




Р І В Н Я Н И   | 3

НА ОБКЛАДИНЦІ:
Віктор ШАКИРЗЯН

РІВНЯНИ
для рівнян

№3 (18), 2020

Головний редактор
Ольга ЛІРНИК
Дизайн та верстка
Роман ЦВИНТАРНИЙ
Сергій ШАГОФЕРОВ

Автори текстів
Ольга ЛІРНИК
Олександр ШЕВЧУК
Галина ЗАКАЦЮРА
Вікторія КРАСУЦЬКА

Коректор
Галина ЦУКАНОВА

Фотографи
Наталія ЯКИМЧУК
Тетяна ДАЦ
Ліна ЯРІШ
Anna Maria Dali
Олександр ХАРВАТ
Використані фото, надані 
героями публікацій

Рекламний відділ
Олена КОПИЦЯ
Ірина ЛАВРЕНЮК
Світлана СТЕПАНЮК
Яна СТІБИШ
Мирослава СТРОЧИНСЬКА
Марина КУШНІРУК

Засновник, видавець
ТОВ «Видавничий дім «ОГО»
33028, м.Рівне, 
вул. Шкільна, 2
тел. (0362) 433-777

Друкарня
ПП “Поліграфінтер”
33024, м. Рівне, вул. 
Ньютона, 29
тел. (0362) 62-14-39
Свідоцтво про реєстрацію:
РВ 632/185-ПР 
від 27.05.2013 року

Тираж відповідно 
до замовлення.

Журнал "Рівняни" 
розповсюджується 
у кафе, ресторанах, 
розважальних 
закладах Рівного. 

Придбати видання 
можна у редакції 
"ОГО"  за адресою: 
м.Рівне, 
вул. Шкільна, 2 
та в мережі кіосків 
"ОГОпрес".

Раніше я не так часто замислювалася над тим, 
наскільки важливим є слово “вчасно”. А зараз 
все частіше по-новому дивлюся в очі добре зна-
йомим людям, думаю про те, наскільки важли-
во змовчати або ж навпаки сказати про те, що 
на душі. Багато працюю, але вчуся проводити 
час з рідними людьми, щоб потім не шкоду-
вати, що не встигла. Бо ж дитинство дітей 
тільки один раз і тут так важливо “вловити” 
момент, бути поруч, вчасно, коли ти дійсно 
потрібен.

Вчасно придбати те, що хочеться вдягнути не за-
втра чи на день народження, а вже цього вечора. Не про-
сто уявляти, як на тобі красиво сидітиме ця сукня, а 
вже за кілька годин танцювати в ній під літнім дощем. 
Бо ж так важливо вчасно, а завтра… будуть думки та 
мрії про зовсім інше.

Вчасно вітати людей, які тобі цінні, з днем наро-
дження. Бо можна зателефонувати й наступного дня, 
але це вже ж новий день. І людина приймає – значить, 
не така вже важлива, якщо не вчасно. Якщо знайшлося 
щось важливіше, забулося, пройшло повз…

Вчасно надавати допомогу тим, хто її потребує і 
докладати зусиль, щоб примножувати добро на землі, 
коли цього прагне душа. Підставити плече допомоги в 
найнеобхідніший момент, бо це ж часто рятує життя 
чи змінює його на всі 360 градусів.

Прекрасно, коли Бог вчасно стирає з твого шляху 
недоброзичливців, заздрісників та лжедрузів. Вчасно, 
коли ще не встиг розповісти таємниці, відкрити власне 
серце та поділитися сокровенним, що точно було б ви-
користано проти тебе.

Насолода, в моменти здійснення мрій. Коли вчасно, 
ніби з небес, приходять правильні люди, які допомага-
ють реальності набрати нових барв та відтінків. Коли 
сам того не чекаєш, а чудеса у житті беруть та й тра-
пляються. 

Як важливо вчасно зрозуміти, що життя тільки 
одне й воно вже надто цінне, щоб просто пливти за 
течією, щоб миритися з обставинами та не пробува-
ти щось нове. Надто коротке, щоб марнувати його на 
зустрічі з небажаними, терпіти замість того, щоб “ло-
вити кайф”. 

Важко приймати, що щодня лишається все менше й 
менше земного сьогодні. І варто ж нарешті спитати 
себе: а що ж в цьому дні наблизило мене до здійснення 
мрій?! Чи не марную подарунок під назвою “життя” і чи 
не буду шкодувати за тим, що “вже пізно”, “не вчасно”?!

ЩОБ ВСЕ ВЧАСНО…

Головний редактор журналу «Рiвняни» 
Ольга Лiрник
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ВІКТОР ШАКИРЗЯН: 
«ЗМІНИМО РІВНЕ РАЗОМ!»
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Напевно в місті, та що й казати, на-
віть в області важко знайти люди-
ну, яка не чула про цього успішного 
підприємця та громадського діяча. 
А громадська організація «Рівне 
Разом», під його керівництвом, 
змогла об'єднати людей справи, 
котрі готові вже зараз покращува-
ти благоустрій міста та змінювати 
життя його мешканців.

Віктор ШАКИРЗЯН – обличчя цього 
випуску журналу «РІВНЯНИ»  – у від-
вертому інтерв'ю поділився спогадами 
про дитинство і родину, розповів про 
історію створення громадської органі-
зації «Рівне Разом», амбітні проекти та 
плани, а також про майбутнє рідного 
Рівного.

– Історія кожної люди-
ни починається з дитинства. 
Розкажіть нашим читачам про 
свою сім’ю, де ви народилися, 
яким було Ваше дитинство?

– Народився я у Бабині, неподалік 
Рівного. Тато Володимир працював 
водієм, мама Світлана – на цукровому 
заводі. У нас звичайна працьовита 
українська родина. Тому з самого ди-
тинства я не боявся роботи. Все, як у 
селі – господарство потребує постійно-
го догляду і праці. Тепер я вже знаю, 
що такий дитячий досвід навчив мене 
дисципліні та організованості. Хоча 

на той час не розумів цього, хотів, як 
усі діти, більше часу витрачати на до-
звілля. А зараз  – щиро вдячний бать-
кам, бо без них у мене нічого би не ви-
йшло ні у житті, ні в бізнесі. Згадуючи 
своє дитинство, так само намагаюсь 
виховувати своїх дітей, щоб розуміли 
ціну праці. Вони напевно трохи обра-
жаються на мене (сміється, – авт.), як і 
свого часу я на батьків. Але потім вони 
зрозуміють, що це все для їхнього ж 
блага. Зрештою, хочу, щоб вони були 
самостійні та відповідальні. Це дозво-
лить їм у будь-яких життєвих ситуаціях 
міцно стояти на ногах.

– Ви навчались у 
Національному університеті 
водного господарства та при-
родокористування на спеціаль-
ності будівництво. А нині ваша 
компанія “Захід-Трансбуд” реа-
лізовує багато важливих буді-
вельних проектів. Скажіть, а ви 
відразу обрали професію буді-
вельника?  

– Так, звісно. Я вважаю, що це одна 
з найкращих професій. Уявіть, сьогод-
ні ви приходите і бачите перед собою 
просто територію, а зовсім скоро там 
постає будівля або якась складна ін-
женерна споруда. Це мене дійсно за-
хоплює і взагалі, я люблю складні за-
вдання. Адже спочатку ти маєш дуже 
детально все вивчити, зануритись у 

якусь нову для тебе тему, поринути у 
неї максимально і тільки за таких умов 
це приносить найкращий результат. 
Для мене це і є професіоналізм: якщо 
ти хочеш чимось займатись, ти маєш 
розібратися у цьому досконало.

Мене часто критикують за такий 
підхід, кажуть керівник повинен лише 
на стратегічному рівні приймати рі-
шення і це справді так. Але якщо люди-
на не розуміється на тому, що відбува-
ється безпосередньо на будівельному 
майданчику чи у цеху, або ж як вла-
штовано справу, то як взагалі така лю-
дина може ефективно керувати про-
цесами?! Я насправді за ефективність 
у всьому. Мені дуже подобається, коли 
люди націлені на результат. У себе на 
підприємстві мені вдалося це втілити. 
Усі наші працівники знають – якщо ти 
добре працюєш, то добре заробляєш.

– Якщо ж говорити про вашу 
родину, то у вас четверо пре-
красних дітей. Чи завжди вда-
ється, у силу зайнятості бізне-
сом, громадською діяльністю, 
знаходити для них час?

– Насправді це неважко. 
(Посміхається,  – авт.). Якщо ти любиш 
дітей, то, незважаючи на зайнятість, за-
вжди знайдеш годинку-другу для того, 
щоб приділити увагу дітям. Я завжди 
знаходив і знаходитиму можливість 
вислухати, порадити, допомогти. Влад 
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і Ілля – вони вже дорослі, більш само-
стійні, а Софійка і Віктор – їм потрібно 
багато уваги і я з задоволенням її при-
діляю. Дуже люблю своїх дітей і для 
мене в житті вони завжди залишають-
ся на першому місці. Все, що я роблю і 
у бізнесі, і в громадській діяльності – це 
для них. Мої діти живуть у цьому місті, 
ходять у звичайні школи і мені небай-
дуже, в якому місті вони житимуть.

– Чи є у вас цікаві сімейні тра-
диції? Як любите проводити час 
разом?

– Звісно. Наша сім’я дуже полюбляє 
проводити час на природі. Особливо 
організовувати сімейні пікніки. Одна 
з умов  – мальовнича галявина у лісі, 
де це дозволено, звичайно. Ми при-
їжджаємо на цілий день і всі разом 
починаємо готувати. До речі, я дуже 
люблю куховарити для своєї родини, 
а коли у цьому процесі задіяні усі – це 
подвійне задоволення. Ми жартує-
мо, веселимось і водночас кожен має 
свою роботу: хтось підтримує багаття, 
а хтось накриває на стіл. У ці моменти, 
коли ми усі разом, я відчуваю себе по-
справжньому щасливим.

– ГО «Рівне разом» допомагає 
лікарням та реабілітаційним 
центрам для дітей з особливи-
ми потребами, підтримує вій-
ськових на фронті й допомагає 
їхнім родинам, опікується зна-
ковим для області Гурбинським 
монастирем – це лише деякі 
проекти. Можете розповісти як 
виникла ідея створення цієї 
громадської організації?

– Ідея виникла спонтанно, тоді нас 
було усього четверо чи п’ятеро людей 
у команді. Ми бачили, що у місті є чи-
мало проблем і їх вирішення ніхто не 
пропонує. Ви тільки подивіться, який 
вигляд мають дитячі лікарні: там і ре-
монт потрібен, і обладнання сучасного 
не вистачає, й елементарного, меблів 
нормальних у палатах не було і немає. 
От ми і вирішили,  будемо допомагати 
там, де можемо.

– А чому була обрана саме 
така назва – “Рівне Разом”?

– Рівне – це місто, яке я люблю, місто 
у якому прожив більше 20 років, прак-
тично все своє свідоме життя. Тут знаю 
кожен будинок і кожну вулицю. І в пер-
шу чергу, наша діяльність спрямована 
на те, аби зробити наше місто кращим, 
комфортнішим, привітнішим до його 
мешканців. Тому перше слово у назві 
нашої громадської організації – це сло-
во – Рівне. Воно визначає, що нашою 
головною метою є розвиток і добробут 
саме у нашому місті. Ну, а що стосуєть-
ся другої частини назви нашого гро-
мадського об’єднання, то тут все про-
сто. Адже досягнути поставленої мети 
ми можемо тільки  – РАЗОМ! Коли ми 
починали цю справу, то так і жартува-
ли, – придумали це разом, тепер пра-
цювати теж будемо разом. Згадували 
про це у тих випадках, коли хтось з ко-
манди втрачав ентузіазм.

Філософія ГО “Рівне Разом”  – ми хо-
чемо, щоб Рівне стало найкращим міс-
том України. Містом у якому хочеться 
жити і творити, працювати й досягати 
успіху. Містом, у якому наші діти – почу-
ватимуться захищеними та щасливими. 
Думаю, ми йдемо правильним шляхом.

– Ви сказали, що були момен-
ти, коли члени команди втрача-
ли ентузіазм. А з вами теж таке 
траплялося?

– Розчаровуватись  – так! Опускати 
руки – ні, за жодних обставин. Повірте, 
за своє життя, я пережив чимало ви-
кликів. Але я постійно переконуюсь у 
тому, що, якщо ти прагнеш щось зро-
бити, то зупинятися у досягненні мети 
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не можна ні на мить. Головне – вірити 
у себе, у людей, які поруч з тобою, і в 
те, що ти робиш. А повертаючись до 
команди, скажу: дуже важливо мати по-
руч однодумців. Буває, що, як ви каже-
те, втрачаєш ентузіазм, а поряд кипить 
робота, люди заряджені на результат 
і ти розумієш  – треба продовжува-
ти. Хочеш не хочеш, а зупинятися не 
можна, адже люди навколо повірили 
у  спільну справу, жертвують свій час, 
прикладають свої вміння та навички, 
не можна це все знецінювати тільки 
тому, що загубився ентузіазм. У такі 
хвилини я згадую слова Ліни Костенко: 
“Не допускай такої мислі, що Бог по-
каже нам неласку  – життя людського 
строки стислі, немає часу на поразку!” 

– То можна сказати, що ви 
оптиміст? Вважаєте себе таким?

– Я оптимістично налаштований ре-
аліст (сміється, – авт.). Я знаю, що нічо-
го не дається просто так. Якщо справді 
хочеш отримати гарний результат у 
будь-якій справі, треба буде докласти 
неймовірних зусиль, подолати різні 
труднощі, але точно знаю, що в підсум-
ку все у нас вийде. Головне – не здава-
тися і не відступати від мети. Мене на-
вчив цього тато. Він ніколи не втрачав 
оптимізму, так що це у нас сімейне.

– Зараз вас часто називають 
відомим громадським діячем, 
меценатом. Як ви до цього ста-
витесь?

– Ми просто допомагаємо там, де 
можемо, де люди потребують нашої 
підтримки. Ми з однодумцями виріши-

ли, що це наше бачення, якому слідує 
громадська організація «Рівне Разом» 
та всі члени нашої команди.

– Ми з вами вже говорили, що 
вам і команді щиро хочеться 
змінити Рівне. Давайте разом 
уявимо майбутнє Рівного, яке 
воно?

– Я бачу Рівне насамперед сучас-
ним, оновленим та світлим. Таким міс-
том, у якому хочеться жити. Містом, 
у якому не тільки рівняни, але й гості 
почуватимуться затишно та комфорт-
но. Можна дуже довго гортати архітек-
турні журнали, їздити по закордонах, 
дивитися, як облаштовують свої міста 
наші сусіди, а можна просто взяти і по-
чати наводити лад. Асфальтувати дво-
ри, ремонтувати дороги, утеплювати 
будинки. Нарешті запитати у рівнян, 
яким ми разом хочемо бачити наше 
Рівне і почати покращувати наше 
місто. Адже втрачено і так дуже бага-
то часу на популізм та різні політичні 
ігри. Цьому треба покласти край. 

Рівне  – знову має стати містом 
троянд, радості і дитячих усмішок. 
Впевнений, що у нас все вийде і ми 
змінимо РІВНЕ РАЗОМ!
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ПЕРЕВАГИ РОБОТИ 
З САЛОНОМ:
•  100% італійський продукт
•  сертифікація якості
•  екологічність матеріалів
•  легкість нанесення матеріалів
•  продаж матеріалу від 1 м2

•  база професійних,
    сертифікованих майстрів
•  більше 5000 кольорів
    у системі тонування

WHITE 
STORE 
RIVNE
Це салон італійських фарб та 
декоративних штукатурок. Тут ви 
знайдете венеціанські штукатурки, 
італійські фарби для покриття стін 
та підлоги та ще багато чого, щоб 
зробити ваш інтер’єр затишним, 
комфортним та дійсно унікальним.

ПОСЛУГИ, 
ЩО НАДАЄ САЛОН:
•  продаж декоративних штукатурок,

   фарб та захистів

•  тонування матеріалів

•  підбір матеріалів

•  продаж супутніх товарів

•  нанесення декоративних 

   штукатурок

•  фарбування фасадів та інтер’єрів

•  відновлення декорів

НАША АДРЕСА:
м.Рівне, вул.Богоявленська, 14

+38 096 661 55 66

loggia.rv.ua

white_store_rv

loggiawhitestore.rv





|   Р І В Н Я Н И1 2

ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ

За останній рік часу в Рівному 
з’явились понад 100 білбордів з 
різними біблійними текстами та 
християнськими слоганами. Це 
все завдяки зусиллям рівненської 
церкви “Христос є відповідь”, яка 
вже більш як 4 роки з дня свого за-
снування несе слово Боже рівнянам 
всіма можливими способами. 

Не помітити слово Боже на білбор-
дах було неможливо. “А чи скаже тобі 
Ісус: “Увійди в рай?”, “А чи народив-
ся Христос у твоєму серці?”, “Людям 
призначено вмерти один раз, потім – 
суд”, “Віра в Ісуса – шлях до спасіння”, 
“Живи, говори і думай як хочеш, але 
знай, що за все Бог приведе тебе на 
суд”, “Біблія – найпопулярніша книга в 
світі”, “Бог є” – ці та інші слогани та бі-
блійні тексти направляли серця пере-
хожих на роздуми про Бога, про вічне. 
Адже справді є над чим задуматись. 

Чому церква докладає так багато 
зусиль, щоб донести людям біблійне 
послання? Тому що у цьому світі все 
минеться, а слово Боже перебуватиме 
повіки. І всі ті люди, які будують своє 
життя на ньому, житимуть довічно. 
На землі всі ми живемо тимчасово, а 
після земного життя вічність чекає на 
кожного. Одні будуть з Богом в Його 
Царстві, інші – в пеклі. Коли люди ста-
нуть перед Христом, то одним Він ска-
же: “Увійдіть, благословенні, у Царство 
Мого Отця”, а іншим: “Відійдіть від 
Мене, я ніколи не знав Вас”. А що по-
чуєте від Ісуса ви? 

Слово Боже сьогодні не для всіх 
авторитетне, але на останньому суді 
воно буде вирішальним. Тому всім 
людям потрібно покоритись Богу і 
прийняти спасіння від Ісуса. Всі люди 
згрішили й через це втратили право 
на життя у Царстві Божому, бо з гріхом 
потрапити туди неможливо. Тому за 
наші гріхи Бог віддав Сина Свого на 
смерть. Коли Христос розп'ятий висів 
на хресті, то Господь поклав на Нього 
гріхи всіх людей. Ісус був покараний за 
нас, в Ньому є прощення і спасіння. І 
кожний, хто увірує в Нього, щиро по-
кається і буде жити по Біблії, буде спа-
сенний. 

ЩО ВИ ПОЧУЄТЕ ВІД ХРИСТА 
В ОСТАННІЙ ДЕНЬ?

Ісус Христос казав: 
“Не кожен, хто каже до Мене: 
Господи, Господи! увійде в 
Царство Небесне, але той, хто 
виконує волю Мого Отця, що на 
небі. Багато хто скажуть Мені 
того дня: Господи, Господи, 
хіба ми не Ім'ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім'ям 
Твоїм демонів ми виганяли, 
або не Ім'ям Твоїм чуда 
великі творили? І їм оголошу Я 
тоді: Я ніколи не знав вас... 
Відійдіть від Мене, хто чинить 
беззаконня!” 

Біблія, Матв.7:21-23

Солодка вата на дитячому святі  

Частина людей табору 
в Карпатах на Говерлі

Сплав на р. Случ



Р І В Н Я Н И   | 1 3

ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ

Крім проповіді про Христа церква 
проводить різні благодійні заходи: 
дитячі свята, спортмайданчики, спла-
ви по річці Случ, поїздки до Карпат, 
безкоштовні очні клініки, зустрічі для 
сімейних пар, безкоштовні англійські 
клуби, підтримка хворих в лікарні, до-
помога в будинку престарілих тощо. 
“Біблія навчає, що Бог створив нас на 
добрі справи, які Він нам приготував 
зробити,  – говорить пастор Тарас 
СЕНЬ.  – Тому це нас побуджує 
робити добро настільки, на-
скільки можливо”. 

Під час карантину служителі церк-
ви “Христос є відповідь” розвозили 
продуктові набори пенсіонерам, інва-
лідам, багатодітним сім'ям та іншим 
нужденним в Рівному та Рівненському 
районі. В наметі, який церква часто 
ставить в центрі міста для розповсю-
дження літератури, багато людей без-

коштовно отримали маски, без яких 
вони не могли зайти в магазин, доїха-
ти додому, бо в транспорт їх не пуска-
ли. Брати та сестри церкви “Христос є 
відповідь” переконані в тому, що по 
молитвах через добрі справи та поши-
рення слова Божого світ змінюється на 
краще. 

Після Дня подяки дітей учасників АТО водили в Макдональдз

Дитяче свято в прифронтовому 
селі Новотошківське на Луганщині 

Лекція в медичному училищі на Луганщині

Дитяче свято на майдані Незалежності
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Їх добре знають завдяки рекорду України, який було 
встановлено під час дійства “Золотіївські ряди” минуло-
го року, вони знані кухарі у місті та в Україні, а тепер у 
цих хлопців новий та цікавий задум – проєкт “Я-історія”. 
Руслан ПЛЯСУЛЯ та Сергій СОЛДАТКІН – ексклюзив-
но для журналу “РІВНЯНИ” розповіли про тонкощі та 
родзинки проєкту, дебютне відео якого в соціальних 
мережах викликало захоплення та масу коментарів.

Ми зустрілися з хлопцями після чергового знімального 
дня, щоб розвідати чимбільше цікавих деталей та особли-
востей цього без перебільшення унікального та перспек-
тивного проєкту.

– Розкажіть, з чого взагалі виникла ідея проєк-
ту “Я-історія”?

– Насправді найкращі ідеї приходять раптово, коли ти 
цього не плануєш. Так сталося й у нашому випадку. Нас на-
дихнув Олег Тищенко, директор здолбунівського музею. Ми 
зацікавились тим, як місцеві мешканці жили 70–80 років 
тому. Що їли і як це робиться. А якщо вони ще й воювали, 
наприклад, у підпіллі, – що споживали та яке воно на смак!

– Яку мету перед собою ставите у цьому проєкті, 
що хочете донести людям?

– Якщо коротко: “Відчуйте епоху, побачте смак”. Нам не 
хотілося перетворювати все це на кулінарне шоу, збірник 
рецептів чи історичну реконструкцію. Ми прагнемо пред-
ставити історію краю, її вплив на кухню відповідного часу. 
Тим самим ми пов’язали через страви, який був устрій, як 
населення підтримувало повстанців, як відбувався зв'язок, 
логістика, яке було харчування в тому оточенні. Робимо це 
на основі книг, записників людей, свідчень очевидців. Люди 
насправді не замислюються над тим, що Рівненщина – каз-
ково багатий та насичений подіями край. У нас цікаве по-
єднання культур, тож такі автентичні проєкти у поєднанні 
з кулінарією, яка стала трендом, дійсно можуть зацікавити 
кожного. 

– Ваш відеоанонс у соціальних мережах викли-
кав бурхливе поширення та обговорення. Що від-
знято вже зараз?

– Ми відзняли весь відеоряд. І мова не тільки про історич-

ну та кулінарну складові. Готові до монтажу вже й художні 
вставки, які надають особливого колориту. Відео містить 
цікаві кадри процесу приготування дивних і давно забутих 
у широкому вжитку страв. Відзнято все у Здолбунівському 
районному історико-краєзнавчому музеї.

– Зйомки були складними? Хто вам допомагав?
– Ви будете сміятися, але допомагали всі. Працівники 

музею рвали трави, гриби для страв, відеографи та актори 
підказували, як краще зняти той чи інший кадр. Приємно, 

МИ 
ГОТУЄМО
ІСТОРІЮ!

РІВНЯНИ РОЗПОЧАЛИ 
ІСТОРИЧНО-КУЛІНАРНИЙ  

ПРОЄКТ “Я-ІСТОРІЯ”
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ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ

що люди включені й те, що відбувається. Присутні на зйом-
ках багато цікавилися, чи все було історично дійсно так. І це 
підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку, 
нам вдається розкривати цікаві факти, не знані до цього. 
Хочемо змусити глядачів відчути епоху й побачити смак. Бо 
ж ми “готуємо історію”.

– Де берете рецепти страв і як саме готуєте свої 
автентичні страви?

– Концепт власне кулінарного аспекту дуже простий – ви-
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користовуючи автентичне знаряддя та сучасні знання, від-
творити страви того чи іншого часу. Використовуємо лише 
те кухонне начиння, що відповідає часу, саме тому й опини-
лись у музеї. А щодо рецептів, то частину з них ми знаємо 
від очевидців. Також до нас потрапив блокнот полячки 1906 
року, який зараз зберігається у жінки, яка їй допомагала. І 
там ми знайшли дуже цікавий рецепт торта. Думаю, що ми 
покажемо і його приготування.

– То все ж які страви можна буде побачити на 
відео?

– Печена капуста, жаби та карасі, смалець та хліб з жолу-
дів – це те, що побачить кожен глядач. А потім зможе навіть 
самостійно приготувати.

– Це масштабний проєкт. Звідки гроші? 
Банальне питання, але де знайшли фінансування?

– Проєкт не є комерційним чи грантовим, це – “для душі”. 
Дуже приємно, що нас підтримує ряд бізнесменів та мецена-
тів – ТМ “Гощанські ковбаси”, ПП “Віліс”, “Акріс-Агро”. Якщо 
хтось хоче нас підтримати – пишіть у соціальних мережах. 
Ми раді будь-якій допомозі.

– Відео буде змонтовано, опубліковано і яким 
буде далі життя “Я-історія”?

– Далі проект перейде в офлайн – ми будемо проводити 
інтерактивні екскурсії на базі Здолбунівського музею з кон-
тактними майстер-класами приготування страв, подарун-
ками. Одні з яких – блокноти, де будуть кілька автентичних 
рецептів і далі порожні сторінки для ваших записів. Маємо 
плани продовження проекту спільно з Сарненським музе-
єм, урочищем “Гурби”, Панталією… Прагнемо зняти й сучас-
ну історію в поєднанні з кулінарією. Але про це вже зовсім 
згодом!

РІВНЯНИ РОЗПОЧАЛИ 
ІСТОРИЧНО-КУЛІНАРНИЙ  

ПРОЄКТ “Я-ІСТОРІЯ”

І ВОЛОНТЕРИ МУЗЕЮ ТА НАШІ ДРУЗІ. 
Особливо Вікторія ЄВТУШОК-НОВІКОВА (декоратор), 
Олександр ГАВРОН (надав справжні робочі жорна, 
котрим дуже багато років), Олександр ЧИЖЕВСЬКИЙ
та Віталій ЛЯЛЬКІН, Поліна ШОСТАК та 
Олексій ЗАВОРОТНІЙ.

КОМАНДА
Олег Тищенко – історик проєкту;
Сергій Солдаткін – шеф кухар проєкту;
Анна Хмелевська – фотограф проєкту;
Павло Осіпов – відеооператор проєкту;
Руслан Плясуля – директор проєкту.
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що нам було легко перейти до іншого 
режиму роботи, з мого боку було б не 
дуже правдиво. Забезпечення персона-
лу засобами індивідуального захисту та 
закладу в цілому не мало складності, а 
от змінювати підхід та коректувати за-
гальну концепцію стало для нас справ-
жнім викликом.

– Чи навчилися жити з каран-
тином? Щось змінилося в меню 
та обслуговуванні у зв’язку з но-
вими вимогами?

– Скажу так, що ми адаптувалися під 
нові умови, але вчимося і надалі. Зараз 
мало що стоїть на місці, й ми стараємося 
йти пліч-о-пліч з новими тенденціями й 
у соціальному житті людей. Не секрет, 
що такі соцмережі, як інстаграм та фей-
сбук, є чудовим інструментом для ко-
мунікації, адже зараз багато чого дізна-
ються саме з інтернету. Єдине, чого не 
вистачає, це звісно, того спілкування та 
атмосфери, яка була до карантину. Чого 
тільки варті наші вечори живої музики!.. 
Так, нам дозволили приймати гостей на 
літній терасі, та в залах ресторанів, але  
лише на 50% потужності  від того, як 
було до карантину. 

Що стосується змін у меню та обслу-
говуванні, то зміни очевидні, як і у всіх. 
Перш за все, це вологе прибирання 
виробничих приміщень та поверхонь 
літніх майданчиків з використанням 
мийних і дезінфікуючих засобів кожні 
дві години, а також перед відкриттям та 
після зачинення закладу. Безконтактне 
меню та нові правила подачі страв для 
гостей закладу (доставка та самовиніс), 
так і для нашого персоналу.

– Оксано Вікторівно, як змі-
нився бізнес у цей карантинний 
час? Як ви пристосувалися до 
нових умов? 

– Про те, як все змінилося, можна 
присвятити ціле інтерв’ю, та я схаракте-
ризую це одним реченням: “Карантин 
проїхався по нас катком”. Можу смі-
ливо сказати, що ресторанний бізнес 
постраждав сильніше інших, адже для 
нього характерне масове скупчення 
людей, а можливість їсти в масках від-
падає сама собою, бо це неможливо. Як 
результат, саме такий бізнес першим 
закривають і, на жаль, останнім дозво-
ляють. Коли запрацюємо у звичному 
режимі, навіть не буду братися казати. 
Впевнена в одному, що коли нам до-
зволять працювати у повному обсязі  – 
це однозначно, буде зовсім новий та 
важкий етап для усього ресторанного 
бізнесу. Що стосується адаптації, то нам 
це вдалося, адже перед тим, як почина-
ти роботу за нових умов, ми детально 
вивчали навіть найдрібніші нюанси, 
які відіграють важливу роль на даному 
етапі. І навіть зараз, коли, так би мови-
ти, пристосувалися до роботи в новому 
форматі, ми продовжуємо кожного дня 

Оксана НАЗВАНОВА: 
«Довіра гостей для 
нас на першому місці, 
й ми піклуємось про їхню 
безпеку та комфорт»
Для ресторанної галузі всесвітня пандемія коронавірусу стала чи не 
найбільшою кризою в її історії. Можна сміливо сказати, що ресторан-
ний бізнес постраждав сильніше за інших, адже для нього характерне 
масове скупчення людей, а їсти в масках – неможливо. Як результат, 
такий бізнес першим закривають і, на жаль, останнім відчиняють. Але 
світ вже поступово повертається до нормального життя, ресторанний 
бізнес починає відновлюватись. Як ресторатори пристосовуються до 
нових умов, чи навчилися вони жити з карантином, що змінилося в 
меню та в обслуговуванні у зв’язку з новими вимогами – про це все та 
навіть більше в ексклюзивному інтерв’ю для журналу “РІВНЯНИ” ми по-
спілкуємося з успішним керівником ресторанів “Manhattan”, “Lublin” та 
“GastroPub REBRO” Оксаною НАЗВАНОВОЮ. 

– Оксано Вікторівно, як по-
чинають відновлюватись рес-
торани “Manhattan”, “Lublin” та 
“GastroPub REBRO”? 

– Так, насправді, це найбільша кри-
за в історії ресторанного бізнесу. Ми 
не могли  працювати повноцінно чо-

тири місяці поспіль. Нарешті рестора-
ни “Manhattan”, “Lublin” та “GastroPub 
REBRO” відчинили свої двері. Що ж 
стосується “GastroPub REBRO”, то пра-
цювати ми почали із перших днів, коли 
дозволили діяльність закладів із літніми 
майданчиками, який у нас є. Сказати, 
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аналізувати та вдосконалювати нашу 
роботу. Адже найголовніше зараз для 
нас – це довіра наших гостей.

– Уряд дозволив проводити 
ресторанну діяльність під від-
критим небом, на літніх терасах, 
дотримуючись санітарних норм. 
Розкажіть, як ви піклуєтесь про 
клієнтів у карантин?

– З послабленням карантину пер-
шим запрацював літній майданчик 
”GastroPub REBRO”, але тепер за нових 
правил обслуговування:

• працівникам перед початком ро-
бочого дня обов’язково вимірюється 
температура, і всі вони працюють із по-
вним комплектом захисту;

• обслуговування на літній терасі 

здійснюється лише з дотримуванням 
дистанції між місцями не менше 1,5 ме-
трів, меню розміщено в безконтактному 
місці, а в зоні обслуговування завжди 
присутні антисептики; 

• також, наш заклад почав працюва-
ти на самовиніс та доставку по місту, із 
дотриманням усіх санітарних норм. 

До речі, коли дали дозвіл на відкрит-
тя літніх терас, зрозуміла річ, що люди 
не відразу почали їх відвідувати, адже 
побоювання все ж таки були. І саме в 
цей час запит на доставку та самовиніс 
нас приємно вразив, і ми зрозуміли, що 
маємо доопрацювати наше меню, задля 
комфорту наших гостей.

Повторюсь, що довіра гостей для нас 
на першому місці, і ми піклуємось про 
їхню безпеку та комфорт.
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– Пані Оксано, якими смачни-
ми стравами ви зацікавите від-
відувачів? Що нового з'явилося 
у ваших меню? 

– Головна фішка нашого пабу, це, 
звісно, наші фірмові ребра. Оскільки по-
пит на доставку та самовиніс зріс у рази, 
ми вдосконалили посуд та герметичне 
пакування не тільки для ребер, але й для 
інших страв. Ми доопрацювали та оно-
вили меню, додали нові страви, й одна 
з таких новинок – це піца! Так-так, відте-
пер у нас є спеціальний розділ “Бургер, 
Лаваш, Піца”, в якому кожен знайде для 
себе гастрономічну родзинку. 

Також у нас з'явилися 
спеціальні пропозиції 

як “страва дня”, на які 
ми даруємо -20% знижки! 

Кожної середи нового тижня 
у нас – “RIBS DAY”

Четвер: 
“BURGER DAY”

П'ятниця: 
“CHICKEN WINGS DAY” 

Субота:
“PIZZA DAY” 

Неділя:
“KIDS DAY” знижка -20% 

на дитяче меню 

А ще, у нас тепер з'явилися снідан-
ки, у будні дні з 10:00 до 12:00 за при-
ємною ціною та широким вибором 
страв. Ну і звісно ж, Бізнес-Ланчі, у 
звичайному режимі, як було і до ка-
рантину, з 12:00 до 15:00, за адресою: 
вул. Соборна, 112. Телефон: +38 096 
994 98 94.

ТРЕБА ВІДПОЧИВАТИ
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ТРЕБА РОБИТИ ДОБРО

Кенді бар-це не просто стіл з солодощами. 
Це wow-елемент на вашому святі! 

Для того, щоб отримати результат «як з 
картинки», найкраще звернутися до кондитерів з 

«Морквяна Мар‘яна».  Вони підкажуть ідеаль-
ний варіант, виходячи зі стилістики події, кількості 

запрошених та інших важливих параметрів! 
І тоді ваш кенді бар буде незабутнім  та не зали-

шить байдужим нікого!

Солодка атмосфера особливого дня!
Від «Морквяна Мар’яна»

м.Рівне вул. Чорновола, 60, вул. Мазепи, 30
тел. +38(068)385-72-31

 @morkviana_mariana

Одяг, продукти, засоби особистої гігієни, іграшки – для 
пересічної людини це не є предметами розкоші. Це те, 
що ми маємо кожного дня і навіть не замислюємося над 
тим, що поруч з нами є ті, хто цього дійсно потребує. 

У період карантину багато людей залишилися без роботи, і 
тим самим кількість тих, хто потребує підтримки та допомоги 
збільшилася в рази. Для того, щоб зробити десятки сімей щас-
ливими й намалювати на дитячих обличчях усмішки, працює 
відділення Всеукраїнської організації "Дарунок" у місті Рівне.

Тільки за період карантину благодійна організація допомо-
гла одягом, канцелярією, іграшками, продуктовими пакетами 
десяткам сімей з різних куточків області  – Здолбунівський, 
Острозький, Рівненський райони, обласний центр... і це не 
повний перелік місць, куди "розлетілася" допомога.

Попереду в організації чимало цікавих проектів та планів, 
але для їх здійснення потрібна ваша підтримка! Долучайтеся 
до добрих справ, адже тільки разом ми можемо примножува-
ти добро на землі!

Хочете допомогти  – телефонуйте до керівника БО 
"Дарунок" у Рівному +38 097 8086355, Ольга.

Щоб допомогти коштами – надсилай те ї х на рахунок або 
картку-ключ до рахунку. У призначенні вказуй те – благодій на 
допомога.

МАЛЮВАТИ 
УСМІШКИ

Реквізити для допомоги (ПриватБанк)
Рахунок IBAN – UA643052990000026209742343131
Номер рахунку – 26209742343131
РНОКПП отримувача – 3632111080
Благодій на організація Дарунок
Карта-ключ до рахунку благодій ної  організації  
"Дарунок", яка за правилами банку зареєстрована 
на засновницю нашої  організації  Ясинчук Марію 
Віталії вну
Номер картки – 5169330516489900

на дитячих обличчях
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ЧОЛОВІКИ ТЕЖ 
РОБЛЯТЬ ЦЕ!
Все, ЩО ви 
хотіли ЗНАТИ ПРО
ЧОЛОВІЧИЙ ШУГАРИНГ, 
але соромилися 
запитати
Чоловічий шугаринг – це класна 
доглядова процедура, яка підійде як 
для найбільш сором'язливих хлоп-
ців, так і для розкутих та впевнених у 
собі! Здивовані? Зацікавлені? Звісно. 
Адже такий вид догляду дещо в 
дивину для наших мужчин, саме 
тому настав час виправляти ситуа-
цію. Майстер шугарингу, власниця 
кімнати краси "Зефір" Світлана 
ВАБІЩЕВИЧ відповіла на найпопуляр-
ніші запитання про цю процедуру.

– Отже, чоловічий шугаринг – це 
тренд?

– І так, і ні. Це більше питання гігієни 
та власного комфорту. Останнім часом 
ця процедура стає більш буденною і 
звичною, адже сучасні чоловіки люблять 
доглядати за своїм тілом і віддають пере-
вагу комфорту. 

– Стереотипи про чоловічий 
шугаринг: чому ця процедура ви-
кликає стільки упереджень і як з 
ними боротися?

– Багато років нам нав'язують думку, 
що чоловікам достатньо виголити об-
личчя й на цьому доглядові процедури 
мають завершуватися. І тому, коли чу-
ють фразу "чоловічий шугаринг", у бага-
тьох в очах можна побачити запитання: 
"А де? Невже там?". Чомусь одразу всі 
асоціюють чоловічу депіляцію з інтимни-
ми зонами. Важливо розуміти, що чоло-
вічий шугаринг – це видалення волосся 
на різних ділянках шкіри – від пахв і до 
носа, плечей, спини та, звичайно, інтим-
на зона у тому числі. 

Тут варто врахувати, що щільний во-
лосяний покров на тілі чоловіків значно 
ускладнює особисту гігієну й посилює 
запах поту, особливо у літній час. З до-
помогою шугарингу можна позбутися не 
тільки зайвого волосся, але й отримати 
гарний естетичний вигляд та позбутися 
неприємного запаху.

– Чоловічий шугаринг – це не 
соромно. А як щодо больових 
відчуттів?

– Соромно? Ні. Доглядати за собою 

та обирати комфорт – це не соромно, це 
круто і правильно. Боляче? Так, але це 
не точно)). Дуже часто дівчата у мене на 
процедурах шугарингу кажуть про те, що 
хочуть, аби їх кохані чоловіки теж відчу-
ли на собі, як це боляче бути доглянутою. 
Всі дівчата витримують, посміхаються і 
приходять знову. Бо це не той біль, який 
може зупинити їх перед гладеньким та 
доглянутим тілом. Якщо робити проце-
дуру у гарного майстра з якісною профе-
сійною косметикою та індивідуальним 
підходом, повірте, чоловіки вже потерп-
лять деякий дискомфорт.

– Процедура не робить чоловіка 
менш мужнім, і ось чому...

– На мужність чоловіка не вплине 
його доглянутість і турбота про своє тіло. 
Мужність чоловіка визначають його 
вчинки у першу чергу, впевнена, дівчата 
мене у цьому підтримають. Жінки хочуть 
бачити своїх мужніх чоловіків ще й до-
глянутими, тому навіть не вагайтеся.

– Особливості чоловічої шкіри 
та структури волосяного покри-
ву. Чому так важливо звернутися 
до професіонала?

– Чоловіча шкіра менш чутлива і дуже 
відрізняється від ніжної жіночої, а воло-
сяний покров у них більш жорсткий і гус-
тий. Часте гоління різних ділянок шкіри, 
наприклад, пахв або інтимної зони, може 
викликати пошкодження, адже чоловіча 
шкіра більш схильна до подразнення. 
Саме тому все більше чоловіків стають 
нашими клієнтами, відмовившись від 

травматичного гоління, чим неодмінно 
радують нас, жінок. 

Майстер оцінить стан шкіри й волосся 
чоловіка та підбере необхідні засоби для 
шугарингу. Також професіонал зможе 
визначити правильні рухи, щоб під час 
процедури максимально уникнути дис-
комфорту для клієнта. А по завершенню 
також буде підібрано відповідний догля-
довий засіб для шкіри. 

– Які зони на тілі чоловіка най-
краще піддаються шугарингу, і 
чому ця процедура не підійде для 
бороди? 

– Найпопулярніша зона для чолові-
чого шугарингу це, звісно, пахви, її наші 
клієнти обирають найчастіше. А ось на 
бороді шкіра вже загрубіла, має більш 
густий та жорсткий волосяний покров, 
тому шугаринг для цієї зони просто не 
підійде. Волосся на грудях представни-
ки сильної статі зазвичай воліють зали-
шити, а ось спина, плечі інтимна зона, 
контури бороди та брови – ідеально під-
ходять для шугарингу та набирають все 
більшого поширення серед парубків. І 
це не може не радувати, адже кожна жін-
ка буде щаслива бачити поряд з собою 
спокусливого та доглянутого чоловіка.

Розмовляла Галина Закацюра.
вул. Ак.Грушевського 23/3
т.: 098 7 980 985

 svetlana_samson
 zefir_kk

ли на собі, як це боляче бути доглянутою. 
Всі дівчата витримують, посміхаються і 
приходять знову. Бо це не той біль, який 

– Стереотипи про чоловічий 
шугаринг: чому ця процедура ви-
кликає стільки упереджень і як з 

– Багато років нам нав'язують думку, 
що чоловікам достатньо виголити об-
личчя й на цьому доглядові процедури 
мають завершуватися. І тому, коли чу-
ють фразу "чоловічий шугаринг", у бага-
тьох в очах можна побачити запитання: 
"А де? Невже там?". Чомусь одразу всі 
асоціюють чоловічу депіляцію з інтимни-
ми зонами. Важливо розуміти, що чоло-

Тут варто врахувати, що щільний во-
лосяний покров на тілі чоловіків значно 
ускладнює особисту гігієну й посилює 
запах поту, особливо у літній час. З до-
помогою шугарингу можна позбутися не 
тільки зайвого волосся, але й отримати 
гарний естетичний вигляд та позбутися 

– Чоловічий шугаринг – це не 
соромно. А як щодо больових 

– Соромно? Ні. Доглядати за собою 

та обирати комфорт – це не соромно, це 
круто і правильно. Боляче? Так, але це 
не точно)). Дуже часто дівчата у мене на 
процедурах шугарингу кажуть про те, що 
хочуть, аби їх кохані чоловіки теж відчу-
ли на собі, як це боляче бути доглянутою. 
Всі дівчата витримують, посміхаються і 
приходять знову. Бо це не той біль, який 
може зупинити їх перед гладеньким та 
доглянутим тілом. Якщо робити проце-
дуру у гарного майстра з якісною профе-
сійною косметикою та індивідуальним 
підходом, повірте, чоловіки вже потерп-
лять деякий дискомфорт.

– Процедура не робить чоловіка 
менш мужнім, і ось чому...

– На мужність чоловіка не вплине 
його доглянутість і турбота про своє тіло. 
Мужність чоловіка визначають його 
вчинки у першу чергу, впевнена, дівчата 
мене у цьому підтримають. Жінки хочуть 
бачити своїх мужніх чоловіків ще й до-
глянутими, тому навіть не вагайтеся.

– Особливості чоловічої шкіри 
та структури волосяного покри-
ву. Чому так важливо звернутися 
до професіонала?

відрізняється від ніжної жіночої, а воло-
сяний покров у них більш жорсткий і гус-
тий. Часте гоління різних ділянок шкіри, 

може зупинити їх перед гладеньким та 
доглянутим тілом. Якщо робити проце-
дуру у гарного майстра з якісною профе-
сійною косметикою та індивідуальним 
підходом, повірте, чоловіки вже потерп-

– Процедура не робить чоловіка 

– На мужність чоловіка не вплине 
його доглянутість і турбота про своє тіло. 
Мужність чоловіка визначають його 
вчинки у першу чергу, впевнена, дівчата 
мене у цьому підтримають. Жінки хочуть 
бачити своїх мужніх чоловіків ще й до-

шугарингу. Також професіонал зможе 
визначити правильні рухи, щоб під час 
процедури максимально уникнути дис-
комфорту для клієнта. А по завершенню 
також буде підібрано відповідний догля-
довий засіб для шкіри. 

– Які зони на тілі чоловіка най-
краще піддаються шугарингу, і 
чому ця процедура не підійде для 
бороди? 

– Найпопулярніша зона для чолові-
чого шугарингу це, звісно, пахви, її наші 
клієнти обирають найчастіше. А ось на 
бороді шкіра вже загрубіла, має більш 
густий та жорсткий волосяний покров, 
тому шугаринг для цієї зони просто не 
підійде. Волосся на грудях представни-
ки сильної статі зазвичай воліють зали-
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РІВНЕНСЬКА ФОТОГРАФИНЯ ПОДІЛИЛАСЯ
СЕКРЕТАМИ ВДАЛОЇ ФОТОСЕСІЇ

Не знаєте, як підготуватися до фотосесії? Боїтеся, що 
світлини вийдуть не такими, як вам хотілося б? Фотограф 
Наталія ЯКИМЧУК підготувала кілька універсальних порад, 
які точно допоможуть вам отримати світлини вашої мрії.

Будьте впевненою у собі, для цього зробіть професійний 
макіяж та зачіску! Не концентруйтеся на своїх недоліках. 
Забудьте взагалі про їх існування.

Під час фотосесії краще 
проявляти більше щирих емоцій

Не ховайте очі. Недарма кажуть, що очі  – це дзеркало 
душі. З їх допомогою ви зможете донести свої думки, на-
стрій, розповісти світові про те, що ви думаєте.

Ретельно продумайте свій образ
Вкрай важливо мати заздалегідь підготовлені ідеї про 

те, як краще позувати для створення успішних фотографій. 

Впевнені особистості віддають перевагу імпровізації. Але це 
вміння – не магія, а звичка зрілих і досвідчених людей, які 
вже знають, як правильно повернутися до камери, і мають, 
принаймні, дві або три улюблені пози.

Як же тоді нам стати фотогенічними?
Вірте фотографу. Якщо він дійсно професійний майстер, то 

він зможе зробити ідеальні знімки!
Перше та найголовніше – знайдіть професійного фотографа!
Хороший фотограф, як фокусник, зможе довести вам, що ви 

одна з найбільш фотогенічних особистостей у світі. Багато хто 
з них, як правило, застосовують на практиці різні психологіч-
ні методи для того, щоб допомогти невпевненим у собі людям 
приручити свої емоції та повірити у свою красу й оригіналь-
ність. Уважно прислухайтеся до порад досвідчених фотографів, 
і ви зможете винести багато корисних уроків з професійних 
фото сесій.

Не студія прикрашатиме ваше фото, а людина в кадрі, а в ка-
дрі головні – ви, ваша родина та ваші емоції (а ну ще трішки фо-
тограф, не буду лукавити, бо фотограф теж грає “свою” роль)…

Обирайте студії на свій смак та на свій гаманець, але коли в 
кадрі ваші очі не будуть сяяти щастям, гріш ціна всій зйомці…
і жодна студія, навіть найдорожча, не врятує вашу зйомку чи 
вашу світлину…

Тел.+38 097 1995 707
http://facebook.com/fotografrivne

https://www.instagram.com/artfotografrivne
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ДО КОГО ЗВЕРТАТИСЬ – 
УРОЛОГА ЧИ ВЕНЕРОЛОГА?

Займаючись власним здоров’ям, ми часто не можемо своєчасно й точно розпізнати сигнали, які посилає 
наш організм. При розвитку деяких захворювань можна з легкістю розпізнати, який саме орган уражений. 
Приміром, коли сталася звичайна застуда, симптоми з’являються досить явно: кашель, головний біль, тем-
пература, першіння в горлі тощо). З цими проявами можна впевнено йти на огляд до сімейного лікаря або 
терапевта, але що робити, коли проблема більш інтимного характеру?
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Ліцензія: Серія АЕ №638036 від 5 січня 2015 р.

м. Рівне, С. Петлюри, 19, тел. +38 (067) 840 40 50

Особливо важливе вчасне звертання до фахівця, коли ви 
підозрюєте наявність захворювань сечостатевої системи. 
Тим паче, коли симптомів або немає взагалі, або вони ма-
ють стерту течію. До якого ж лікаря треба йти – уролога чи 
венеролога – й спробуємо розібратися. В будь-якому випад-
ку найправильнішим рішенням тут буде медичний центр 
«Оксфорд Медікал», знайти філії якого можна в усіх великих 
містах України.

Вчасне звертання до лікаря 
Щоб правильно визначити, до якого фахівця звернутися, 

треба уважно прислухатися до власного організму й поста-
ратися розпізнати симптоми. Захворювання сечовивідної 
системи та статевих органів дуже часто мають паралельну 
течію, що пов’язано з анатомічним розташуванням органів 
в області малого тазу. Наприклад, за наявності венерологіч-
них захворювань дуже часто розвивається простатит.

Симптоми іноді бувають майже ідентичними, але розпізна-
ти їх все ж можна та вкрай необхідно, щоб вчасно визначити, 
до якого саме лікаря йти на огляд – уролога або венеролога. 

ОТЖЕ, ЗАПІДОЗРИТИ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВИВІДНОЇ 
СИСТЕМИ МОЖНА, ЯКЩО У ВАС Є НАСТУПНІ ПРОЯВИ 

(ЧИ КОМПЛЕКС ПРОЯВІВ):
• гострий біль при сечовипусканні (уретрит);
• зміни кольору й об’єму виділеної сечі 

(порушення роботи нирок);
• постійні позиви до сечовипускання й почуття 

печії по ходу сечовивідного каналу (уретрит);
• відчуття тиску в області сечового міхура, стан 

переповненості (простатит, гостра затримка сечі);
• прострілюючий біль в області паху і 

в крижовому відділі, що поширюється вниз 
(сечокам’яна хвороба);

• порушення загального стану (симптоми 
інтоксикації з підвищенням температури);

• запалення яєчка (орхіт);
• збільшення мошонки, розширення вен мошонки 

(варикоцеле або водянка);
• вроджені вади розвитку сечостатевої системи 

(відкритий канал уретри – гіпоспадія, епіспадія й 
тому подібне).

Це далеко не повний перелік симптомів і захворювань 
сечовивідної системи, але на підставі цієї інформації ви вже 
зможете подумати про візит до уролога.

З венеричними ж захворюваннями ситуація трохи склад-
ніша, оскільки в 90 % випадків вони мають безсимптомну 
течію або ж в’ялі прояви.

ЗАМИСЛИТИСЯ ПРО ПОХІД ДО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА ТРЕБА, 
ЯКЩО ВИ СПОСТЕРІГАЄТЕ У СЕБЕ НАСТУПНІ СИМПТОМИ:
• виділення з уретри будь-якого характеру 

(гнійні, з неприємним запахом, домішками крапельок 
крові й ін.);

• почервоніння голівки статевого члена;
• утворення ущільнень, виразок або бородавок в 

області статевого члена або паху;
• свербіж в області статевих органів;
• печія при сечовипусканні;
• больові відчуття під час інтимної близькості.

Якщо вам складно самостійно розібратися, що саме ста-
лося, не відкладайте візит до фахівців медичного центру 
«Оксфорд Медікал». Не має значення, до якого лікаря ви 
звернетеся в першу чергу – уролога або венеролога – ква-
ліфікована медична допомога буде надана в необхідному 
об’ємі! До того ж після огляду лікар визначить необхідність 
проведення додаткових досліджень і призначить консульта-
цію суміжних фахівців, якщо вона потрібна.

Не можна нехтувати власним здоров’ям. Бережіть себе, 
прислухайтеся до мови власного організму та не займайтеся 
самолікуванням – у разі больових симптомів негайно звер-
тайтеся до медцентру «Оксфорд Медікал»! 

Петров Роман Володимирович
Лікар уролог 

Дзюбенко Аліна Олегівна
Лікар дерматовенеролог
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– Вікторе Олександровичу, ви 
вже більш як 20 років працюєте 
в хірургії. Тож маєте що цікаво-
го розповісти. Чому обрали цей 
важкий напрямок у медицині?

– Я народився в сім’ї лікарів. Тому 
питання  – бути лікарем чи ні  – не 
стояло. Сумнівів у виборі професії не 
було. Тато – Ткач Олександр Іванович, 
хірург, заслужений лікар України, 
мама  – Ірина Федорівна, акушер-гіне-
колог. Коли я народився, то мама не 

мала можливості сидіти по догляду за 
дітьми, а бабусі були далеко: одна – в 
Мукачево, інша  – в Чернівцях. І нія-
кої рідні. Тому моє дитинство було 
пов’язане з лікарнею та лікарями. 
Завжди захоплювався батьками, їхнім 
професіоналізмом, відданістю роботі, 
небайдужістю до всього. Все своє жит-
тя вони присвятили найгуманнішій 
професії та людям. Тому, коли постало 
питання вибору майбутньої професії, 
вирішив продовжити шлях батька, 

вступив до Чернівецького медичного 
інституту та, згодом, обрав хірургію.

 – Вікторе Олександровичу, 
що понад усе вам подобається 
у вашій роботі? 

  – Подобається робити операції, 
бачити позитивний результат своєї 
праці. Були й поразки, але щасливих 
митей набагато більше. Згадується па-
цієнтка – жінка з терміном вагітності 36 
тижнів, із занедбаним апендицитом, 
перитонітом, хвилювання за життя 
жінки та майбутньої дитини. Ми були 
змушені терміново оперувати, а на-
ступного дня після операції народив-
ся здоровий хлопчик. На щастя, мама 
одужала. І через два роки ця ж жінка 
звернулася до мене через хворобу її 
чоловіка. З ними був той самий ма-
ленький хлопчик, який народився два 
роки перед тим. Мені було дуже при-
ємно побачити їх знову... 

– Кажуть, у будь-якій профе-
сії з часом настає психологіч-
не вигорання. Що може спричи-
нити такий стан у хірурга?

– Найважливіше та найнеобхідніше 
для хірурга – це, звичайно, визначити, 
чи потрібна пацієнту взагалі операція. 
Якщо потрібна, то коли? Взагалі, кож-
на операція викликає певне внутріш-
нє хвилювання. Ніколи не знаєш, що 
тебе може очікувати. Хірургія певною 
мірою творча професія, думаюча. Тут 
не завжди підходять шаблонні методи, 
як, наприклад, у професії робітника на 
заводі, коли просто підбираються де-
талі стандартного відповідного розмі-
ру. Інколи ти йдеш на одну операцію, 
а там виявляється ще щось додатко-
ве, інше. І в таких стресових ситуаціях 
важливо прийняти правильне рішен-
ня. Якщо все пройшло добре, то, зви-
чайно, отримуєш задоволення від ви-

Існує відомий латинський вислів: “Volentem fata dukunt. Охочого йти – 
доля веде”. Герой нашого наступного інтерв’ю ніколи не зупиняється на 
досягнутому, завжди намагається пізнавати щось нове, обмінюватися 
досвідом, навчатися та втілювати в життя сучасні методи лікування. Щоб 
підготувати високопрофесійного хірурга – потрібні роки та наполеглива 
праця. Як і в будь-якій професії, не можна відразу стати фаховим спеціаліс-
том. Все має свою логічну послідовність. А хірургія – це покликання та спо-
сіб життя. Знання медицини, вміння гнучко думати, приймати рішення у 
стресових ситуаціях, холодний розум та інтуїція, працьовитість та фізична 
витривалість – усі ці якості притаманні нашому герою – фаховому хірур-
гу. Про хірургію та навіть більше в ексклюзивному інтерв’ю для журналу 
“РІВНЯНИ” ми спілкуємося з в.о. головного лікаря комунального підпри-
ємства “Рівненська обласна клінічна лікарня” Рівненської обласної ради, 
завідувачем відділення гнійної хірургії та проктології РОКЛ, головним об-
ласним позаштатним спеціалістом зі спеціальності “Проктологія”, заступ-
ником голови Асоціації хірургів Рівненської області Віктором ТКАЧЕМ. 

ВІКТОР ТКАЧ: 
«Віддай світу краще, що в 
тебе є, і тобі повернеться 
краще, що є у світі!»
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конаної роботи. Але бувають і невдачі. 
Ти стараєшся, робиш – і не виходить. 
Особливо, якщо такі невдачі підряд. 
Тоді просто опускаються руки. Ніби 
зробив усе, що міг, але не отримав 
бажаного результату. Дуже складно 
спілкуватися з пацієнтами, операція 
яких пройшла не так, як планувалась. 
Лікарям, а особливо хірургам, дово-
диться вчитися на власному досвіді та 
на своїх помилках.

– Чи були випадки, коли до 
вас звертався безнадійний хво-
рий, а потім, дивом, його вдава-
лося вилікувати?

– Звичайно, були. Наприклад, хво-
рі з важким деструктивним панкреа-
титом  – деяких я оперував більше як 
10 разів, перш ніж вдавалося досягти 
успішних результатів. Максимальна 
кількість операцій на одній людині, в 
моїй практиці  – це 19. Пацієнт надій-
шов у важкому стані, деструктивний 
панкреатит. Рідні вже втратили надію 
на одужання, але після багатьох про-
ведених операцій вдалося все ж стабі-
лізувати стан хворого. Загалом, у дива 
вірю мало. Більше керуюсь професій-
ною інтуїцією, досвідом та наполегли-
вою працею. 

– Ви докладаєте стільки сил 
та досвіду в улюблену справу. 
Чи отримуєте задоволення від 
результатів праці?

– Так, звичайно. Не один раз я ви-
падково стикався з хворими, які реа-
білітувались після страшних хвороб. 
Завжди приємно дивитися на плід сво-
їх зусиль. Були й дуже складні випадки, 
й екстремальні умови, коли важливе 
рішення треба було приймати в ліче-
ні хвилини. І біль втрат, і щасливі миті 

перемоги... Той біль втрат незагоєною 
раною житиме в мені, поки житиму я 
сам. Але я обрав такий шлях. І тому з 
надією та вірою в Бога йтиму ним.

– Вікторе Олександровичу, 
що вас надихає в житті та стає 
розрадою в ситуаціях, коли не 
все вдається? 

– Спілкування з друзями, родина 
та хобі. А найбільше надихають мене 
щасливі очі моїх дітей. Також спілку-
вання з мудрими людьми. Я завжди 
пам’ятаю своїх вчителів хірургії. 

– А яке хобі допомагає роз-
слаблятись? 

– Риболовля. Музика. Гра на гітарі. 

– Привідкрийте завісу, позна-
йомте наших читачів з вашою 
родиною.

– Моя сім’я робить мене більш стій-
ким до різних негараздів та мотивує 
на нові досягнення. З моєю дружи-
ною Оксаною одружені вже 18 років. 
Виховуємо двох синів та донечку. 
Старший син Сергій, творчий та по-
зитивний, у цьому році  – випускник 
Рівненського наукового ліцею. І також 
на порозі важливого вибору майбут-
ньої професії. Другий син Олександр 
перейшов до 10 класу школи №15, 
розділяє мої захоплення та підтримує 
мене у всьому. Завжди мріяв мати ба-
гато дітей. І коли чотири роки тому у 
нас з дружиною народилась маленька 
донечка, я став найщасливішим та-
том. Ім’я вибирали всі разом – Соломія. 
Завжди прикладом прекрасної сім’ї 
були мої батьки, які волею долі зна-
йшли одне одного в поліському краї, 
зуміли створити чудову сім’ю, поса-
дити садок, побудувати дім та бути ві-
рними одне одному в шлюбі вже 53 

роки. Тато завжди був найкращим на-
ставником мамі в хірургії та її вірним 
колегою. Моя дружина не лікар, має 
економічну освіту, але це не заважає 
нам бути цікавими одне одному. Вона 
завжди знаходить слова підтримки, 
коли в мене щось не вдається, також 
розділяє зі мною хвилини радості й пе-
ремог. Також, я вдячний батькам і долі, 
які подарували мені чудового брата. 
Прекрасний хірург-онколог, професій-
ний та врівноважений. Завжди маю 
його підтримку та пораду. 

– Поділіться родинними се-
кретами сімейних традицій та 
цінностей.

– У нашій сім’ї прийнято щодня зби-
ратися разом за вечерею, ділитися 
своїми новинами чи враженнями від 
прожитого дня, обговорювати сімейні 
події та плани. Великі свята зустрічає-
мо разом з батьками, сім’єю брата, дру-
зями. Також намагаємося їздити сім’єю 
у відпустку чи подорожувати, разом 
займатися домашніми справами. На 
Різдвяні та Великодні свята дружина 
завжди випікає святковий хліб та різд-
вяне печиво. Останній рік їй допомага-
ла донечка Соломія. В цілому, намага-
ємося більше часу проводити разом, 
спілкуватися та просто насолоджува-
тися життям.

– Що ви порадите читачам, як 
вберегти своє здоров’я? 

– Люди не завжди охоче звертають-
ся до лікарів, особливо якщо їх нічого 
не турбує. Здоров’я потрібно берегти 
змолоду. Відмовитися від шкідливих 
звичок. Вчасно звертатись до лікаря. 
Частіше усміхатися. Уникати стресових 
ситуацій. Тому що хвороби фізичні, в 
багатьох випадках, пов’язані з душев-
ними проблемами. Тримати тіло та 
душу в чистоті. 
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Адже обслуговування пацієнтів 
в нинішній ситуації  – дуже нелегка 
справа, яка вимагає високого профе-
сіоналізму та відповідального став-
лення до своїх обов’язків. 

Ексклюзивно для глянцю 
“РІВНЯНИ” про нелегку, але відда-
ну роботу медичного персоналу 
розповів лікар загальної практи-
ки  – сімейний лікар, директор 
Комунального некомерційного 
підприємства “Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги 
“ПІВНІЧНИЙ” Рівненської міської 
ради Андрій ПАРОЛЯ.

 – Андрію Андрійовичу, 
познайомте наших читачів 
ближче з командою Центру 
ПМСД “ПІВНІЧНИЙ”. Скільки 
Центр налічує працівників?

– Колектив КНП “ЦПМСД 
“ПІВНІЧНИЙ” РМР  – це 186 праців-
ників. З них 48 лікарів, 86 медичних 
сестер, 13 молодших медичних сес-
тер та 39 адміністративного та допо-
міжного персоналу.

– Як працівники Центру пра-
цюють над своїм професій-
ним розвитком, вдосконалю-
ють свої вміння?

– МОЗ України впровадило сис-
тему безперервного професійного 
розвитку (БПР) для лікарів. Це сучас-

АНДРІЙ ПАРОЛЯ:
Не панікуємо, але й не ігноруємо 
ситуацію з коронавірусом.““Давайте будемо дотримуватися дієвих правил захисту. 

І цей крок допоможе вберегти не лише своє, але й чуже життя.
У важкі часи нам, українцям, 
потрібно підтримувати один од-
ного. Останні кілька місяців були 
надзвичайно непростими та на-
пруженими. Це були нові умови, 
до яких кожен медик намагався 
швидше адаптувався в прискоре-
ному режимі. Попри напружений 
режим роботи, стресові ситуації 
у зв’язку з пандемією, колектив 
Центру первинної медико-сані-
тарної допомоги “ПІВНІЧНИЙ” 
злагоджено працює на благо 
пацієнтів, даруючи своїм пацієн-
там дружнє ставлення, душевне 
тепло та чуйні серця. 



Р І В Н Я Н И   | 2 9

ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

Р І В Н Я Н И   | 2 9

ний підхід до професійного вдоско-
налення лікаря. Замість формаль-
ного навчання лікарі КНП “ЦПМСД 
“ПІВНІЧНИЙ” РМР постійно розви-
вають свої компетенції. Лікар сам 
обирає цікаві та зручні для нього 
теми та формати навчання. Це до-
зволить йому бути конкурентним та 
отримувати нові навички одразу піс-
ля появи цих технологій та практик 
на ринку.

– Чи вплинула всесвітня 
пандемія Covid-19 на загаль-
ну роботу Центру та на прийом 
пацієнтів зокрема?

– Звичайно, пандемія Covid-19 
вплинула на роботу лікарів та іншо-
го медичного та немедичного персо-
налу. Всі зміни у роботі спрямовані, 
в першу чергу, для забезпечення 
захисту від інфікування відвідувачів 
та персоналу Центру. В період жор-
стких обмежувальних заходів ми 
адаптували роботу під їхні вимоги – 
консультації лікарі проводять у дис-
танційному телефонному режимі. У 
приміщеннях Центру було введено 
температурні скринінги та обмежи-
ли одночасне перебування відвіду-
вачів. Також збільшили кількість об-
робок дезінфікуючими та мийними 
засобами приміщень та поверхонь.

– Чи є у Центрі ПМСД 
“ПІВНІЧНИЙ” медичні праців-
ники, яких ви хотіли б осо-
бливо відзначити?

– Хочу відзначити та подякува-

ти усім працівникам КНП “ЦПМСД 
“ПІВНІЧНИЙ” РМР – від лікарів до мо-
лодшого медичного персоналу  – за 
віддану роботу в цей складний час. 
Вони стійко, з перших днів, прийня-
ли цей виклик та продовжують роби-
ти все, що від них залежить, заради 
здоров’я пацієнтів. 

– Та наостанок побажан-
ня читачам глянцю “РІВНЯНИ” 
від Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги 
“ПІВНІЧНИЙ”.

– Друзі, звертаємося до вас з про-
ханням на період карантину утри-
матися без нагальної потреби від 
відвідування сімейного лікаря або 
педіатра в амбулаторії. Звертайтеся 
в амбулаторію лише, якщо вам при-
значив лікар. В інших випадках кон-
сультуйтеся зі своїм лікарем по теле-
фону. Пам’ятайте, що прості дії, такі 
як мити та дезінфікувати руки та но-
сити захисні маски у місцях скупчен-
ня людей, зможуть вберегти вас від 
цієї недуги. Бажаємо вам здоров’я!
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З народження більшу частину життя ми перебуваємо в 
русі. Щоб прожити хоча б одну хвилину життя, потріб-
не виконання різноманітних рухів певними частинами 
тіла або ним в цілому. Ми про це не замислюємось, 
поки не стикаємось з різними травмуючими фактора-
ми особисто. Тому ні для кого не секрет, що хороший 
стан опорно-рухового апарату – це запорука нашої 
працездатності, якості життя, емоційного стану. Герой 
нашого наступного інтерв’ю – завідувач травматоло-
гічного відділення КНП "Центральна міська лікарня" 
Рівненської міської ради, лікар вищої кваліфікаційної 
категорії, заслужений лікар України, національний 
викладач AO Foundation в Україні Валентин НАРСІЯ – 
відновлює пошкоджені кістки та суглоби людей. Ми по-
говоримо з ним про “високу травматологію”, хірургів-
травматологів, а також про те, як не стати пацієнтом 
травматолога. Ексклюзивно для глянцю “РІВНЯНИ”.

– Валентине Івановичу, ми у травматологічному 
відділенні міської лікарні вперше. Познайомте 
нас з вашим відділенням.

– Наше травматологічне відділення нараховує 60 ліжок 
та було відкрито в 1967 році на базі хірургічного відділення 

міської лікарні. З першого січня 2018-го на базі травматоло-
гічного відділення функціонує центр травми кисті з надан-
ня ургентної та планової хірургічної допомоги при травмах 
та захворюваннях кисті. Центр очолює кандидат медичних 
наук Максим Михайлович Худоб’як.

– Розкажіть про ваш колектив, про лікарів-
травматологів, медичний персонал.

– У відділенні працюють лікарі: Худоб’як Максим 
Михайлович, Генсіцький Олександр Олександрович, 
Гончарук Григорій Віталійович, Юкіш Роман Ярославович, 
Пилипчук Олександр Михайлович, Ромчук Петро 
Миколайович, Тригуб Тарас Володимирович, Копель 
Михайло Олександрович. Четверо лікарів мають вищу ква-
ліфікаційну категорію. Усі лікарі пройшли базові та міжна-
родні АО курси з лікування пошкоджень скелету. Також у від-
діленні працюють одинадцять медичних палатних сестер, 
дві перев’язувальні медичні сестри, процедурна медсестра, 
вісімнадцять молодших медичних сестер, гіпсотехнік.

– Пане Валентине, у травматологічному відділе-
ні скільки за рік виконується оперативних втру-
чань? Яких саме?

– За рік виконується близько 1200 оперативних втручань 
на кістково-м’язові системи, при травмах та захворюваннях 
опорно-рухового апарату. Це зокрема:

• Накістковий та інтрамедулярний остеосинтез при пере-
ломах кісток.

• Остеосинтез при переломах кісток тазу та вертлюгової 
западини. 

Валентин Нарсія:
КОЖНЕ 
ОПЕРАТИВНЕ 
ВТРУЧАННЯ, ЯКЕ 
ДОПОМОГЛО 
ЛЮДИНІ – 
ЦЕ УСПІХ!

“
Валентин Нарсія:

“
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• Корегуючі навколоколінні остеотомії при артрозах ко-
лінних суглобів, у тому числі як наслідок травматичних де-
формацій кінцівок.

• Реконструкції та артродезування суглобів кисті та стопи 
при захворюваннях та травмах.

• Ендопротезування кульшового суглоба.

– Валентине Івановичу, у вашій практиці є опе-
ративні втручання, якими ви пишаєтесь? 

– Так, звичайно, є. Приємно, коли оперативне втручання 
приносить користь пацієнту. Тому що кожне оперативне 
втручання, яке допомогло людині, – це успіх.

– Чи були у вашій практиці неординарні, нети-
пові, складні оперативні втручання?

 – Так, восени 2018 року була проведена така неординар-
на операція. В нашому травматологічному відділені на базі 
міської лікарні було проведено перший остеосинтез перело-
му лопатки. Це надзвичайно складне і нетипове втручання.  
Операційна бригада складалась з травматологів та нейро-
хірурга.

– Валентине Івановичу, травматологічне відді-
лення міської лікарні займається лише відкри-
тими та закритими переломами, чи також лікує і 
м’які тканини?

– Звичайно, травматологічне відділення першочергово 
займається переломами. Але в умовах нашого відділення 
виконуються також оперативні втручання при ушкоджен-
нях м’язів та сухожилків різної локалізації та давності трав-
ми. Також проводять різноманітні пластичні заміщення при 
дефектах м’яких тканин.

– Я знаю, що лікування пацієнтів похилого віку 
з переломами має свої особливості. Чим же осо-
бливі такі пацієнти та їхні переломи?

– Пацієнти похилого віку потребують швидкого повер-
нення до звичного життя, тобто ранньої мобілізації та рухо-
вої активації. Оскільки довготривале перебування лежачи 
призводить до загострення хронічних проблем та спричи-
няє масу ускладнень, таких як пролежні та тромбофлебіти, 
які можуть ускладнитись тромбоемболіями легеневої арте-
рії, інсультом, інфарктом, застійною пневмонією. Потрібно 
обирати найменш травматичні варіанти оперативного 
втручання з  максимальними  можливостями до активізації.  

– Валентине Івановичу, в яких наукових семі-
нарах, конференціях та симпозіумах ви та ліка-
рі травматологічного відділення брали участь 
останнім часом?

– До карантину ми старалися бути учасниками всіх мож-
ливих конференцій та з’їздів на території України. Ми стара-
ємось вчитися.

– А чи плануєте, своєю чергою, найближчим ча-
сом на базі міської лікарні проводити навчання, 
семінари, конференції або онлайн-операції за 
участю українських та іноземних колег?

– У зв’язку з карантином через всесвітню пандемію коро-
навірусу Covid-19 обмежені зустрічі з іноземними фахівця-
ми та інші всеукраїнські конференції. А вже по закінченню 
карантину – так, плануємо провести традиційні “Рівненські 
зустрічі” разом з нашим метром ортопедії  –  Георгієм 
Чеховичем – та колегами-ортопедами.

– Валентине Івановичу, я знаю, що ви є трене-
ром, національним викладачем AO Foundation в 
Україні. Тож познайомте наших читачів ближче з 
AO Trauma Ukraine, яка успішно змінює травмато-
логічну хірургію на краще.

– AO Trauma Ukraine  – це організація, яка надає можли-
вість навчатися та розвиватися лікарям, які цього бажають. 
Серед медичної спільноти, а саме для лікарів ортопедів-трав-
матологів, курси Міжнародної Асоціації Остеосинтезу (AO 
Foundation) відомі у набутті професіоналізму та досвіду. Це 
найбільш високопрофесійні курси такого профілю в післяди-
пломній медичній освіті у всьому світі, до речі, не всі охочі 
встигають зареєструватись, щоб туди потрапити. На теренах 
України курси AO Trauma Ukraine проходять раз у рік.
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ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

Сім’я – це дуже велика цінність, а шлюб насправді – 
це щоденна та нелегка праця. Подружжя Наталії та 
Володимира СОКОЛОВСЬКИХ – успішна сім'я лікарів. 
Наталія – любляча мама та дружина, лікар дерматовене-
ролог, косметолог, спеціаліст з ін’єкційних методик та ла-
зерних технологій Центру пластичної хірургії та лазерної 
косметології. Володимир – турботливий батько та глава 
сімейства, лікар отоларинголог вищої категорії, завіду-
вач Центру мікроендоскопічної хірургії ЛОР органів КНП 
"Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради. А 
більше про родину Соколовських, про те, як вони поєдну-
ють особисте життя та відповідальну професію лікаря – у 
нашому інтерв’ю, ексклюзивно для журналу “РІВНЯНИ”.

– Пане Володимире, ви працюєте разом з дружи-
ною. Як вам вдається поєднувати сімейне життя 
та роботу?

Володимир: На роботі ми доповнюємо одне одного, не 
конкуруємо, правильно розділили функціональні обов’язки, 
і кожен відповідає за свою сферу діяльності. Ми лікарі – тож 
ми однодумці, тим більше – удвох завжди цікаво. 

– Декілька слів розкажіть про Злату. Чим вона 
зараз цікавиться у своєму житті?

Наталія: Злата  – компанійська дитина, любить спілку-
ватися з однолітками, дізнаватися з різних джерел цікаву 
інформацію про тварин, особливо собак. Захоплюється су-
часними танцями та співами. Займається соробаном (усний 
рахунок, ментальна арифметика).

– Пані Наталіє, пане Володимире, у чому поля-
гає ваш стиль комунікації з пацієнтами?

Наталія, Володимир: У доброзичливому та уважному 
ставленні до кожного пацієнта, а також у щирому бажанні 
допомогти.

– Яким, на вашу думку, повинен бути хороший 
лікар? Отже, хорошим лікарем є…

Володимир: Спеціаліст, якому можна повністю довірити 
власне здоров’я та здоров’я своїх рідних.

– Яке хобі допомагає вашій родині розслаби-
тись, відволіктись від неприємностей та втоми?

Наталія та Володимир Соколовські: 
“СПІЛЬНА ПРАЦЯ ЗГУРТОВУЄ РОДИНУ”
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Наталія: Основне хобі Володимира  – риболовля, вона 
допомагає психологічно розвантажитись. Мені допомагає 
розслабитись приємна музика. А нещодавно з’явилося нове 
хобі – танці, які тримають мене в тонусі та гарній фізичній 
формі. 

– Пані Наталіє, пане Володимире, що на завер-
шення нашої розмови побажаєте читачам журна-
лу "РІВНЯНИ"?

Наталія, Володимир: Будьте здоровими, красивими та 
щасливими, живіть у гармонії з собою!
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шкіри – не привід нехтувати фотозахис-
том. Шкіра може не реагувати на сонце 
почервонінням, але зазнавати пошко-
джень на глибших рівнях. Щоб запобіг-
ти опікам і фотостарінню, захищатись 
від сонця потрібно всім. 

Солона морська вода для нашої 
шкіри – користь чи шкода?

Ми всі бачили, що після купання у морі 
наші нігті та шкіра стають кращі. Морська 
вода має дуже багатий склад та бактери-
цидні властивості, які позитивно вплива-
ють на шкіру. Але вона не підходить для 
власниць чутливої шкіри і може виклика-
ти подразнення та алергічні реакції.

Догляд за шкірою – це лише для 
жінок, чи чоловікам теж варто 

сходити до косметолога?
Догляд за шкірою обличчя сильної 

половини людства незаслужено зали-
шається в тіні. Чоловіча шкіра часто 
страждає від забруднень, потовиділен-
ня і жорсткої води. Догляд за обличчям 
для чоловіків така ж необхідність, як 
щоденне гоління і умивання. Шкіра чо-
ловіків більш пружна і щільна, завдяки 
двом природним бонусам – тестостеро-
ну і колагену. Але вплив тютюну, алко-
голю, сонця і часу бере своє, залишаю-
чи зморшки і роблячи шкіру чутливою. 
Велика кількість шкірного сала на шкірі 
чоловіків провокує жирний блиск і по-
яву вугрів, які потребують лікування та 
професійного догляду.

Чому так важливо звернутися 
до косметолога, а не імпровізува-

ти з доглядом вдома?
Незалежно від віку представниці 

прекрасної статі, їй необхідні регуляр-
ні професійні послуги косметолога, і 
ось чому. Без знань фахівця, при са-
мостійному догляді купуються роз-
рекламовані засоби, що володіють 
низькою ефективністю в порівнянні з 
їх високою ціною. Тільки професіонал 
може точно визначити тип шкіри, про-
вести діагностику, виявити проблеми 
та призначити лікування. Косметолог 
перевіряє відсутність алергічних ре-
акцій, які не повинні зіпсувати весь 
ефект від проведення процедури. 
Самолікування, як і у випадку з іншими 
захворюваннями, загрожує негатив-
ними наслідками.

Спілкувалася Галина Закацюра

СОЛОНА МОРСЬКА ВОДА – 
КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА?
Косметолог Вікторія Шендецька 
про догляд за шкірою влітку
Доглядати за собою важливо у будь-якому віці, і у будь-яку пору року. 
Про особливості догляду саме у пляжний сезон розповіла відомий рів-
ненський косметолог Вікторія Шендецька. За словами фахівця, догляду 
потребують не лише жінки, але і чоловіки, і найкраще звернутися до про-
фесіонала, щоб зробити свою шкіру сяючою і здоровою. Ми запитали пані 
Вікторію про специфіку догляду за шкірою влітку.

Чим відрізняється догляд вліт-
ку, від догляду за шкірою, напри-

клад, взимку?
Догляд у різні пори року кардиналь-

но відрізняється. Наприклад, на літо ми 
використовуємо зволожуючий крем 
зранку, а взимку ввечері. Якщо у вас 
жирний тип шкіри і влітку ви користує-
теся засобами з матуючим ефектом, то 
взимку обирайте легкий денний крем 
для комбінованої шкіри. Денний крем 
влітку можна нанести за 20 хвилин до 
виходу з дому, а ось зимовий крем слід 

наносити за 40-60 хвилин до того, як ви 
покинете теплу квартиру.

Чому літом так важливо 
користуватися засобами 

захисту від сонця?
Вплив ультрафіолету на шкіру має 

накопичувальний характер. Серед дов-
гострокових наслідків – ризик розвитку 
меланоми та передчасне старіння шкі-
ри. Світла шкіра найбільше схильна до 
сонячних опіків, тому особливо враз-
ливі до впливу сонця люди першого та 
другого фототипу. Утім, темніший колір 

м.Рівне, вул.Ювілейна, 5 
Студія Irenu Kar

Тел.: +38 096 546 74 04
 viktoriyashendecka
 Viktoriya Shendecka



Медичний Центр “EndoClinic”
м.Рівне, вул. О.Олеся, 13

Запис на прийом за телефоном:
+38 096 100 55 75

 www.facebook.com/endo.clinika.3
 instagram.com/endo.clinika 
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Хочете лікуватись у най-
кращих фахівців Рівного та 
України в комфортних умовах? 
Проконсультуватись з визначен-
ням подальшої тактики лікування 
у найкращих спеціалістів своєї 
справи, провідних практикуючих 
та оперуючих закордонних ліка-
рів? Тоді вам до Медичного Центру 
“EndoClinic”!

Медичний Центр “EndoClinic”  – пер-
ша у Рівному приватна клініка з власним 
цілодобовим стаціонаром, сучасним 
обладнанням, фахівцями міжнародно-
го рівня та можливістю виконання уні-
кальних хірургічних втручань.

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
“ENDOCLINIC” – ЦЕ:
• Багатопрофільна клініка
• Європейська якість обслу-

говування, комфортні умови 
перебування

• Широкий спектр діагностич-
них послуг

• Клінічна лабораторія
• Консультативна допомога з 

великим вибором фахівців
• Сучасна хірургічна допомога
• Індивідуальний підхід до 

кожного пацієнта

НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКИ:
• Анестезіологія 

та інтенсивна терапія
• Нейрохірургія
• Хірургія, в т.ч. судинна 

хірургія
• Вертебрологія
• Кардіологія
• Гастроентерологія
• Неврологія 
• Травматологія та ортопедія
• Проктологія
• Гінекологія 
• Терапія 
• Ендокринологія

ДІАГНОСТИКА:
• Ультразвукова діагностика 
• Інтервенційна УЗД
• Відеоендоскопічні 

дослідження 
(колоноскопія, ЕФГДС)

• Функціональна діагностика 
(ЕКГ, спірометрія, 
доплерографія)

• Клінічна лабораторія 

СТАЦІОНАР 24/7
Для нас важливо, щоб Вам 

було завжди комфортно та спо-
кійно, тому ми намагаємося зро-
бити все можливе для цього у 
Медичному Центрі “EndoClinic”. 

Ми цінуємо Ваше здоров’я та 
час! 
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ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

Немає у світі спеціальності, яка потребувала б такого 
високого почуття відповідальності, як медицина, а 
особливо хірургія, адже ціна лікарської помилки – 
людське здоров’я, а подекуди й життя. Іноді, в збере-
женні життя людини відлік йде на секунди, і тільки 
від професійних дій спеціаліста залежить вдалий 
результат. Тому в хірургії не може бути слабких лю-
дей. Як правило, це справді сильні, самодостатні та 
впевнені в собі особистості. При цьому, абсолютно не 
важливо, хто стоїть в операційній зі скальпелем – чо-
ловік чи жінка.

У сьогоднішній ексклюзивній  розповіді журналу 
"РІВНЯНИ" ми познайомимо читачів докладніше з професіо-
налом який, як справжній Алхімік у своїй, медичній галузі, 
прямує Своїм Шляхом, успішно долаючи всі перешкоди, 
шукаючи свій "філософський камінь" – втілюючи свою мрію 
про допомогу людям у життя, наставником, відомим хірур-
гом Андрієм ЖИЛІНСЬКИМ.

– Андрію Петровичу, всі вас знають як прекрас-
ного хірурга, професіонала з великої літери. Але 
виявляється, що ви не тільки лікар, а й настав-
ник, який навчає злагодженій командній робо-
ті молодих хірургів та виховує в молодих спе-
ціалістів відчуття турботи до своїх пацієнтів. 
Розкажіть про вашу команду молодих хірургів.

– Я вирішив сформувати команду з молодих спеціалістів 
хірургічного профілю, які володіють дещо різними навичка-
ми, доповнюючи один одного. Шляхом командної роботи 
плануємо охопити значно ширший спектр хірургічних по-
слуг, серед яких – пластична, баріатрична хірургія, онкологія 
та оперативна гінекологія. На мою думку, саме консиліар-
ний підхід та наша злагоджена командна робота під моїм 
керівництвом, дозволить сильно розширити можливості 
надання допомоги нашим пацієнтам. 

Крім того, ми застосовуємо найновіші хірургічні методи 
та технічне забезпечення, що підвищує рівень безпеки, при 
цьому надається перевага малоінвазивним оперативним 
втручанням.

– Лікар ніколи не стоїть на одному місці, він 
постійно вдосконалюється. Як ви покращуєте 
свої професійні навички?

– Так, ви праві. Лікар постійно повинен вдосконалюва-
тись, тому що медицина не стоїть на одному місці, вона 
постійно рухається вперед. Я нещодавно отримав звання 
“магістр” в  удосконаленні управління маркетинговою діяль-
ністю й підприємством та наразі захищаю наукову роботу, 
пов’язану з проблемами лікування холециститу. В моїй про-
фесії не обійтись без нескінченних конференцій та майстер-
класів, які, враховуючи теперішню ситуацію, перепрофілю-
валися  у вебінари. 

АНДРІЙ 
ЖИЛІНСЬКИЙ 
ТА ЙОГО 
МОЛОДА 
КОМАНДА
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– Озираючись на минулий рік, давайте підіб’ємо 
умовний підсумок: що вважаєте особистим го-
ловним досягненням у хірургії, які нові опера-
ційні методики впровадили, що в хірургії плану-
вали започаткувати та що вдалося, які хірургічні 
навички планували вдосконалити, з ким почали 
співпрацювати? 

– Особливий статус належить лапароскопічним опера-
ціям. Щорічно зростає число й розширюється спектр міні-
інвазивних втручань під контролем УЗД.

Я спеціалізуюся на реконструктивних операціях на ки-
шечнику, вузькопрофільних та важких операціях на печінці 
та підшлунковій залозі. Протягом року ми вдосконалювали 
навички володіння малоінвазивними методами хірургічно-
го лікування (лапароскопічної та ендоскопічної хірургії).

Оволодівши сучасним забезпеченням та відточивши 
знання навчаннями в колег із Запоріжжя та Одеси, викону-
ємо баріатричні операції (sleeve, gastric by pass), що до-
зволяють радикально боротися з проблемами зайвої 
ваги. Метаболічній хірургії відводиться особливе 
місце. Пацієнтам із суперожирінням робиться ре-
конструкція шлунка та кишечника, і внаслідок 
цього вони худнуть.

Крім того, багато часу було приділено галу-
зі пластичної хірургії, освоєно основні техніки  
операцій на молочній залозі та хірургії контурів 
тіла, за що велика подяка нашим колегам з міста 
Київ та всесвітній організації естетичної хірургії 
USAPS. 

Нашою командою було успішно проведено ряд 
складних,  сучасних лапароскопічних колопрокто-
логічних оперативних втручань, серед яких: субто-
тальна колектомія, правобічна/лівобічна геміколектомія. 
Відкриваючи нову ланку хірургії нашого міста, проходили 
спеціалізовану підготовку в  колег з Дніпра та Харкова. Такі 
оперативні втручання дозволяють радикально, малоінва-
зивно лікувати складні захворювання, серед яких НВК та 
онкопатологія травного тракту.

– Якими операціями пишаєтесь?
– Родзинкою, а точніше моїм досягненням хірургічних 

впроваджень та інновацій, є операційне втручання на 
підшлунковій залозі з використанням мікрохірургічної 
техніки. Окрім того, також реконструктивні операції на 
кишечнику.

– Андрію Петровичу, поділіться з нашими чи-
тачами вашими планами на майбутнє. Про що 
мрієте? Що хочете запровадити в майбутньому?

– Мої плани на майбутнє – це постійне розширення мож-
ливостей та впровадження сучасних тенденцій у галузі ме-
дичних послуг. Хочу створити висококваліфіковану команду 
професіоналів-лікарів, щоб  осилити всі  поставлені перед 
нами завдання. У планах – проведення майстер-класу з жи-
вою хірургією за участі іноземних спеціалістів. Крім того, 
продовжувати прогресивно працювати у сфері реконструк-
тивної та пластичної хірургії грудної клітки та передньої 
черевної стінки із залученням кращих спеціалістів нашої 
країни. Та робити все від мене залежне для покращення 
рівня медицини в місті Рівне, доступності якісних медичних 
послуг рівнянам в цілому.

На шляху людини, яка наважується прямувати шляхом 
медицини, трапляються основні перешкоди, страхи пораз-
ки, страх того, що ці перешкоди пройти або здолати взагалі 
неможливо. Однак Андрій Жилінський не тільки лікар, а й 
наставник, який навчає злагодженій командній роботі мо-
лодих хірургів та виховує в молодих спеціалістів відчуття 
турботи до своїх пацієнтів, успішно долає всі ці перешко-
ди, щоб втілити в життя водночас просту та містичну свою 
мрію – допомагати людям та лікувати хвороби.

Колектив Видавничого 
Дому “ОГО” 
щиро вітає 
з днем народження 
прекрасного хірурга вищої категорії, 
спеціалізованого онкохірурга, наставника, 
головного позаштатного хірурга Рівненського 
міськвиконкому, професіонала своєї справи 
Андрія Жилінського!

щиро вітає 
з днем народження 
прекрасного хірурга вищої категорії, 

Андрія Жилінського!

#ZhylinskyiSurgicalTeam
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Парманентний макіяж – це процедура, яка нині користується 
неабиякою популярністю. Водночас існує чимало міфів про цю 
процедуру, яка відлякує чимало жінок, які б і хотіли її спробу-
вати. Саме тому для того, щоб читачі журналу «РІВНЯНИ» зна-
ли об’єктивну інформацію, ми звернулися за консультацією 
до засновниці «Beauty Studio&School by Irena Kar», багаторазо-
вого призера та судді Міжнародних чемпіонатів, сертифікова-
ного викладача Ірени КАР, щоб вона допомогла нам розвінча-
ти міфи щодо процедури перманентного макіяжу.

ЯКЩО ЗРОБИВ ПЕРМАНЕНТ, ТО ЦЕ ВЖЕ НАЗА-
ВЖДИ. Насправді це не так, процедура насправді має тривалий 
ефект, який тримається від року до двох з половиною. Саме тому 
важливо обрати правильних майстрів, адже нехай і не на все 
життя, але на рік результат повинен вас задовольняти повністю.

ПЕРМАНЕНТНИЙ МАКІЯЖ ВИГЛЯДАЄ НЕПРИ-
РОДНО. Процедура підкреслює природність образу, дозволяє 
не тільки додати яскравості, але й усунути візуальні недоскона-
лості, зробити брови густішими, губи повнішими, позбавити аси-
метрії. А сучасні техніки покликані зробити все, щоб жінка почу-
валася максимально комфортно.

ЦЕ ДУЖЕ БОЛЯЧЕ – такий міф можна почути від багатьох 
людей. Звісно, у кожного різний больовий поріг. Саме тому буває, 
що те, що не боляче одному, може бути нестерпним для іншого. 
Спеціалісти наносять на зону перманенту анестезуючий крем, що 
дозволяє зробити цю процедуру максимально комфортною та 
безболісною. Водночас після процедури необхідно неухильно до-
тримуватися вимог фахівця – пам'ятати, що на ділянці шкірі, над 
якою ви працювали, у будь-якому випадку виникає скоринка, яку 
не потрібно чіпати. Вона зійде самостійно, приблизно через 4-6 
днів після татуажу на бровах та через 3 дні після татуажу на губах.

ПІГМЕНТИ МОЖУТЬ СПРИЧИНЯТИ АЛЕРГІЮ – на-
справді це також легко розвінчати, адже нині професіонали своєї 
справи використовують максимально гіпоалергенні препарати. 
Тим самим ризик і страх алергії є абсолютно невиправданим. 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗРОБИТИ ПЕРМАНЕНТНИЙ МА-
КІЯЖ БРІВ, ТРЕБА ЇХ ЗБРИВАТИ. Це напевно найсміш-
ніша теза, яку мені доводилося чути. Адже будь-яка людина, яка 
зайде в інтернет, побачить, що насправді перманентний макіяж 
підкреслює природність жінки, додаючи особливого шарму. Тож 
ви повинні знати, що природні волосинки абсолютно не заважа-
ють процедурі. 

ПРИ ПЕРМАНЕНТІ «МІЖ ВІЙКИ» ВИПАДАЮТЬ 
ВІЇ. Проведення процедури перманентного макіяжу абсолютно 
не впливає на волосяні цибулини вій. Тому думати про те, що 
це може якимось чином вплинути на їх стан, ріст чи випадіння – 
неправильно. До того ж, пігмент вводиться у верхній шар шкіри 
лише на 0,5 мм, тому він не робить якого-небудь негативного 
впливу на організм.

ПЕРМАНЕНТНИЙ МАКІЯЖ – ДОРОГА ПРОЦЕДУ-
РА. Насправді, якщо сумувати усі витрати на макіяжі, демакіяжі 
й таке інше, то перманентний макіяж вже не здається дорогою 
процедурою. Насправді вона допомагає заощадити  – причому 
не тільки у плані грошей, але і в плані часу. Приємний бонус: з 
перманентним макіяжем у будь-якій життєвій ситуації ви завжди 
будете у всеозброєнні, а це багато чого варте, з огляду на сучасні 
темпи життя й хронічну нестачу часу практично на все, особливо 
на догляд за собою та макіяж.

РозвінчуємоТОП-7
найпопулярніших міфів про
ПЕРМАНЕНТНИЙ МАКІЯЖ

+38 096 273 30 26
Вул. Ювілейна 5



|   Р І В Н Я Н И4 0



Р І В Н Я Н И   | 4 1Р І В Н Я Н И

Краса у кожній деталі та дрібничці – це те, про що ми 
повинні не забувати ні вдома, ні на роботі. Адже від 
того, що нас оточує, в якій уніформі ми працюємо, за-
лежить настрій та навіть результат роботи.

Про це добре знають майстри Швейного виробництва 
на базі “Рівнеметалком”, які завжди готові втілити бажання 
замовника. Усі роботи виконуються швидко та якісно, а ще 
готові до завдань будь-якої складності.

ТАК, ВИ МОЖЕТЕ ЗАМОВИТИ:
• пошиття спецодягу, уніформи та форми 

(на швейному виробництві втілять 
найкреативніші ідеї в життя);

• виготовлення спецвзуття;
• вироби з льону, які вражають виглядом 

та якістю;
• домашній текстиль;
• вишивку будь-якої складності та розміру. 

– Досить часто, якщо хтось чує про ПП “Рівнеметалком”, 
то відразу виникають асоціації тільки з пошиттям корпо-
ративного одягу, спецодягу та уніформи. Але нині асорти-
мент продукції значно розширено,  – запрошує керівник 
швейного процесу на базі ПП “Рівнеметалком” Ольга 

КРОКА.  – Ми шиємо все: від спецодягу, 
скатертин до красивого українського 

вбрання. Всі ідеї з дизайну – плід моєї 
фантазії, які вміло втілює наш друж-

ний колектив. Краще один раз 
побачити, ніж сто разів почути. 

Тому гайда скоріше на вулицю 
Курчатова!

ЯКІСТЬ, КРАСА, ПРАКТИЧНІСТЬ 
У ВИРОБАХ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 
НА БАЗІ "РІВНЕМЕТАЛКОМ"
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м. Рівне, 
вул. Курчатова, 18а, 

+38 067 370 1835

ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ
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Однією з мрій Вікторії було спробувати себе в ролі мо-
делі. І у 8 років ця мрія здійснилася. 

Перший подіум, навчання в модельній агенції та перша 
перемога у всеукраїнському конкурсі. З того часу колекція 
титулів та корон, участі у показах помітно збільшилися. 

Мріяла спробувати себе в ролі фотомоделі – і ось світли-
ни Вікторії у рівненських, всеукраїнських журналах, а остан-
ні роки прикрашають й сторінки американського глянцю. 

Наполеглива праця сприяла ще й тому, що Вікторія потрапи-
ла до списку “100 найкрасивіших дітей України”, а за версією 
американського глянцю MADISON MODELS увійшла до Top-
15 фотомоделей 2019 року. 

Різносторонність інтересів сприяла визнанню Вікторії, 
як однієї з представниць рівненської учнівської еліти 2019 
року  – “Рівненські таланти”. Мрія дівчини нині  – здобуття 
омріяної професії. Ми не чарівники, але робимо все для здій-
снення своєї мрії!

Вiкторiя СорокiнаВiкторiя Сорокiна

«Мрій, поки твоя 
мрія не здійсниться»
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МАЛЕНЬКІ РІВНЯНИ

Центр талантів «EVA_lution»

віком від 3 років на навчання за більше ніж 10 напрямками:
ЗАПРОШУЄ МАЛЕНЬКИХ РІВНЯН

• Дефіле
• Вокал
• Хореографія
• Журналістика

• Психологія
• Підготовка до школи
• Заняття 
   з реабілітологом

• Етикет
• Фотопозування 
   та фотосесії
• Зйомки фільмів

Зручне розташування у центрі міста створює зручність для батьків та дітей. 
Тож не чекайте завтра – бронюйте місце для вашої дитини вже сьогодні.

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА НОВОЮ АДРЕСОЮ 

м. Рівне, вул. Чорновола, 13 – каб. 414

тел.: +38 096 287 06 32
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Фотограф Наталія Якимчук
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МАЛЕНЬКІ РІВНЯНИ
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Маленька та талановита рівнянка, 
переможниця численних конкурсів 
краси Євангеліна ШМІД потішила 
своїх шанувальників новою піснею.

Цього разу дівчинка переспівала ві-
дому пісню на слова Юрія Рибчинського 
“Очі на піску”.  Та навіть змонтувала на 
неї фотокліп чи то фотоказку, як назва-
ла це сама Єва.

– Презентуємо неймовірну фото 
казку на нову пісню Євангеліни "Очі 
на піску". Величезне дякую Фотографу 

Наталії Якимчук,  – говорить мама ді-
вчинки Наталія. – Спасибі всім, хто при-
четний до нового творіння: викладачу 
вокалу Ользі Костюк, запис Володимир 
Тижбірак.

Під час карантину Єва не гаяла часу, 
а почала вести кулінарний блог, а та-
кож отримала більше десятка Гран-прі 
на різноманітних вокальних та творчих 
онлайн конкурсах. А зараз дівчинка бо-
реться за титул "Princess of the world" на 
світовому фотоконкурсі в Болгарії

Серед вагомих досягнень Єван-

геліни  – зйомки в соціальному роли-
ку, який знято в рамках проекту USAID 
"Медійна програма в Україні", який ви-
конується міжнародною організацією 
Internews спільно з ТРК "Рівне 1" .

А вже найближчим часом юна й та-
лановита співачка запише пісню, яка 
точно полюбиться усім рівнянам. Адже 
вона про наше з вами рідне місто. Ця 
композиція з легкістю зможе стати нео-
фіційним гімном Рівного. Але про це ви 
дізнаєтеся вже у наступному випуску 
журналу. Дочекайтеся!

ЄВАНГЕЛІНА ШМІД 
ВРАЖАЄ НОВИМИ УСПІХАМИ
Переспівала відому пісню Юрія Рибчинського
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Весела, цілеспрямована, 
життєрадісна, талановита 

та красива – це все про неї. 

Настя навчається у НВК 
№12 міста Рівного, а також 

є вихованкою Центру краси 
та талантів "EVA_lution".  

Ця дівчина має 
різнопланові захоплення: 
займається малюванням, 

грою на флейті та 
спортивною гімнастикою. 

Cтавити перед собою цілі та 
досягати їх – це точно про 

Настю і ми впевнені, що всі 
мрії цієї юної красуні тончо 

стануть реальністю!

Анастасія

10 РОКІВ 
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Творча особистість, вихованка 
Центру краси та талантів 
“EVA_lution”. Дівчинка 
любить співати, малювати, 
а ще зніматися в кіно та 
декламувати вірші. 

Дарина – лауреатка понад 
15 вокальних конкурсів 
та фестивалів, знялася в 
понад десяти мінісеріалах, 
соціальних роликах. А ще має 
здобутки як модель, отримала 
нагороди на конкурсах краси. 
В майбутньому Даринка хоче 
стати відомою актрисою. 
А ми впевнені, що у неї все 
вдасться!

Дарина

9 РОКІВ 

Фотограф Наталія Якимчук
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Ми дві сестри, – як два крила у птаха,
Як два джерельця щирого тепла.
Як дві зорі у небі, дві дороги в полі,
Ми дві сестри, – як птаха два крила.

Ми завжди вдвох. Ми завжди були разом,
Ми, дві сестри – як птаха два крила.
Ми разом шкодили, ми плачучи, сміялись,
Ділили навпіл ласощі й синці.
Ми мріяли, росли і сперечались.
Ми – дві сестри.

Вікторія та Анна Красуцькі 

Вікторія Красуцька
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Мистецтво  – це поєднання безлічі 
творчих галузей в прекрасну дійсність. 
За допомогою певних засобів, матеріалів 
та технік митець може відтворити увесь 
спектр своїх почуттів, наносячи на папір 
акварель, креслячи ескізи чи ліплячи з 
глини. Чи можливо знайти себе в кількох 
мистецьких жанрах? Про це дізнаємось з 
розмови за філіжанкою кави від студент-
ки ННІП НУВГП Анастасії БАГАТКО.

– Анастасіє, розкажи про себе: 
хто ти, чим займаєшся?

– Я випускниця ОЗНЗ “Рокитнівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3”. Зараз здобуваю вищу освіту у 
Національному університеті водного 
господарства та природокористування у 
Навчально-науковому інституті права. Я 
комунікабельна та цілеспрямована, маю 
багато захоплень.

– Ти учасниця багатьох конкур-
сів, олімпіад, у минулому – голо-
ва учнівського самоврядування 
та навіть президент школи. У тебе 
зараз теж таке активне життя? Як 
вдається все встигати? 

– Колосальний досвід я отримала у 
школі. Чесно кажучи, завжди була трохи 
сором’язливою, але це не заважало мені 
рухатися вперед, щораз пробувати щось 
нове для себе та отримувати задоволен-
ня. Для мене важливим є те, що моя сім’я 
завжди підтримує мене у всіх починан-
нях. Я переконана, що наші можливос-
ті – результат власних старань впродовж 

цілого життя. А те, що досяжне для ока 
спостерігача, – лише вершина айсберга.

– У шкільні роки ти розвивала-
ся творчо у всіх напрямках. Чим 
любила займатись у вільний від 
уроків час?

– Процитую слова М. Пирогова: “Усяка 
школа славна не числом, а славою сво-
їх учнів”. З ранніх літ я почала виступати 
на сцені. Кожен театральний вихід су-
проводжувався вибухом емоцій та при-
ємних вражень. А в 11-ому класі наш 
навчальний заклад, який я очолювала, 
брав участь у Всеукраїнському освітньому 
проєкті "Відкривай Україну". Цей проєкт 
започаткований з метою створити серед-
овище для розвитку підлітків з різних міст 
України, у якому вони набудуть необхід-
них умінь та отримають можливість реа-
лізувати командою власну ідею для покра-
щення свого населеного пункту. Почати 
ці зміни ми прагнули з власного містеч-
ка. Ідея нашого проєкту полягала в тому, 
щоб увічнити пам'ять геніального поета, 
апостола Правди, провідника української 
нації, безсмертного Кобзаря  – Тараса 
Григоровича Шевченка. Ідея встановлен-
ня пам'ятника вже декілька років була ак-
туальною для жителів нашого селища. Це 
був надзвичайно складний етап. Але все 
ж нам вдалося трішечки наблизитися до 
поставленої мети. Ми зробили макет про-
єкту, який коштував нам чимало часу та 
фінансових витрат. Минув рік, я досі під-
тримую зв'язок з місцевою владою. Вірю, 
що незабаром наша мрія здійсниться. 

ВИПРОБОВУЙ СЕБЕ
в різних мистецьких жанрах

– Що підштовхнуло вступити 
до Інституту права НУВГП на юри-
дичний факультет?

– Я завжди мріяла про таку професію, 
яка приносила б мені задоволення. На 
мою думку, це найголовніше. Коли всту-
пила до ЗВО, ні на секунду не пошкоду-
вала про свій вибір. За такий короткий 
проміжок часу зрозуміла, що професія 
юриста є цікавою, а також дуже перспек-
тивною.

– Як навчання вплинуло на 
твою творчу діяльність?

– Навчаючись в ННІП, я не залиша-
юсь осторонь життя університету й беру 
активну участь у всіх заходах. Наш ін-
ститут славиться науковою діяльністю, 
сприяє розкриттю потенціалу кожної 
особистості, прищеплює любов до на-
вчання. Також займаюся громадською 
діяльністю, є членом надзвичайно пер-
спективної громадської організації ГО 
ЛІТЕКО. Правду кажучи, навчання абсо-
лютно ніяк не вплинуло на мою творчу 
діяльність. Недаремно кажуть, що, маю-
чи велике бажання, людина може гори 
зрушити. 

– Чи маєш якісь грандіозні пла-
ни після закінчення навчання?

– У майбутньому хочу присвятити 
своє життя праці з тими студентами, які 
мріють про професію юриста, та допо-
магати їм реалізуватися. А загалом хочу 
стати успішною жінкою, щасливою ма-
мою та коханою дружиною.

– Ти є учасницею ГО ЛІТЕКО. Які 
можеш виокремити перспективи 
для себе?

– У ГО ЛІТЕКО надзвичайно крута ко-
манда. Я захоплююся і пишаюся тими 
людьми, з якими працюю, тішуся, що є 
частиною цього дійства. Робота у гро-
мадській організації – це і вміння працю-
вати в команді, і персональний розви-
ток, і здобуття життєвого досвіду.

Тетяна Бенедюк

ПІБ: Багатко Анастаcія Сергіївна
Знак зодіаку: Риби
Життєве кредо: “Все приходить до того, хто вміє чекати”
Улюблений фільм, актор/актриса: “Містер і місіс Сміт”, 
Анджеліна Джолі
Улюблений музичний жанр: поп
Улюблена книга: “На березі Ріо-П'єдра сіла я і заплакала”
Улюблений письменник: Пауло Коельо
Об’єкт натхнення: сім’я
У вільний час: випробовую себе у різних видах діяльності: пишу 
вірші, займаюсь науками, танцюю, співаю, роблю вироби власноруч
Мистецтво – писати вірші, співати
Рівне – це ти; це місто, яке надихає з кожним днем ставити все 
кращим і кращим; це історія та неповторна родзинка, яку щоразу 
хочеться смакувати ще і ще
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Мистецьке закулісся 
В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Велика людина, навпаки, вселяє по-
чуття, що ви можете стати великим.

Марк Твен
У сучасному світі кожен потребує послуг досвідченого та кваліфікованого 
юриста, адже людина саме цієї професії допоможе розібратися у тонкощах 
правових процедур, відстояти права людини у рамках закону. Професія юрис-
та – це величезна відповідальність фахівця за долю людей, підприємств та 
навіть держав. Кажуть, що юрист – це й актор, і філолог, і оратор, і психолог і 
митець. Чи це справді так – дізнаємося в адвокатеси Людмили КОНОНЧУК.

обиралася мною виважено, як гарант 
особистого юридичного захисту й на-
дійного щита від меча інколи дійсно 
сліпої Феміди. 

– Чому саме адвокатура? Що 
вплинуло на вибір вашої про-
фесії?

– Адвокатура  – це унікальне юри-
дичне явище, єдина організація, яка 
виконує державну (публічно-правову) 
функцію і не є при цьому державним 
органом. Адвокат практично неза-
лежний від держави, а тому має змогу 
ефективно захищати громадян і юри-
дичних осіб від адміністративного 
свавілля. На вибір професії вплинула 
досить неординарна життєва ситуа-
ція, у зв’язку з якою я вимушена була 
представляти та захищати особисті 
інтереси самостійно. Успішне відсто-
ювання своєї позиції без відповідної 
освіти на той час і стало поштовхом 
до вступу на юридичний факультет.

– З якими труднощами най-
частіше зіштовхуєтеся?

– Найбільше  – з бюрократизмом, 
беззаконням та безкультурністю. 
Однією з проблем, звичайно, є велика 
кількість законів та підзаконних актів, 
які часто мають прогалини, супер-
ечливості, двояке тлумачення. Також 
безліч прикладів непродуманих дер-
жавними можновладцями реформ, 
які втілені поспіхом у життя, від чого в 
кінцевому результаті страждає як еко-
номіка держави, так і бізнес, і люди 
зокрема. 

– Наскільки важливою є га-
рантія конфіденційності клі-
єнта?

– Дотримання принципу конфіден-
ційності є щонайважливішою і необ-
хідною передумовою довірчих від-
носин між адвокатом та клієнтом. Без 
нього неможливо належним чином 
вибудувати тактику захисту клієнта, 
надати правничу або правову допо-
могу чи представництво. 

ПІБ: Конончук Людмила 
Вікторівна
Знак зодіаку: Скорпіон
Сімейний стан: незаміжня
Життєве кредо: “Все можна 
змінити, поки ми живі”
Улюблений фільм, актор/
актриса: “Втеча з Шоушенка”, 
“Міст шпигунів”, “Робота без 
авторства”, “Одіссей”, Тім 
Роббінс, Моніка Беллуччі
Улюблений музичний жанр: 
блюз, інструментальна 
музика, R&В
Улюблена книга: Біблія, 
“Монарх, який продав свій 
Феррарі” 
Улюблений письменник: Артур 
Конан Дойль, Вільям Шекспір, 
Джо Диспенза, Ліна Костенко
Об’єкт натхнення: позитивна 
енергія Всесвіту 
У вільний час: подорожую, 
займаюся спортом, читаю 
книги, мрію…
Мистецтво – це зовнішній 
прояв людиною своєї 
внутрішньої творчої ідеї 
Рівне – це одіссея мого 
життя 

– Як гадаєте, адвокат – це 
мистецька професія?

– Адвокат, як і будь-яка профе-
сія, на мою думку, є мистецтвом, 
якщо її любити та обирати серцем. 
Вибудовуючи тактику захисту чи 
представництво інтересів свого клієн-
та, він творить за допомогою зібраної 
палітри акварелі доказів, набору від-
повідних правових норм, ораторсько-
го мистецтва полотно захисту, яке ви-
ражається у формі, наприклад, заяв 
по суті справи, а потім обрамлюється 
в рамку прийнятого судом рішення. 

– Благодійництво та ваші 
плани на майбутнє. Скажіть 
кілька слів про іншу вашу ді-
яльність.

– Благодіяння треба не розкидати, 
а розподіляти. “Справа не в тому, що 
ти дав, а в тому, кому ти дав”  – ви-
слів Сенеки є дуже влучним у цьому 
випадку. Людина не може жити по-
стійно тільки для себе – у цьому суть 
буття. З дитинства мені прищеплюва-
ли неабияку любов до культури, мис-
тецтва, особливо, як я вже зазначала, 
до художнього слова та спорту, тому, 
розуміючи глибинну суть та неабияку 
цінність цих галузей, їх підтримую. На 
сьогодні я сприяю розвитку спортив-
них, літературних дитячих та молодіж-
них проєктів, співпрацюю з багатьма 
громадськими організаціями, зокре-
ма з ГО ЛІТЕКО, будучи учасником 
якої, діти та молодь віком від 10-ти до 
30-ти років можуть випробувати свої 
письменницькі здібності, написавши 
літературний твір про наше місто чи 
область та взяти участь і отримати 
цінні призи у Всеукраїнському літера-
турному конкурсі “Фантастичне Рівне. 
Історії та оповіді 2020”. Сама ж надалі 
вчуся, розвиваюся.

Ольга Полевік

– Пані Людмило, познайоми-
мося. Розкажіть про себе.

– Якщо коротко про себе – я люди-
нолюбка (посміхається) і, як казав, мій 
тато, на мені завжди “шкура горіла”. 
А все через мою шалену енергію та 
спритність, які я випромінювала про-
тягом життя. Важливу роль у станов-
ленні мене як особистості відіграли 
спорт та художня література. Завдяки 
спорту я навчилася бути сильною, 
витривалою та цілеспрямованою. 
Художнє слово збагачувало мою мову, 
розвивало духовно та розширювало 
мій кругозір. Здобула дві вищі осві-
ти: педагогічну та юридичну. Обидві 
були моїми мріями. Педагогічна осві-
та – дитяче бажання бути схожою на 
моїх бабусю та дідуся. А юридична 
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Людина завжди прагнула жити серед краси. Чисте небо, ве-
личні хвойні ліси, зелені луки, поля, сповнені солодкого запаху 
різнотрав’я... Квіти відіграють не останню роль в естетичному 
сприйнятті людиною світу. Колір, форма, аромат викликають 
якісь емоції, спогади та певні асоціації, пов'язані з тією чи ін-
шою квіткою. Тож квіткові бутони для людини є своєрідними 
символами, які уособлюють любов, сум, радість. Так, червоні го-
лівки маку означають забуття, біла лілія – чистоту та невинність, 
нарцис символізує лагідність, смиренність, повагу, м'ята – під-
озру, чорнобривці – розпач, а хризантема залежно від кольору 
може означати любов, правду або невзаємне кохання.

Флористика у сучасному світі – це мистецтво збору букетів, 
гармонічного поєднання квітів. На рівні художніх витворів сьо-
годні оцінюється створення квіткових композицій. Про це та 
багато іншого поговоримо сьогодні зі студенткою Навчально-
наукового інституту Права НУВГП Тетяною САДОВЧУК.

– Тетяно, розкажи трішки про себе.
– Мені 19, я студентка НУВГП, навчаюсь на другому курсі на-

вчально-наукового інституту права. Допомагаю мамі у квітково-
му магазині "GERBERA".

– Поділись своїми дитячими захопленнями.
– Ще бувши дитиною, багато часу проводила на кухні. Я обо-

жнювала готувати, випічка була для мене чимось особливим. 
Подобалося експериментувати та спостерігати за результатом.

– Чому саме юриспруденція?
– В 11-ому класі мріяла навчатись на спеціальності, 

пов'язаній з вивченням іноземних мов, проте все склалось інак-
ше. Не шкодую зовсім, навпаки – дуже задоволена, що обрала 
саме юриспруденцію. Ця сфера, безперечно, є необхідною та  
багатогранною.

– Якби ти була уповноваженою ухвалювати зако-
ни, що запровадила б чи скасувала?

ПІБ: Садовчук Тетяна Сергіївна
Знак зодіаку: Козеріг
Життєве кредо: “Стався до інших так, як ти 
хочеш, щоб ставились до тебе”
Улюблений фільм, актор/актриса: “Білий 
полон”, Дженніфер Еністон
Улюблений музичний жанр: за настроєм
Улюблена книга: “Хроніки Нарнії”
Улюблений письменник: немає
Об’єкт натхнення: природа
У вільний час: готую, переглядаю фільми або ж 
зустрічаюся з друзями
Мистецтво – флористика
Рівне – це мій дім, моя планета

– Відразу сказати непросто. Це питання однозначно потре-
бує міркувань.

– Флористика – це теж мистецтво?
– Вважаю, що так. Це мистецтво поєднання кольорів та їх від-

тінків, гармонія квіткових ароматів, побудова букетної компози-
ції. Умілий флорист повинен мати творче око, естетичний смак 
та володіти вмінням правильно та грамотно підібрати такий 
квітковий ряд, який задовольнив би вимогливого покупця та не 
порушив флористичних законів.

– Кажуть, кожна квітка має якесь значення та 
сенс. Ти з цим погоджуєшся? Чи враховуєш це при 
складанні букета?

– Для кожної людини будь-яка квітка матиме своє, особли-
ве значення. Вплив спогадів чи власне трактування рослини та 
її кольору – все індивідуально. Особисто я не є прихильницею 
шукання сенсу та якихось зашифрованих послань у букетах. 
Скажімо, якщо для когось жовтий колір – табу та символ розлу-
ки, то для мене тюльпани сонячного кольору означають прихід 
весни, ніжність.

– Маєш якийсь улюблений, особливий для тебе бу-
кет?

– Найбільше подобаються гортензії та півонії. Захоплююся 
ніжністю та тендітністю цих прекрасних квітів.

– Кулінарія і мистецтво. Чи є у цих словах щось 
спільне, на твою думку?

– Беззаперечно. Кулінарія – це майстерність готувати смачно 
та з любов’ю, уміння відчувати тонкощі процесу та лишати “піс-
лясмак” приємних вражень, щораз дивуючи новими вигадли-
вими поєднаннями. Хіба ж суть мистецтва не у цьому?

– Чи сподобалось брати участь у проєктах ГО 
ЛІТЕКО? Поділись враженнями.

– Участь у ГО ЛІТЕКО – це можливість. Можливість проявити 
себе, познайомитись з людьми, зайнятими різними видами ді-
яльності, здобути досвід у фото– та відеозніманнях та врешті-
решт отримати позитивні емоції. 

– Що б ти побажала перспективній молоді?
– Не боятись своїх мрій, ставити цілі та впевнено, не покла-

даючи рук, досягати їх.

– Поділись планами на майбутнє: усе ж таки фло-
ристика чи юриспруденція?

– Зараз лише закінчую другий курс, тому загадувати на май-
бутнє не буду – хтозна, що на нас чекає завтра. Але у будь-якому 
випадку юриспруденцію залишати не планую.

Ольга Полевік

ФЛОРИСТИКА – мова квітів
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РІВНЕ МИСТЕЦЬКЕ

Будь-який учитель, хай би яким суворим він не був, цінує 
кожну мить, проведену у межах школи, працюючи з дітьми та 
лишаючи в них частинку себе. Учителі сіють зерно мудрості, 
знань, правди, поливають паросток підтримкою та допомогою 
та врешті-решт вирощують дивовижне дерево людської осо-
бистості, багатогранної та усебічно розвиненої. Безсумнівно, 
учитель – це людина мистецтва, яка не лише працює над удо-
сконаленням себе, але й спонукає до цього інших, прищеплю-
ючи любов до мови, літератури, спорту, малювання, танців. 
Про педагогіку та мистецтво поговоримо сьогодні з учителем-
методистом української мови та літератури Рівненської 
ЗОШ №8, членом науково-дослідної лабораторії ОЗОН 
при РОІППО, учасницею дев’яти Всеукраїнських педаго-
гічних фестивалів “Мій особистісно зорієнтований урок” 
Світланою СТАСЮК.

– Ким ви мріяли стати в дитинстві?
– Однозначно вчителем.

– Як саме ви це зрозуміли?
– Ще навчаючись у школі, зрозуміла, що мені дуже подоба-

ється бути вожатою школярів молодших класів. Я завжди знахо-
дила спільну мову з дітьми. А моїми наставниками були перша 
вчителька Ніколайчук Анастасія Самсонівна і класний керівник 
Сакал Ірина Андріївна. Саме завдяки їхньому вмінню спілкува-
тися з учнями у мене виникло бажання бути схожою на них.

– Що вам найбільше подобається у вашій роботі? 
Назвіть три пункти.

– Спілкування з дітьми, пошук індивідуального підходу до 
кожної дитини і радість від кожного їхнього маленького досяг-
нення. 

– Чи навчання є найважливішим для учня?
– Звичайно. Усе своє життя людина вчиться, адже без на-

вчання немає життя. Однак я не маю на увазі завчання формул 
або правил. Ми вчимося щодня, опановуючи те, що на часі, 
слухаємо музику і дивимося фільми, які подобаються сучасним 
школярам, адже хочемо знайти підхід до дітей, щоб ті у свою 
чергу вчилися бути людьми, жити в соціумі і творити. 

– Що потрібно учневі, щоб досягти своєї цілі?
– Для початку пізнати себе, створити своє родинне дерево, 

зрозуміти власний характер, розвивати вміння планувати, щоб 
крок за кроком наближатися до цілі. На уроках ми з учнями ба-

ПЕДАГОГІКА крізь призму 
мистецтва

ПІБ: Стасюк Світлана Яронівна
Знак зодіаку: Телець
Життєве кредо: “Ніколи не зупинятися на 
досягнутому”
Улюблений фільм, актор/актриса: “Захар 
Беркут” (1971 р.), Наталія Сумська
Улюблений музичний жанр: класика
Улюблена книга: "Серце віддаю дітям", Біблія
Улюблений письменник: Ліна Костенко
Об’єкт натхнення: музика природи
У вільний час: люблю саджати та вирощувати 
квіти
Мистецтво – це краса
Рівне – це місце, де народились мої діти, моя 
мала Батьківщина

гато малюємо, адже в процесі перенесення думок на папір роз-
кривається душа і людина знаходить відповіді на питання.

– Що ви думаєте про дистанційне навчання?
– Ми не готові до дистанційного навчання не тому, що не ро-

зуміємось у ньому, а тому, що рівень можливостей кожної сім’ї 
не однаковий. Діти засмучуються, бо не можуть підключитися 
до онлайн-уроку через поганий зв'язок чи несправні ґаджети. 
За кордоном дітям, які не мали змоги придбати телефони, план-
шети чи ноутбуки для роботи онлайн, просто їх видавали. У нас 
цього ніхто не робить. У моєму класі є діти, у яких немає на-
віть телевізора, то що там казати про решту засобів зв’язку. Для 
того, щоб працювати дистанційно, потрібно, по-перше, забез-
печити дітей усім необхідним, а по-друге, навчити учнів, бать-
ків та вчителів працювати з певними програмами чи платфор-
мами, на яких будуть проводитися уроки онлайн. Тому я проти 
дистанційного навчання через елементарну непідготовленість 
до нього.

– Якщо б ви могли стати персонажем книги чи 
фільму, ким би ви саме стали?

– Айболитом, щоб оздоровити суспільство. 

– Назвіть 5 пунктів як досягти успіху.
– По-перше, потрібно знати, що ти хочеш. По-друге, визна-

чити цілі. По-третє, правильно спланувати роботу. Працювати 
над собою і впевнено рухатися до вершини.

– Сучасний урок, який він?
– Навчальний простір, який сприяє успішному засвоєнню 

знань із певної теми, де співпраця здобувачів освіти враховує 
бажання та можливості кожного і направлена на виконання по-
ставлених цілей за визначеним планом.

– Чи пов’язані на вашу думку педагогіка і мисте-
цтво?

– Навчати й виховувати необхідно, використовуючи мисте-
цтво слова, мелодії, хореографії, тобто засоби краси. Наповнити 
серце дитини любов’ю, душу – добротою та милосердям, а не 
заперечувати якісь негативні сторони. Часто всі критикують, 
що хтось вчинив не так, як потрібно, а правильної моделі по-
ведінки не демонструє ніхто.

– Педагогіка крізь призму мистецтва. Як ви розумі-
єте цей вислів?

– Використовувати твори класиків, які є прикладом гарного 
мовлення. Урок має виходити за межі класу, школи та, врахову-
ючи тему заняття, проводитися в бібліотеці, театрі, картинній 
галереї, парку, на річці, біля пам’яток історичної пам`яті, музеях 
та інших місцях Рівненщини.

Тетяна Бенедюк
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