводу багатьох високих слів сказаних про цей документ. До
того ж, коментуючи під час стихійного
мітингу на площі Ринок ситуацію, Міхеїл Саакашвілі наголосив, що його потрапляння до України – це «рішення народу». Якщо виходити з цієї логіки, то
і видворення Саакашвілі за межі держави гіпотетичною «групою невстановлених осіб» також може стати «рішенням народу».
У Львові Саакашвілі провів нараду з
представниками опозиційних сил, серед яких – Юлія Тимошенко, Анатолій
Гриценко, представники «Самопомочі».

Колишній голова Одеської ОДА стверджує, що не має плану дій в Україні. Однак є цікавий нюанс – навіть за умови
наявності українського громадянства
Саакашвілі не може брати участі у парламентських виборах раніше, ніж восени 2018 року, а у президентських – не раніше осені 2023 року. Цей факт встановлює достатньо чітку парадигму дій
яскравого політика – йому буде потрібно постійно привертати до себе увагу. З
огляду на спроможність українських
опозиціонерів до об’єднання, подібна
лінія поведінки швидше зіграє проти
об’єднання опозиційних сил.
Петро Порошенко нагадав, що підписав наприкінці липня 2017 року указ
про втрату Саакашвілі українського
громадянства та назвав злочином дії
політика у Шегінях. При цьому глава
держави наголосив, що готовий виконати рішення суду щодо громадянства
Саакашвілі, однак той за півтора місяці так і не звернувся до Апеляційного
суду. Генеральний прокурор Юрій Луценко підкреслив, що ініціатори та організатори масового прориву державного кордону мають бути покарані. Арсен Аваков, у підпорядкуванні якого і
МВС, і прикордонники, і міграційна
служба, був потішений тим, що на кордоні вдалося уникнути кровопролиття.
Проте після факту його порушення від
МВС та СБУ суспільство очікує більш
ефективних дій.

У ДІЯХ МІХЕЇЛА СААКАШВІЛІ,
ЗА ВЕЛИКИМ РАХУНКОМ,
БРАКУЄ ЛОГІКИ
Зауважу, що ситуація навколо повернення Саакашвілі в Україну відбувається напередодні старту у Білорусі
навчань «Захід-2017» за участю російських військових. Проте питання національної безпеки, на жаль, так і не стали
для багатьох українських політиків
сферою національних інтересів, лишаючись на узбіччі процесів у державі,
яка четвертий рік живе у стані гібридної агресії з боку Росії.
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«Немає нічого, що не долалося б працею».
Джордано БРУНО, iталiйський фiлософ, вчений, поет

ЛАЙФХАКИ: ЯК РОЗПІЗНАТИ
ХОРОШОГО СПІВРОБІТНИКА
Кожен керівник прагне поповнити штат компанії співробітниками, які будуть приносити їй користь, а не просто плутатися під ногами у колег.

О

днак у реальності залучення нових співробітників далеко не завжди
приносить бажаний результат. Від багатьох
керівників компаній можна почути
скарги на кшталт: «Зараз не можна
знайти хорошого співробітника»,
«Спочатку ця людина здавалася
нормальною, але коли приступила
до виконання обов’язків, її немов
підмінили», «Знайти когось розумного можна тільки за допомогою
компаній з добору кадрів, які деруть величезні гроші».
Насправді добір кадрів чимось нагадує вибір гаджета: не потрібно платити тисячу доларів, щоб купити розкручений іPhone, якщо можна знайти обладнання зі схожими характеристиками набагато дешевше. Головне – знати, що саме ви шукаєте.
У доборі персоналу все відбувається так само: важливо розуміти, хто
вам потрібен і якими критеріями ви
керуєтеся, наймаючи певну людину.
У людини, яка не має певних навичок у процесі рекрутинга, справді може виникнути враження, що
пошук співробітників – це складний процес, який потребує масу
часу й зусиль, і не факт, що вони
принесуть гарантований результат.
Проте наймання персоналу необхідно розглядати як звичайний виробничий процес. Це дозволить вам
виробити об’єктивну систему оцінювання здобувачів, яка буде автоматично відсіювати тих, хто не підходить вашій компанії.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Насамперед слід пам’ятати,
що добір персоналу починається
задовго до проведення співбесіди
й тим більше – подачі оголошення про вакансію.

Керівники компаній дуже рідко думають про те, що перед тим,
як залучати нових співробітників, необхідно розподілити обсяг
роботи так, щоб ні в кого у колективі не виникало враження, що
нова людина прийшла на його
місце або відбирає його хліб. Для
цього необхідно поставити перед
колективом такі завдання, щоб
його учасники розуміли, що їм
потрібна «свіжа кров».
Також потрібно стежити за
продуктивністю співробітників.
Якщо вони викладаються на всі
100%, то нова людина просто морально не зможе працювати у півсили. Адже колектив не стане
цього терпіти.
Ви повинні розуміти, для чого
вам потрібен новий співробітник
і яких результатів ви від нього чекаєте. Необхідно відразу визначити, яким чином ви мотивуватимете нового підлеглого. Безумовно,
тут велику роль відіграє грошова
складова, але хороші фахівці завжди готові до того, що зарплата
буде досить скромною за умови
солідних премій за продемонстровані результати.
Крім того, справжні професіонали завжди цікавляться вигодами, які вони можуть одержати від
співпраці із компанією. Дуже
важливо, щоб у людини були свої
власні принципи й переконання,
від яких вона не готова відмовитися за жодних умов. Навряд чи
вам потрібен співробітник, для
якого головне – виключно гроші і
скороминуща вигода.
Якщо в компанію, яка, приміром, займається виробництвом
ковбаси, приходить людина, яка
пише у своєму резюме, що вона є
затятим прихильником здорово-

го харчування винятково натуральними продуктами, слід ретельно задуматися, якими мотивами вона керується.
Для того, щоб підібрати хорошого співробітника, необхідно
оцінювати людину не тільки під
час співбесіди, а й у період проходження стажування. Не можна
відразу ж наділяти нового підлеглого рівними правами з усіма іншими членами колективу. Для
початку він має довести, що гідний бути частиною команди, яка
будувалася роками.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
КВАЛІФІКОВАНИХ
СПІВРОБІТНИКІВ
Тепер перейдемо до найголовнішого. Як же визначити людину, яка реально зможе принести
користь вашій компанії? Для цього потрібно оцінити її за кількома
критеріями.

ЯКОЮ Є МОТИВАЦІЯ
СПІВРОБІТНИКА

Необхідно чітко визначити,
чим керується людина: бажанням
заробити чи прагненням поліпшити діяльність компанії. Одна
справа, коли співробітник отримує задоволення від досягнення
стратегічних цілей компанії. І зовсім інша, коли він щодня ставить одне й те ж саме запитання:
«Коли я одержу зарплату?».
СКІЛЬКИ ЗАВДАНЬ ЗМОЖЕ
ВИРІШИТИ СПІВРОБІТНИК

Оцініть, чи зможе людина працювати над кількома різними завданнями чи її межа – 2–3 однотипні завдання. Тут важливу
роль відіграє дисципліна: не варто наймати співробітника, який
ЧИ БУДЕ НОВА ЛЮДИНА
каже, що активно працює, а потім
ДОПОМАГАТИ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ приходить в останній день і заявЧасом буває так, що співро- ляє, що у нього залишилася купа
бітники не тільки не вирішують невиконаних завдань.
проблеми компанії, а й створюють нові. Наприклад, ви поста- ВИЗНАЧТЕ, ЯК СПІВРОБІТНИК
вили перед людиною завдання: РЕАГУЄ НА ЗАУВАЖЕННЯ
обдзвонити 10 клієнтів і розіслаЦе дуже важливий момент. Є
ти 5 комерційних пропозицій. Та люди, які будь-які зауваження
наприкінці дня вона приходить сприймають із таким незадоволедо вас і говорить, що не змогла ним обличчям, що ви починаєте
додзвонитися до половини або- почуватися винним. Справжні
нентів і відправила тільки 3 про- професіонали завжди адекватно
позиції.
реагують на свої помилки й швидСправжні професіонали так не ко виправляють їх, дякують тому,
роблять. Якщо вони розуміють, хто вказав на їхню помилку.
що не можуть упоратися із завданням, то не кажуть «це немож- ЧИ ДОСТАТНЬО
НАПОЛЕГЛИВОСТІ
ливо». Вони відразу йдуть до начальника, щоб обговорити, де знаБагато хороших на перший пойти ресурси для реалізації цілі.
гляд співробітників зупиняють-

ся, коли зіштовхуються з першим
серйозним бар’єром. Справжні
фахівці знаходять спосіб, як обійти перешкоду й рухатися далі до
своєї мети. Якщо людина опускає
руки після того, як із другої спроби не додзвонилася до клієнта, то
навряд чи це той співробітник,
який вам потрібен.
ЧИ РОЗУМІЄ ПІДЛЕГЛИЙ
ВАШІ ЗАВДАННЯ

Часом керівник ставить чітке
завдання, однак результат роботи
виходить зовсім не таким, як очікувалося. Іноді співробітники розуміють керівника з півслова, а
іноді неусвідомлено роблять все
не так. Тому ще на етапі співбесіди важливо перевіряти, наскільки людина розуміє вимоги керівництва і чи може їх виконувати.
Сьогодні багато компаній
практикують так званий гостьовий період – короткострокове стажування, за час якого можна остаточно визначити, підходить вам
людина чи ні.
За цей час важливо перевірити, наскільки якісно претендент
справляється з роботою і чи може
вносити корективи.
Остаточний вердикт повинен
ґрунтуватися на об’єктивних критеріях. Наскільки якісно здобувач упорався із поставленими завданнями? Наскільки висока його
мотивація? Чи зміг він знайти
спільну мову з колективом. Тільки після відповідей на ці запитання слід приймати рішення про
співпрацю з людиною.

ПРАВИЛА ГРИ

НОВИЙ
ТРУДОВИЙ КОДЕКС:

ЗА ЩО ЗМОЖУТЬ ЗВІЛЬН
ЗВІЛЬНИТИ
Восени правила гри на ринку праці в Україні можуть змінитися – законодавці готують до другого
читання законопроект зі змінами до Кодексу законів про працю. Якщо новий Трудовий кодекс приймуть у запропонованій редакції, працівників зможуть відстороняти від роботи й виплачувати при
цьому зарплату частково або заплатити компенсацію, відзначає директор Громадської організації
«Трудові ініціативи» Олена Михальченко.

• Відсторонити від роботи можуть українця, який «перебував у контакті з інфекційними хворими», наприклад,
під час епідемії грипу. Або ж співробітників, які повинні
прищеплюватися, але при цьому відмовилися від медичного огляду й вакцинації. Ще один варіант, якщо під час
медичного огляду виявилося, що співробітник не може виконувати свою роботу. Юрист відзначає: з документа не
зрозуміло, хто повинен оплачувати медичні огляди і чи
буде захищена інформація про стан здоров’я працівника.
• Роботодавець може відсторонити від роботи співробітника, якщо виконання його роботи загрожує життю
й здоров’ю дітей або завдає шкоди майну, порушує нормальну роботу юридичної особи.
• «Відсторонити від роботи також можуть співробітника, який «порушує нормальну роботу юридичної особи». Це оціночне судження. Кожний роботодавець може
по-своєму трактувати це положення. Якщо співробітник
Підготувала Інна КУНИЦЬКА

спізниться на п’ять хвилин, можна сказати, що порушив
нормальну роботу підприємства», – розповідає Олена
Михальченко.
• При цьому роботодавець зобов’язаний відсторонити від роботи без збереження заробітної плати працівника, який порушує вимоги охорони праці, не застосовує встановлені нормами засоби індивідуального або
колективного захисту й/або не пройшов інструктаж (навчання, перевірку знань) з питань охорони праці або пожежної безпеки.
«Викликає занепокоєння велика кількість підстав для
звільнень, це призводить до маніпуляцій. Згідно зі ст. 92
можна також звільнити за розголошення конфіденційної
інформації. Це може бути навіть інформація про внутрішній розпорядок. Підприємство може будь-яку інформацію зробити конфіденційною», – розповідає юрист
Олена Михальченко.
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НАЙКРАЩА

КРАЇНИ

Роман Недзельський: «ЩОБ УСЕ В НАС БУЛО
ГАРАЗД, ЗРОБIТЬ ПОРЯДОК НАВКОЛО СЕБЕ»
Знайомтеся: генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський сьогодні на
нашій порадницькій гостині.
– Пане Романе, після того як у
післяреволюційну пору ви приступили до виконання обов’язків
генерального директора Палацу
«Україна», який доти переживав,
м’яко кажучи, не найкращі свої
часи, хто зробив перші кроки
назустріч один одному, аби цей
український мистецький дім знову ожив – ви чи артисти?

– Ми стільки закрутили тут робо- кордон. Чому? Через відсутність культи, що, думаю, невдовзі Палац може тури, попиту на те мистецтво, про яке
стати загалом центром української ви говорите.
сучасної культури і зокрема – її га– Пане Романе, ви знайомі чи не
з усіма нашими артистами. Бастрольного життя. Бо на власному
гато хто просто змушений, як
прикладі показали і показуємо, як
кажуть, дуркувати, аби стати
можна і як треба працювати з українською культурою. Гадаю, якщо отрипопулярним. Я таких відкривамаємо пакет відповідних повновала для себе, запрошуючи зокрежень, то зможемо на базі Національма на гостину. Скажімо, всім
ного палацу «Україна» розгорнути
нам відомий чоловік із валізкою
дуже серйозну роботу саме з підтримвиявився серйозною, глибокою
ки вітчизняного виконавця зокрема й
людиною. А які красиві пісні,
української національної культури
який сильний оперний голос у
загалом. Не тільки пісенної, танцюМихайла Хоми, він же Дзідзьо…
вальної.
А Оля Полякова! Невже в Украї-

– (Усміхається). Коли я прийшов,
переді мною лежав чистий аркуш паперу. Запланованих заходів було
нуль. І з того нуля й доводилося починати. Раніше, до мого приходу, до Революції гідності, тут домінували російські виконавці, 95 відсотків усіх
виступів на головній сцені були їхніми. Зрозуміло, після Революції гідності вони перестали сюди їздити, і
концертів просто не стало. Саме в такий час я був призначений генеральним директором.

– Чому, на вашу думку, виник
ні неможливо стати знаним, буформат у мистецтві, що застудучи просто талановитим?
пив дорогу на вітчизняну сце– Епатажність – то певний образ.
ну, радіо, телебачення бага- Це як бумеранг – його випустили, а
тьом українським талантам?
потім же він повернеться… Кожен ви-

– Тішило те, що очолили цей
солідний мистецький заклад?
2019 рік, а це півтора місяці гарантова- бувають. Приходять, аби переговори
– З одного боку, це, мабуть, мрія
будь-якого менеджера у сфері культури. А з другого, я отримав цю посаду,
коли фактично все було розвалене. Це
мені навіть нагадує посаду Петра
Олексійовича, який став Президентом
у найскрутніший для України час.
Специфіка концертної діяльності
полягає в тому, що глядач не йде на
директора, він іде на артиста. І ми почали системну, адресну роботу з нашими виконавцями, які мали досвід роботи в Палаці. Адже раніше, аби відпрацювати тут концерт, треба було мати
значний фінансовий ресурс, багато
спонсорів, щоб оплатити експлуатаційні послуги, зайти сюди і зробити
достойне шоу. Коли почав телефонувати нашим артистам першого ешелону, вони казали, що зараз концерти не
на часі, немає грошей, не можуть собі
дозволити. Я відповідав: «Ні-ні, ви не
розумієте, це ми вас запрошуємо, і
самі будемо проводити ваші концерти,
і платитимемо вам гонорар. Будемо
займатися рекламою, сценографією –
ваша справа тільки прийти і відпрацювати концерт».

ної роботи. Не кажучи про 2018-й, перше півріччя якого вже зараз дуже тісне. Тож план виконуємо, постукаю по
столу. Бо коли робота системна, коли
працюєш свідомо, жертовно, як для
себе, тоді є результат. І сьогодні в нас є
Павло Зібров, Петро Мага, Василь Попадюк, Джаз Коло та Ігор Закус, Віктор
Павлік, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Злата Огнєвіч, Михайло Грицкан,
Олег Шак, гурт «АВІАТОР», Кирило
Карабиць, Дизель Шоу, Джамала, Марина Одольська, Анатолій Говорадло,
Олександр Злотник, Ленара Османова,
Тетяна Піскарьова, Тіна Кароль…

– Анатолій Матвійчук, до речі,
говорив, що ви самі запрошуєте
артистів, і йому також запропонували «сольник» в «Україні».

– Так, хочемо зробити його «Полустанок любові». Вадим Крищенко у нас
регулярно працює. Ведемо переговори
з Андрієм Демиденком щодо його творчого вечора. У нас здебільшого працює
пісенна Україна. Ми не зважаємо на
квоти. Якби наш інформаційний простір, телебачення, радіо і преса працювали за принципом, за яким сьогодні
– Незвична для наших артистів працює Палац «Україна», то вже би
мали квоти 99 відсотків українського.
пропозиція?
– Так, і вони спочатку вагалися: «А
– Крилатою стала ваша фраза про
якщо люди не підуть? Це ж яка відповіте, що за останні кілька років Падальність – майже 4000 місць у залі?!»
лац «Україна» перестав бути філіТа працювати ми почали. Першими
алом «Росконцерту», 98 відсотків
були Іво Бобул, Оксана Білозір, Гарик
виконавців – вітчизняні. Чи порідКричевський, Тарас Чубай, Олег Виннішав для них Палац за вашого
ник, балет «Великий Гетсбі», Тіна Каприходу туди?
роль, Ансамбль танцю ім. П.Вірського,
– Зараз артисти, принаймні ті, які
Вадим Крищенко, Василь Попадюк, тут працюють, знають, що «Україна»
Ірина Білик, Ольга Чубарєва. Провели – їхній другий творчий дім. Мій перкілька збірних концертів, де просто чі- ший наказ по підприємству був про
пляли рекламу, зменшували собівар- те, що артистів, котрі бодай один
тість до мінімуму, щоб артисти змогли сольний концерт відпрацювали в Паприйти і зробити своє шоу, та виплачу- лаці, завжди буде забезпечено всім
вали їм гонорар. Ось так усе й закрути- необхідним для їхнього тут перебулося.
вання. Вони завжди можуть зайти до
Сьогодні вже маємо чіткий план ро- Палацу, як до себе додому, і їм будуть
боти на далеку перспективу. Днями, раді. Є такі, хто кажуть, що пора капнаприклад, підписав контракт аж на ці сюди свої принести, так часто тут

провести чи нараду, яка може не стосуватися Палацу. Можуть просто сидіти, спілкуватися. Коли це бачу, то
одразу даю розпорядження, аби офіціант запропонував каву, чай. Якось
Олександр Злотник із дружиною
Олею так проводили тут творчу нараду з питань Інституту музики імені
Глієра, сиділи на вулиці під моїм вікном, спілкувалися. Побачивши це, я
замовив каву, канапочки, і коли вийшов до них – це був фонтан емоцій!

– Ви продовжили традицію,
коли керівником головної сцени країни стала людина з мистецького середовища, з солідною творчою, адміністративною, менеджерською біографією, а не хтось випадковий. Усе,
що було у житті до «України»,
так чи інакше вело вас до неї?

– Формат – це комерція, бізнес. Бізнес
– це кон’юнктура. Наші люди по суті своїй загалом ліниві. Аби не думати, не вникати, їм потрібен гарний фасад, яскрава
обгортка. Купуючи цукерку чи торт, ми
ж бачимо обгортку, упаковку, а не вміст,
правда ж? Так само і будь-який продукт
шоу-бізнесу. Взагалі шоу-бізнес – це те,
що не має коріння, бо коріння має народна творчість. Коли чую про шоу-бізнес,
уявляю якусь групку людей, що хоче виготовити певний віртуальний продукт і
на ньому заробляти. Це називається
шоу-бізнесом, тобто такі собі скороспілки. Уявімо, виготовили якийсь товар,
скажімо, морозиво, виставили на продаж, а ніхто не купує – отже, треба викидати, бо термін зберігання минув. Так
само і питання формату. Хоча насправді
є категорії людей, які слухають, споживають певний продукт. Скажімо, я, хоч і
займаюся адміністративною роботою
головного концертного майданчика країни, слухаю класику, джаз. Та за потреби
можу послухати і якусь іншу музику,
аби щось вивчити чи проаналізувати.

– За роки творчої й адміністративної роботи в сфері культури я об’їздив
– У формулі «пропозиція – поіз концертами всю Україну. Знаю конпит» головну скрипку, напевне,
цертні зали всіх міст і районів (та й,
має відігравати пропозиція,
власне, не лише України). Причому
звісно, за умови, коли вона
більшість із них – не з парадного вхоякісна. Мистецтво ж бо має
ду. Може, не всі фасади пам’ятаю, але
підтягувати людей, а не опускаде під’їзди для машин, як розвантажути смаки до низькопробного
продукту.
вати апаратуру, де комутація кабелів,
вхід до гримерки тощо – знаю. Бо все
– А включіть, будь ласка, наше тележиття у цій сфері, в гастролях. Сьогод- бачення і покажіть тут високе мистені вже менше їжджу, хіба що коли це цтво?.. Ви його бачите, чуєте?.. І хто скаконцерт моєї дружини Оксани Білозір, зав, що мистецтво щось «повинне»?!
наприклад, чи мого друга Василя По– Яке ж тоді, на вашу думку,
його призначення? Тільки насопадюка. А так переважно – як член
лоду нести?
журі. В мене вже навіть ностальгія за
– Мистецтво – стан душі. Немає мисгастрольним життям.
– Як далеко сягають ваші дирек- тецтва просто заради мистецтва. Це
торські амбіції, що хотіли б зро- продукт, який споживає певна кільбити і що вже вдалося за три кість аудиторії з відповідним інтелекроки? У вашому програмному туальним рівнем. Це відсутність кульзверненні на офіційному сайті тури споживання національного проПалацу зазначено: «Наша мета дукту. І говорити, наприклад, про висозробити так, аби творчий зміст ке мистецтво, якого ми сьогодні не баНаціонального палацу мистецтв чимо, даруйте, не випадає. Скажімо,
«Україна» відповідав його назві і видатні наші співаки, визнані у світі,
високому статусу Головної сце- свого часу не могли себе реалізувати в
ни країни».
нашій країні і змушені були виїхати за

бирає свою стежку. А я вам зараз назву музиканта, який усе життя йде
однією – це Ігор Закус, який ніколи й
ні на крок не відступав, не схилявся
до компромісів. Це є вибір кожного.
Колись була така співачка Ірчик зі
Львова. Молоденька, симпатична Іра
Підлипна мала сценічний образ дівчинки з бантиками, з хорошими формами, костюмчики завжди такі різні
були. Тоді воно було актуально, цікаво для людей. Але минув час – і вона
вже не Ірчик зі Львова, а Ірина Іванівна, і габарити вже трішки не ті, і важко влізти в цей образ…
Отож кожен сам вибирає, яким постати перед публікою: хтось із валізкою
носиться, хтось бороду ліпить, хтось у
45 років мамині ліфчики чіпляє, зображуючи провідницю чи ще казна-що…

– У вашій родині – справжня
зірка, яскрава, талановита, невтомна. Звісно, такою дружиною не можна не гордитися, не
захоплюватися. А що найбільше вражає вас у пані Оксані?
– Напевне, здатність поєднувати в
собі цілий спектр талантів, навіть таких, що, здавалося б, важко поєднуються. І це, звісно, не може не захоплювати.
Мужчина – воїн, іде напролом, багато
чого й ламаючи на шляху. Але коли поряд із ним іде мудра жінка, яка рученьками, наче бісер, усе перебирає, все пригладить, жодного зламаного кущика чи
квіточки не омине, все підніме, поллє
– не перестаю тому дивуватися, бо, як
на мене, вже давно про те все забув би,
пішов собі далі. А Оксана дбає, аби все
жило, щоб довкола гарненько було,
охайненько. В тому теж є талант.

– Дякую за розмову, пане Романе.
І насамкінець – що б ви порадили
нашим читачам?
– Любіть Україну в собі і себе в
Україні. А щоб усе в нас було гаразд,
зробіть порядок навколо себе і тоді
будуйте америку, канаду чи європу в
себе вдома.
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ДОЗВІЛЛЯ

«Абсурд далеко зайшов. Став суспільним ладом».
Слободан СІМИЧ, сербський письменник

АНЕКДОТИ

ЦЕ ЦІКАВО

ПРЕМIЯ ЗА АБСУРДНIСТЬ

Він був звичайним котом, лежав на печі та їв сметану.
Але армія прийшла і до нього.
Дивіться на відео «Кіт у чоботях».

Щоосені світ вшановує не лише нобелівських лауреатів, але й людей, яким вручається так звана Шнобелівська премія (Ig
Nobel Prize) – пародія на престижну міжнародну нагороду, присуджувану видатним ученим. Шнобелівська премія–2017
проходитиме 14 вересня. Її отримають
вчені, які вразили світ не лише своїми
відкриттями, але й тим, наскільки вони
безглузді. І на честь того, що Шнобелівська премія–2017 вручатиметься зовсім
скоро, ми вирішили згадати найсмішніших лауреатів минулого року.

– Чи може у фільмі бути хепіенд, якщо у кінці головний герой гине?
– Може. Якщо головний герой
– теща.

Т

ак, премію з медицини отримав колектив німецьких учених за неймовірне відкриття: якщо чешеться зліва, то сверблячку можна полегшити, подивившись у дзеркало та почухавши
відповідне місце на правому боці тіла, і
навпаки.
Приз із біології розділили двоє британців: Чарльз Фостер, який вів природний
спосіб життя у різний час як борсук, видра,
олень, лисиця і птах (у ролі борсука дослідник поїдав хробаків і намагався винюхувати вовків, у якості міської лисиці рився по
сміттєвих баках і спав у дворах); Томас Туейтес (на фото) за винахід штучних кінцівок, що дозволили йому пересуватися пагорбами у череді козлів у Швейцарських
Альпах, де він три доби харчувався травою,
бекав і стрибав по скелях. До речі, одного
разу Туейтес навіть ледь не побився з іншими козлами.
Вчені з Угорщини, Іспанії, Швеції та
Швейцарії поділили премію з фізики за відкриття, що білі коні приваблюють менше

– Ти вчора на прем’єру ходив?
Ну, і як тобі фільм?
– Знаєш, кіно на любителя. На
любителя бездарних фільмів
із жахливою акторською грою.
– Ти даремно відмовляєшся,
пельмені чудові.
– Пристойні люди беруть із собою в кінотеатр попкорн.

комах, а також що бабок фатально приваблюють чорні надгробки.
Нагороду з психології присудили міжнародному колективу вчених з Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Канади й США за масштабне опитування 1000 брехунів про те, як
часто вони брехали протягом життя, наскільки професійно це робили, як поліпшувалися їхні навички з роками. З’ясувалося,
що діти з віком брешуть все більше, апогей
брехні припадає на підлітковий період. Дорослі люди брешуть у середньому двічі на
день, а з віком показник знижується, за деякими винятками. Вчені також доволі логічно припустили, що респонденти могли
збрехати й під час опитування.
Премію миру взяли філософи з Канади
та США за науковий трактат під назвою
«Про сприйняття і розпізнавання псевдоглибокодумної нісенітниці». Філософи вивчили, як люди сприймають тарабарщину,
яка виглядає осмисленою, оформлену у вигляді випадкових граматичних пропозицій
з розумними слівцями і наукоподібними

ОТАКОЇ

ЗАГАДКА
НА МIЛЬЙОН

СТИПЕНДІЯ
В МIЛЬЙОН ДОЛАРIВ.
ХТОСЬ СКАЖЕ:
«ПОЩАСТИЛО…»
розслідування, коли хтось з викладачів
побачив чек Сібонгіль із супермаркету.
Там зазначалося, що залишок на рахунку
становить більше $1 млн.
Розслідування тривало 73 дні. За цей
час дівчина встигла витратити майже $65
тисяч. Фонд збирається подати на неї до
суду з обвинуваченням у крадіжці.
– Мене називають злодійкою, – говорить дівчина. – Але я ні в кого нічого не
крала. Мені ці гроші перерахували самі.
Як і в усьому, тут є і правда, і неправда. Хто хоче, той розбереться.
Цікаво, чи понесе покарання той, з
чиєї провини бідній дівчині так «пощастило»? У повідомленні про це – ані слова.

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

термінами. Такі фрази покликані гіпнотизувати офісних працівників або відволікати увагу пацієнтів стоматолога. Наприклад, це такі фрази як «цілісність, яка своєю безмовністю перевершує феномен нескінченності» або «прихований зміст перетворює незрівнянну абстрактну красу».
Вчені вважають, що безглузді химерні висловлювання – реальний логічний феномен, який може швидко розповсюджуватися саме у сучасну епоху комунікацій та Інтернету. Як приклади вони наводять деякі
пости відомих особистостей з мільйонами
передплатників у твіттері.
Приз з літератури отримав шведський
письменник Фредрік Сьєберг. Він написав
автобіографічну трилогію про своє життя,
у якому пізнав насолоду збирання мертвих
і живих мух.
Сподіваємося, лауреати Шнобелівської
премії-2017 порадують нас не менш смішними «відкриттями». Погодьтеся, без таких
диваків жити у цьому світі було б доволі
нудно.

ШАНС

Студентка з Південно-Африканської
Республіки Сібонгіль Мані помилково
отримала $1,1 млн. щомісячної стипендії
замість $110.
27-річна дівчина оформила допомогу,
щоб навчатися на економіста у місті Умтата. Щомісяця отримувала стипендію,
якої вистачало на їжу та книги. У червні
їй помилково нарахували у тисячу разів
більше.
Сібонгіль зробила зачіску у найдорожчому салоні міста, купила «Айфон» останньої моделі, дизайнерський одяг і сумки.
Замовила кілька ящиків дорогого віскі у
гуртожиток. Придбала подругам сукні та
взуття. Найняла автомобіль із водієм,
щоб їздити на вечірки до сусідніх міст.
У фонді допомоги студентам почали
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Нещодавно вчені з британського Сент-Ендрюського
університету
подарували
всім нам шанс чесно заробити мільйон доларів. Вони
пропонують ці шалені гроші
за вирішення старовинної
шахової задачі під назвою
«Задача про вісім ферзів».
Відповідне повідомлення
розміщено на офіційному сайті University of St. Andrews.
Суть задачі проста: гравцеві необхідно розташувати
шахові фігури на ігровому
полі так, щоб жоден із ферзів
не зміг атакувати іншого.
Шаховий ребус придумали ще у першій половині XIX
ст. Тоді його зуміли розгада-

ти на стандартній дошці у 64
клітинки. Втім, нині завдання ускладнюється зі збільшенням розмірів поля і кількості фігур.
Мільйон доларів віддадуть тому, кому вдасться винайти універсальний алгоритм для вирішення задачі
або ж довести, що це неможливо зробити.
Професор Ян Гент вважає, що той, хто створить
алгоритм швидкого вирішення «Задачі про вісім
ферзів», зможе адаптувати
свою програму для багатьох
інших проблем, включаючи
дешифрування кодів в Інтернеті.

– Петре, чому ти нікуди не береш мене?
– Беру.
– І куди ж це? Ні в кіно, ні на
тусовки, ні в кав’ярню…
– Марусю, ти завжди в моєму
серці.
– Синку, вставай. Поїдемо на
дачу копати картоплю.
– Тату, ну 4 година ранку!
– Вставай, вставай, синку. Треба копати картоплю.
– Тату, в нас же немає дачі!
– Це не означає, що нам не потрібна картопля...

– Чому ти не хочеш бути зі
мною, Свєто?
– Ти повинен спочатку завоювати мене.
– А мирним шляхом з тобою
ніяк?
– Любий, давай зайдемо до
крамниці з косметикою, у мене
зовсім немає туші!
– Мені здається, що з тушею у
тебе якраз все гаразд.
Родичі оглядають новий ремонт. Третина кімнати віддана
під тренажери, перегородка.
Дружина з гордістю:
– Це наш тренажерний зал.
Сестра:
– А ви там що-небудь робите?
Чоловік меланхолійно:
– Ми там пилососимо.
– Катю, ти поки готувала каву, я побачив у тебе на
полиці відеокасету «Вони були
першими». Ти любиш старі
фільми?
– Ні, це дуже особисте, – зашарілася Катя.
Якщо лякати страуса через
кожні 15 сантиметрів, то за
ним можна саджати картоплю.

Малював Микола КАПУСТА
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
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КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 18.09–24.09
ОВЕН (21.03–20.04)
Доведеться опановувати
нові навички, вести ділові
переговори. У цей період робочим
справам буде властива невизначеність. Також можлива боротьба з різними спонтанними непорозуміннями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
На вас очікує яскравий тиждень в особистому житті.
Зірки допоможуть реалізувати амбіційні плани й у роботі, тому важливо
не дозволяти любовним захопленням впливати на серйозні рішення.

ТРАДИЦІЯ

В ГОСТЯХ У ПОЛОНИННИКIВ
У народі кажуть, що той, хто
вміє працювати, вміє і відпочивати. Працівники Тернопільської обласної споживспілки протягом
останнього десятиліття сформували гарні традиції: щороку мандрують рідним краєм, милуються
його красою, вивчають історію та
набувають здоров’я.
Цьогоріч поїхали в карпатські
гори помилуватися полонинською
красою, більше дізнатися про побут і працю полонинників. За інформаційного сприяння «Вістей…», які щороку допомагають
тернополянам організовувати свої
літні мандрівки, маршрут подорожі проліг Верховинським районом
аж до полонини Кринта. Розташована вона на висоті 1300 метрів над
рівнем моря, на гірському хребті
Кринта-Скупова. Мандрівникам
довелося подолати чимало кілометрів гірськими стежками та дорогами. Спершу майже 10 км з Верховини на колишніх військових «газонах», їзда якими виявилася досить екстремальною, а потім 4 км
пішки лісовими каменистими
стежками та м’якими плаями, аби
дійти до полонинської стаї. Звідти
вже подорожуючим відкрилися
чудові краєвиди на Чорногірський
хребет, карпатські вершини Піп
Іван Чорногірський з обсерваторією на чубку, Говерлу.
…Важка праця у полонинників. Це життя для тих, хто любить
і шанує величні простори, карпатські верхи, край розлогих долин і
луків, довгих гірських схилів та
сильних вітрів та не боїться полонинських страхів. Тут рано встають і пізно лягають. Донині на полонинах побутує старий гуцульський спосіб сироваріння. Багатьох туристів дивує, що життя

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Можливо, отримаєте необхідну інформацію або
поспілкуєтесь з авторитетною людиною, яка дасть ділову пораду.
Багатьом удасться зламати стереотипи, зважитися на значні зміни.
РАК (22.06–22.07)
Життя буде не настільки бурхливим, як улітку.
Намагайтеся підтримувати добрі
стосунки з колегами. Відвідуйте
виставки та публічні заходи, не
р
соромлячись
бути на очах у всіх.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Прислухайтеся до порад розумних людей,
адже ігнорування навіть дрібниці
може призвести до проблем. Фантазії та спонтанні рішення краще
відкласти, дисципліна потрібна
для доброго здоров’я та професійних звершень.

там сьогодні таке ж, як і кілька віків тому: у диму, без цивілізації, з
побутом минулого століття.
Лише на полонині, чим і скористалися тернополяни, можна
скуштувати різноманітні види
сиру, з’їсти справжнього, звареного на полонинській сметані баношу. Кооператорам пощастило
– у ці дні на полонині стояла сонячна тепла погода. Від пастухів
почули розповіді про загадкових
нічних гостей у колибі, полонинські бувальщини, старі легенди.
Карпатські полонини живуть,
буяють, пишаються тим, що ціле
літо комусь потрібні.

ДІВА (24.08–23.09)
Зможете відчути, що
сьогодення – це сума
досягнень і вчинків минулого.
Але тепер настав час змін. Зі
знань, досвіду, зв’язків і намірів
має виникнути нова мета.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Від вас знадобляться
стриманість,
уміння
контролювати свої емоції, уникати інтриг, не реагувати на критику та підозри партнерів і таємних
р
недоброзичливців.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
Можливо турбуватиметеся через те, що ділова
співпраця розвивається надто повільно. Тільки завдяки особистим
організаційним зусиллям і новим
ідеям зможете досягти успіху.

Михайло МАЗУР

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Можете як знайти, так і
втратити. Будьте напоготові, не допустіть, щоб ваша перемога перетворилася на поразку.
Для відпочинку й легкого спілкування найбільше підійде п’ятниця.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Черпатимете
творчу
енергію зі зростаючого
натхнення, демонструватимете
успіхи та впевненість у собі. Щоправда, не виключені ситуації, які
у змінити ваші плани.
можуть

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ:

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ

комплекс за адресою: с. Мошни,
вул. Спасо-Преображенська (Леніна), 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 учасників –
29 вересня 2017 року.
Телефон для довідок: (0472) 45-10-26.

– нежитлову будівлю (магазин) площею 10,8 кв. м за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Любимівка, вул. Центральна, 8;
– нежитлову будівлю (магазин) площею 152,9 кв. м за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
с. Любимівка, вул. Центральна, 61.
Ціна договірна.
Телефон для довідок: (04136) 2-16-64.

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.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Клопоти не лише не перешкодять руху до обраної мети, а й стануть позитивним фактором, змусять проявити
винахідливість і додадуть енергії.
РИБИ (20.02–20.03)
На цьому тижні можливо
все – від конфлікту з
партнерами до можливості реалізувати свої плани за рахунок несподіваного сприятливого повороту подій, вірних друзів та удачі. Недаремно кажуть: «Лихо не без добра».

Тетяна НІКОЛАЄВА

