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Початок літа традиційно асоціюється у 
нас з канікулами. Це відпочинок від навчан-
ня, але ж насправді кожна мить дарує нам 
неоціненний досвід та життєві уроки. Усе 
навколо є учителем.

Дитинство вчить нас вірити й довіряти, бути 
вдячними за турботу і захист. До батьків ніко-
ли ніяких претензій. Вони дали нам життя, і це 
вже велике чудо. Рід продовжується. Якщо нам по-
щастить ще отримати якусь палітру яскравих 
емоцій – здути парашутики кульбабки, поглади-
ти котика, випустити повітряні кульки, впійма-
ти першу рибину – будьмо вдячні. Вчімося цьому. 
Вчімося також дарувати добрі емоції іншим – так 
ми примножуємо щастя дитинства тих, хто цього 
потребує.

Молодість навчить нас любити свободу й жит-
тя. Немає жодних меж, окрім тих, що в голові. Будь, 
ким хочеш. Мрій за небокрай. Живи кожен день. 
Здобувай скарби наполегливо та безкомпромісно. 
Бери від життя максимально, що можна взяти. 
Кожен коваль свого (не)щастя – потрібне підкрес-
лити.

Хвороби навчать нас бути смиренними та по-
кірними. Вони нагадують нам про межі, які ми не 
здолаємо, і це нормально. Потрібно робити зупин-
ки, нічого не станеться, як ми перестаємо йти. Все 
йде своїм шляхом. Доброчесність, здоровий спосіб 
життя і святість не гарантує відсутність хворо-
би. Тут немає зв’язку. Навіть святі люди хворіють 
і стають свідками болю свого тіла. Просто це такі 
уроки. Уроки життя, які покликані навчити та до-
помогти переосмислити.

Любовні стосунки та шлюб навчають нас бути 
уважними й побачити в кожній людині маму чи 
тата. Люди, яких ми зустрічаємо, є для когось ці-

лим світом. Чому ми звертаємо увагу лише на недо-
ліки? Жінка чи чоловік у своїй любові до власної пари 
пізнає Бога. Люди одружені – вже знають більше.

Народження дітей навчить нас бути доброзич-
ливими. Люди перестають бути різкими й катего-
ричними, коли народжуються діти. Характер стає 
м’якшим і поблажливим, розумієш чисельність від-
тінків людських вчинків та мотивів. Починаєш ро-
зуміти, що і в недобрих людей народжуються діти, 
і вони добрі. А ці недобрі люди теж колись були ді-
тьми. Зараз вони тому недобрі, що, швидше за все, їх 
мало любили. Народження дітей вчить нас любити. 
Тільки ця любов є безумовна та безмежна. Ми бачи-
мо, до чого може призвести відсутність любові, цей 
простір заповнює холод нещасть.

Літо – найкращий час подорожей. Подорожі 
вчать нас, що є й інші люди на землі. Ці люди інак-
ші, думають і живуть інакше. У них інші хати, дахи, 
огорожа, інша їжа й солодощі, інший одяг, інші свя-
тині та інші смітники, інше поняття про добро і 
зло, красу та потворність, інші звичаї та закони. 
Але в них та сама любов, що і наша. Подорожі та 
чужі люди вчать нас оцінювати, чи правильно ми 
живемо, працюємо та відпочиваємо, чи правильно 
господарюємо та владарюємо, чи ми дійсно любимо.

Старість вчить нас радіти простим речам, які 
доступні всім. Як виглядають крапелька роси, руді 
мурахи, цвіт акації, гриби в сосновім лісі, сонце на 
світанку – знають не всі. Не всі бачили. Метушня, 
поспіх, неуважність, колесо рутини. Образливо до-
жити до ста років й не бачити, як зав’язуються 
плоди груш. А вони все одно будуть поспівати, вони 
будуть. Нас просто не буде. Не пропустити б.

Літо. Канікули. Але навчання триває. Навчання 
жити так, щоб не шкодувати…

Головний редактор 
журналу "РІВНЯНИ" Ольга ЛІРНИК.

  Все ЖИТТЯ, як
НАЙЦІННІШЕ навчання…



КОЖЕН 
ДОДАЄ 

БАРВ 
У СВОЄ 
ЖИТТЯ! 
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Щоразу з наближенням Дня 
медичного працівника звучать 
розмови про те, що таке по-
справжньому відданість профе-
сії, яка покликана покращувати 
якість та навіть рятувати людські 
життя. У цей час особливо хо-
четься говорити про тих, кого без 
перебільшення можна називати 
професіоналами. І саме таку лю-
дину ми обрали для обкладинки 
червневого журналу "РІВНЯНИ". 
Лілія ТРИФОНЮК – лікар-уролог 
Рівненської обласної клінічної 
лікарні та Рівненського проти-
пухлинного центру, президент ГО 
"Всеукраїнська організація рекон-
структивної урогінекології", лікар 
вищої категорії, експерт управлін-
ня охорони здоров'я Рівненської 
ОДА зі спеціальності "Урологія". 
Про особливості не зовсім жіно-
чого напрямку медицини, мрії 
успішного лікаря та різноманіття 
життєвих барв та цінностей Лілії 
Трифонюк – ексклюзивно на сто-
рінках журналу "РІВНЯНИ".

– Хоча жінкою-лікарем точ-
но нікого не здивуєш, є в ме-
дицині напрямки, які досі вва-
жаються не жіночими. До них 
довгий час відносили й хірур-
гію. Багатогодинні операції та 
ненормований графік ні для 
кого не назвеш привабливими 
умовами. Розкажіть з власно-
го досвіду, які якості повинні 
бути у жінки для того, щоб ста-
ти успішною у галузі хірургії?

– Хірургія вимагає великої витрива-
лості, витримки, психічної стабільнос-
ті та залишає мало часу на життя поза 
роботою. Це повинен усвідомлювати 
КОЖЕН, хто обирає цей шлях. Раніше 
у професії потрібна була фізична сила, 
коли ще не було нормального зне-
болювання, потрібних інструментів. 
Тому, напевно, вважалося, що жінка 
занадто слабка, щоб вправити кістку 
при переломі або зшити напружені 
м'язи. Однак, у сучасній хірургії фі-
зична сила практично не потрібна. 
Сьогодні хірургія – це ендотехнології, 
складні апарати й зовсім інші підходи. 
Хірургам потрібні не гори м'язів, а ви-
тривалість. А в цьому жінки часом мо-
жуть дати фору навіть чоловікам. Крім 
того, я думаю, що жінки додають цій 
професії те, що властиво їм: акурат-
ність, точність, пунктуальність. Також 
обов'язково потрібно мати велике 
терпіння  – перш ніж ти сам почнеш 
щось робити, треба 50 разів побачити, 
як це роблять інші. І, звичайно, хірур-
гу потрібна рішучість. Адже бувають 
ситуації, коли рішення потрібно при-
йняти дуже швидко. Іще одна якість – 
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вміння відповідати за свої вчинки. 
Тому людині нерішучій, яка сумніва-
ється та невпевнена, в цю професію 
краще не йти.

– Ви маєте вже 15 років до-
свіду у хірургічній професії, 
тисячі операцій та асистенцій, 
однак й надалі вдосконалю-
єтесь, відвідуєте в тому числі 
закордонні стажування. Чому 
для вас це настільки важливо?

– Лікарська професія  – це завжди 
постійний розвиток, і хірургія не ви-
няток. Крім того, у мене синдром від-
мінниці (посміхається,  – авт.), в уні-
верситеті брала участь у наукових 
гуртках. Я дуже раціонально підійшла 
до вибору професії, зважила всі "за" і 
"проти". Вирішила, що не хочу рутини, 
хочу, щоб професія постійно давала 
мені розвиватися. Саме тому я обрала 
урологію, хірургічну галузь, де можна 
бути добрим фахівцем, та саме ту га-
лузь, що підпорядкована законам ло-
гіки, має прямий зв’язок між явищами 
та йде в ногу з технологіями.

– Існує стереотип, що жінки-
хірурги рідко досягають висо-
кого статусу. Чому так трапля-
ється?

– Це трапляється, і на це є ряд 
причин. Виходять заміж  – раз. 
Втомлюються боротися  – два. І три  – 
під натиском чоловіків не справля-

ються й залишаються на середньо-
му рівні. Якщо жінки будуть менше 
звертати увагу на запити суспільства 
й жити так, як вони хочуть, незалеж-
но та самодостатньо, це змінить ситу-
ацію. Головне  – намагатися дійти до 
кінця. Якщо ти вибрала хірургію  – не 
втекти з професії, а конкурувати, пра-
цювати й рости.

– Як уникнути порівняння з 
чоловіками в професії?

– Просто. Не порівнювати себе з 
іншими ні в чому. Хтось досягнув ве-
ликих успіхів, хтось – менших, в житті 
або в професії. Це життя, це нормаль-
но. Краще навчатися постійно, розви-
ватися. З самою собою вам жити ще 
довго, і тому потрібно, щоб це була 
хороша та гідна компанія завжди.

– Ви говорили про постійний 
розвиток та вдосконалення. 
Знаю, що ви навчалися в аспі-
рантурі та отримали вчене зван-
ня PhD у Польщі. Розкажіть про 
це детальніше.

– Навчатися завжди хочеться у 
найкращих. Саме тому переді мною 
було завдання не лише пройти інтер-
натуру, а й вступити до аспірантури 
у військовому госпіталі. У Польщі це 
одна з найбільших та найпрогресив-
ніших медичних структур. При не-
ймовірному конкурсі, я мала на меті 
бути не гіршою серед однокурсників, 

не осоромити рівень медичних знань 
та навичок, отриманих в Україні. Так 
вийшло, що мені вдалося захистити 
дисертацію у кращих польських на-
уковців з відзнакою. Це вже те, чого 
досягаєш тільки сам і своєю працею, 
і це не потребує жодних аргументів у 
світових наукових базах. Звання PhD 
автоматично є підтвердженням того, 
що хоча ти й живеш та працюєш в 
Україні, але твій рівень кваліфікації не 
нижчий, ніж прийнятий у всьому світі, 
і в Європі зокрема.

– Жінці доводиться біль-
ше працювати, ніж чоловіко-
ві, адже потрібно і досягти 
успіху, і встигати займатися 
домашнім господарством та 
сім'єю, та й синдром вигоран-
ня настає. Як у вас виходить це 
все поєднувати?

– Це риторичне запитання, бо чо-
мусь склалася думка, що робота і 
сім'я – це важко. Є народна мудрість: 
якщо не хочеш працювати жодного 
дня у своєму житті, вибери собі про-
фесію до душі. У мене є основне хобі – 
моя робота. Я завжди намагаюся жити 
за принципом: робіть те, що любите. І 
любіть те, що робите. Хірургія – части-
на моєї особистості. Людям зі сторони 
завжди "видніше", як потрібно роз-
поряджатися чужою долею, але я йду 
своїм шляхом і слухаю тільки своє сер-
це. У майбутньому я бачу себе щас-
ливою людиною, у якої є улюблена 
робота і любляча сім'я. Я сподіваюся, 
що не згорю в хірургії, а навіть якщо 
згорю, то тільки за власним бажанням 
і натхненням.

– Ідучи в медицину, треба зна-
ти, що пацієнти бувають різни-
ми й не всі можуть сприймати 
вас як професіонала...

– Йдучи в медицину, я розуміла, що 
така робота передбачає спілкування 
не тільки з приємними пацієнтами, 
але і з людьми з непростим характе-
ром, на який ще й накладає відбиток 
хвороба. Я стала тим, ким хотіла стати, 
незважаючи на гендерні забобони. 
Надалі я хотіла б поєднувати заняття 
наукою, як у багатьох країнах світу в 
цьому напрямку, як правило, гендер-
них забобонів в медицині там немає.

– Про що мріє Лілія 
Трифонюк? Поділіться секре-
том.

– Кожен з нас про щось мріє і до 
чогось прагне, але кінцева мета у нас 
спільна  – щастя. Бути хоча б трішки 
щасливішими. Найдивовижніше в 
усьому цьому  – те, що зазвичай ми 
самі себе від нього віддаляємо. А якщо 
точніше, то мова йде про обмеження, 
які ми на все накладаємо. Не можна, 
краще не варто, страшно, страшно, 
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незручно.
Щастя супроводжує абсолютно 

кожного, і люди готові зробити все 
для щастя. Деякі намагаються його 
купити, деякі дарують його іншим, в 
надії, що відповідатимуть взаємністю. 
Щастя  – це життя. Іноді ми нехтуємо 
цим та живемо сірими буднями, ніби 
нам вже все одно і ми не знаємо, що 
таке різноколірні барви. Звісно, в де-
які моменти буває важко, що іноді хо-
четься взяти ластик і стерти всі слова з 
листка паперу, не залишивши нічого. 
Водночас варто пам’ятати, що ти  – 
саме той кольоровий олівець, який 
ніщо не зітре. Ніщо і ніколи. Ти будеш 
іноді писати життя трохи блідими фар-
бами, а іноді все сяятиме яскравіше. 
Але найголовніше – ти завжди будеш 
на полотні. У самого життя, в пам'яті 
інших, у своїй професії...

– А наскільки реально пере-
фарбувати складні та важкі 
думки, щоб це не зупиняло вас 
на шляху до щастя?

– Думки – це те, що з'їдає нас. Не до-
зволяй емоціям керувати тобою, про-
сто не дозволяй. Адже не ти залежиш 
від них  – це вони залежать від тебе. 
Ти повинен жити заради щасливих і 
сумних моментів. З цього складається 
все життя. Найголовнішими у житті є 
яскраві барви, їх не можуть замінити 
спогади й почуття, потрібно тільки 
взяти пензлик і поверх всіх проблем 
нанести улюблені кольори. Це ма-
ленькі дрібниці у великому світі.

Ранок не винен, що для тебе він 
не добрий. Як прекрасно вранці про-
кинутися і почути спів птахів, подиви-
тися на яскраве сонечко, посміхнутися 
й наповнити будинок щастям. Якщо 
сьогодні сонця на вулиці немає, зна-
чить тобі належить зіграти його роль.

– А якщо коротко, то що у 
житті грає важливішу роль: ма-
теріальні речі чи почуття?

– Чому ми заплющуємо очі, коли ми 
молимося, коли ми плачемо або коли 
ми цілуємося? Тому що ми знаємо, що 
найпрекрасніші речі в житті ми не ба-
чимо, але відчуваємо їх серцем. Якщо 
життя постійно підкидає сотні причин 
для сліз, можна придумати тисячі при-
водів для усмішки. Чим більше в житті 
кольорів, тим менше в ній прогалин.

Варто вчитися шукати щастя у дріб-
ницях. Треба вчитися помічати щастя 
та розвивати в собі звичку жити тут і 
зараз. Кожна людина – індивідуальна 
особистість. Кожна людина  – різно-
колірна квітка. Не важливо, якого ви 
кольору, чим ви займаєтеся, що лю-
бите – поважайте одне одного і любіть 
себе. Інакше світ не буде в кольорах 
веселки, він буде сірий, як асфальт під 
ногами…

– Синдром "відкладання на 
потім" життя – це те, що ми час-
то бачимо у багатьох людей. 
Це коли людина не може жити 
сьогоднішнім днем, насоло-
джуватися тим, що має, адже 
постійно відкладає щось на 
майбутнє. А чи допомагає вам 
активний розвиток в молодо-
му віці, поїздки на міжнародні 
конгреси, стажування поєдна-
ти так малу кількість вільно-
го часу та уникнути "синдрому 
відкладеного життя"?

– Відкладене життя  – це взагалі не 
про відкладені задоволення. Це про 
відкладений сенс. Тим воно й небез-
печне. Кожна людина щодень пише 
"чорновий" варіант власного життя, 
сподіваючись потім переписати все 
на "чистовик" – після втілення бажань 
у життя. Так і відбувається при син-
дромі відкладеного життя: людина 
роками пише лише чернетку свого 
життя, мріє про диво, а тим часом час 
йде. Минають місяці й роки  – а дива 
все немає. І ось після закінчення деся-
тиліть приходить усвідомлення "про-
строченого" в очікуванні "чарівної 
феї-хрещеної" життя. У людини тільки 
два життя, причому друге починаєть-

ся тоді, коли ми раптом розуміємо, що 
життя лише одне. Тому, попри щіль-
ний робочий графік, намагаюсь по-
стійно професійно вдосконалюватись 
саме зараз, наповнювати своє життя 
цікавими зустрічами та людьми, котрі 
дають мені позитиву та натхнення, 
стимулюють мене йти вперед.

– Скажіть кілька слів по-
бажання для читачів журналу 
"РІВНЯНИ"…

– Відомі художники та творці ствер-
джують, що Людині від народжен-
ня дана вся палітра фарб. Упродовж 
життя ми самі вирішуємо, наскільки 
яскравим та насиченим зробити жит-
тєві епізоди. Адже кожен заслуговує на 
щастя. Хтось сам не може знайти для 
себе кольорові олівці й розмалювати 
своє життя і потребує підтримки. Але 
у багатьох є яскраві фарби, якими ви 
можете залишити яскраві плями у ма-
ленькому світі іншої людини та зроби-
ти її трохи щасливішою, давши забути 
про сірість та бруд. Добрі вчинки, по-
зитивні емоції, любов – це теж фарби. 
Діліться ними. І тоді у вас з'явиться 
цілий художній магазин. Будьте па-
літрою у своєму маленькому світі та 
яскравими фарбами у світі інших!
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– Маємо два потужних випуски  – 
"Шумлять жорна" про Українську 
Повстанську Армію та "Пасхальний 
хліб" про виникнення традиції випі-
кання паски та які вони є у світі. Зараз 
знімаємо сюжет про квіти. 

На базі "Шумлять жорна" разом з 
туристичною агенцією "Пригоди на 
Рівному місці" запустили екскурсії 
"Історія зі смаком": наші гості відвіду-

ють Здолбунівський музей та Урочище 
Гурби, дізнаються історію УПА та відчу-
вають історію на смак. 

Взагалі, у нас в концепції проєкту – 
реалізація якоїсь атракції, як кажуть, in 
real, на базі знятого сюжету. Культурні, 
історичні проєкти мають бути саме та-
кими, коли в них є життя, рух, тоді вони 
затребувані.

"Я – Історія" – науково-популярний відеоблог історично-кулінарної тема-
тики. Мета команди – популяризація української історії, досягнень укра-
їнців як нації, а також розкриття подій, явищ, персоналій. Рік тому жур-
нал "РІВНЯНИ" анонсував перший сюжет проєкту "Шумлять жорна". Ми 
зустрілись з керівником блогу Русланом ПЛЯСУЛЕЮ та поцікавились, які 
здобутки у проєкту за рік. 

– Окрім названого, знаю, 
що "Я – Історія" знімали і 
для UA:Суспільне, і для ТСН.
Тиждень... 

– Після випуску сюжету "Пасхальний 
хліб" нас запросили на прямий ефір 
Першого Національного. Ми розпові-
ли, які бувають хліби та яка справжня 
українська паска.

Щодо зйомок для ТСН, разом з 
Костянтином Грубичем ми підготува-
ли сюжет на тему Великого посту та 
регулювання спекулятивних цін у цей 
період і 1920-30-х роках на Західній 
Україні. Ще я був експертом у День 
космонавтики на місцевому телекана-
лі ITV.
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– Експерт з космонавтики? Це 
як так вийшло?

– Ми якраз анонсували у фейсбуці по-
чаток роботи над сценарієм "Я – Історія. 
Український космос". І коли виникла по-
треба у коментарі  – ми скромно запро-
понували… себе. 

– Коментар експерта і коментар 
блогера – чи немає тут зниження 
планки?

– Тут як з пасками. Перш ніж готува-
тись до роботи над сценарним планом, 
опрацьовується шалений обсяг інфор-
мації, проводяться зустрічі з експерта-
ми, науковцями, практиками. Відтак, 
розповісти про космос та українців в 
його освоєнні вже було що.

– Як взагалі відбувається ро-
бота над блогом? Сценарій, зні-
мання?

– Розкажу на прикладі сюжету "Про 
квіти". Спочатку  – ідея. Потім  – збір ін-
формації. Наприклад, перша в історії 
"спекулятивна (економічна) бульбашка" 
зафіксована на піку тюльпаноманії в 
лютому 1637. Або, 70% всіх рослин роз-
множуються шляхом запилення, відпо-
відно  – цвітіння. Шукаємо експерта на 
коментар, тут це буде Леонора Адамчук, 
доцентка Національного університету 
біоресурсів України. Шукаємо локації. 
Ми вже були у "Волинській Голландії", 
плануємо завітати до компанії "Асканія 
Нова", найбільшого виробника троянд в 
Україні, площа теплиць понад 22 гекта-
ри. І, звісно, наша улюблена кулінарія. Я 
надаю тематику для Сергія Солдаткіна, і 
його задача вже – підібрати страви, піс-
ля чого ми шукаємо виконавців. І все це 
пакуємо у сценарій, в якому все це різне 
стає єдиним.

А потім зйомки та монтаж. І тут ба-
гато падає плечі на Павла Осіпова – зо-
лота і дуже талановита людина. По суті, 
у двигуна проєкту три поршні  – це я, 
Руслан Плясуля, як продюсер та автор, 
Сергій Солдаткін, як шеф-кухар, та Павло 



"Підтримка соціальних ініціатив, 
культурних та благодійних проєктів – 
це не тільки мій обов’язок як народного 
депутата, а і як успішного чоловіка, 
патріота свого краю, адже я родом зі 
Здолбунова. Тому, коли до мене впер-
ше звернулись хлопці, я ні секунди не 
сумнівався. "Я – Історія. Шумлять 
жорна" – це взагалі взірець реалізації 
культурних проєктів: адже після цього 
в Здолбунів завітали національні те-
леканали, про музей почали говорити 
на всеукраїнському рівні, а на екскурсії 
приїжджають гості з усієї України. 

Я і надалі буду підтримувати поді-
бні ініціативи у межах своїх можливос-
тей. Саме тому я створив благодійний 
фонд, основна мета якого – освітні 
ініціативи, охорона здоров’я та навко-
лишнього середовища, підтримка неза-
хищених верств населення, культурні 
проєкти й покращення соціальної інф-
раструктури".

Від редакції: І це не просто сло-
ва. Олександр Салійчук надає по-
стійну допомогу в організації про-
ведення професійних турнірів зі 
змішаних єдиноборств й інших спор-
тивних змагань, опікується вихован-
цями Спеціалізованої дитячо-юнаць-
кої школи олімпійського резерву №2 
Рівненської міської ради і є почесним 
президентом футбольного клубу 
"Калина" (с.Бугрин). А у розпал пан-
демії COVID-19 активно підтримував 
працівників Рівненської центральної 
районної лікарні, Олександрійської рай-
лікарні, бригад швидкої допомоги та 
сімейних лікарів Рівненського району.

Редакції журналу стало цікаво, 
чому названі Русланом благодійники повірили 

та підтримали проєкт. 
Тому ми вирішили взяти у них коментарі:

"Наша компанія – це якраз той випа-
док, коли бізнес не тільки про гроші, це 
про сім’ю, про Рівне, про Україну. Наш 
девіз – "Добре, бо українське". І коли біз-
нес виходить за рамки виключно заро-
бляння грошей, відбуваються справжні 
дива. Так трапилось і з "Я – Історія", 
адже я вважаю, що робота хлопців, осо-
бливо поза ефіром – це дійсно крутий 
результат. І ми пишаємось, що маємо 
відношення до зародження унікального 
для України культурного проєкту. Це 
неможливо обчислити, але співучасть 
компанії у таких проєктах надихає 
далі рухатися вперед та вгору!"

Від редакції: ПП "ВІЛІС" є одним 
із найбільших виробників макарон-
них виробів та повидла яблучного в 
Україні. "ВІЛІС" є прикладом не тільки 
впровадження новітніх технологій, а 
й справжнім прикладом соціальної від-
повідальності бізнесу та взірцем меце-
натства. Компанія чимало допомагає 
тим, хто потребує, активно співпра-
цює з благодійними фондами, жертвує 
кошти на будівництво храмів, багато 
продукції відправлено в зону АТО/ОСС 
та у дитячі будинки. 

Цікавий факт про ВІЛІС та 
сім’ю: У назві ВІЛІС сховані всі по-
чаткові літери імен членів моєї роди-
ни: Віктор (батько), Людмила (мати), 
Ірина (я), Сергій (брат).

Олександр САЛІЙЧУК
Народний депутат України 

Ірина ПЛІСЕЦЬКА
керівник з розвитку ТМ "ВІЛІС"

Осіпов, як оператор, монтажер та спів-
режисер. 

– А що взагалі ми побачимо у 
"квітковому" випуску?

– У сюжеті будуть розкриті такі питан-
ня: квітковий етикет, символізм квітів, 
роль квітів у біосфері, квіти в історії, їс-
тівні квіти й продукти з них. З кулінарно-
го аспекту  – у програмі буде представ-
лено варення з кульбаби, десерт "Анна 
Павлова" й інше.

– Ти казав, окрім квітів ще ряд 
ідей в роботі? Взагалі які плани 
на майбутнє проєкту?

– Нещодавно зустрічався з керівни-
цтвом обласного музею. Спільно хочемо 
розказати про спадок Любомирських. 
Пишемо про український кіберспорт, та 
вже згадана космічна тематика.

Щодо масштабування наявних про-
єктів, маємо намір у вересні провести 
у школі урок історії "Шумлять жорна" 
у форматі інтерактивного кулінарного 
майстер-класу. Фактично ми перенесе-
мо відео з youtube в умови реального 
уроку.

– На реалізацію цих планів тре-
ба кошти? І, як я уявляю, чималі.

– Світ не без добрих людей. Нам до-
помагають по-всякому: хтось надає ін-
вентар для знімань, хтось цілий автомо-
біль для поїздок, а хтось і реальні кошти. 

Хочу віддати належне багатьом лю-
дям, кого не зазначив  – не ображай-
тесь. Щира подяка за підтримку проєкту 
Олексію Огоню, автору нашого логоти-
пу, Василю Гаху, власнику будівельного 
маркету "Маяк", Віктору Ковалю, депу-
тату Рівненської райради, Олександру 
Нестеруку, депутату Рівненської міської 
ради, Денису Косюзі та ТМ "Шалена че-
репаха", Вікторії Євтушок, власниці кон-
дитерської "#Мама_вдома". 

Окрема подяка тим, хто підтримав нас 
з самого початку й підтримують досі, це 
Ігор Ніколайчук – ТМ "Гощанські ковба-
си", Віктор Жабчик та Ірина Плісецька – 
ТМ "ВІЛІС", народний депутат України 
Олександр Салійчук. 

– А які враження за рік? Ви за-
доволені?

– Думаю, пишатись нам є чим, вва-
жаю, що ми досягли гарних результатів. 
Запрошую всіх обов’язково підписатись 
на наш youtube-канал "То-Сьо".
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Видатний історик, краєзнавець, дослідник, колекціо-
нер, талановитий педагог, письменник, журналіст, ар-
тист, оратор, художник – всебічно обдарована особис-
тість, одним словом. Свої останні роки присвятив мрії, 
"справі усього життя" – створенню Здолбунівського 
краєзнавчого музею. Мріяв зробити його оазою історії 
та культури, атмосферним простором. 

Творив історію тут і зараз. Мав блискучий розум і був го-
товий будь-якої миті провести екскурсію, лекцію в універси-
теті, виголосити промову, написати статтю – або заспівати 
української пісні, що робив з величезним хистом і задово-
ленням. З не меншим натхненням і вправністю брався за 

МУЗЕЙ ЖИВЕ ЛИШЕ ТОДІ, 
КОЛИ В НЬОМУ Є ЛЮДИ,
ПЕРЕДУСІМ ДІТИ, ІНАКШЕ ВІН ВТРАЧАЄ СЕНС І СТАЄ 
ЗБІРКОЮ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНИХ СТАРИХ РЕЧЕЙ…

Олег Тищенко, засновник Здолбунівського краєзнавчого музею
лопату, сокиру, пилку, шпатель, молоток, вдосконалюючи 
простір навколо себе, створюючи нову реальність, подаючи 
приклад молоді. Встигав задумувати і втілювати купу шале-
них ідей та проєктів, знаходячи однодумців для їх реалізації.

Олег  – автор книг "Гурби: квітень 1944" спільно з 
І.Марчуком (за мотивами книги знято документальний 
фільм) та "Здолбунів на Волині: історичний вернісаж" (книга 
перемогла у номінації "Краще історико-краєзнавче видан-
ня"). 

Нещодавно в урочищі Гурби на Рівненщині у його співав-
торстві відкрили оновлену повстанську криївку як безпеч-
ний, доступний та інклюзивний музейний об'єкт, частину 
меморіального комплексу.

У 2021 році презентував разом з шеф-кухарем Сергієм 
Солдаткіним та автором ідеї Русланом Плясулею історично-
кулінарний проєкт "Я – Історія. Шумлять жорна".

Його життя здавалося захопливою пригодою. Затятий 
мандрівник, понад усе цінував спілкування з людьми, щиро 
цікавився їхніми думками, поглядами, мріями. Особливо 
ставився до дітей – з шаною і великою любов’ю, огортав ува-
гою кожного. 

Кожне його слово було гострим і дзвеніло, мов стру-
на. Славився як неймовірно харизматичний оповідач. 
Побувавши на його хоча б одній незабутній екскурсії, не-
можливо було не стати патріотом під враженням від повного 
занурення в тему. У цих розповідях оживали сотні людських 
доль, історія рідного краю, яку знав до дрібниць, і не пере-
ставав вивчати щодня, відкриваючи щось нове, цікаве…



У сучасному столітті цифрової фотографії все більшу 
популярність завойовує монохромізація кольорових 
зображень у чорно-білі. Адже завдяки цьому перевті-
ленню знімки набувають незрівнянно більшої вираз-
ності й художнього ефекту.

З цим складно не погодитися, дивлячись 
на прекрасне чорно-біле фото. Таке кольоро-
ве рішення допомагає досягти ефекту певної 
недомовленості й таємниці, завдяки якому 
такі знімки здатні створити просто запамо-
рочливе враження... Завдяки відсутності в 
чорно-білих фотографіях кольору, на таких 
знімках простіше висунути об'єкт зйомки на 
передній план, надавши йому максимально 
чіткі обриси та обсяг. Все це призводить до 
полегшення сприйняття. Тому ці зображен-
ня виглядають куди виразніше своїх кольо-
рових побратимів. Можна надати такому 
фото легкого забарвлення класики, грамот-
но і гармонійно продумавши й підібравши 
сюжет для здійснення зйомки.

Нерідко елементи чорно-білої фотосесії використовують в 
репортажній зйомці. І в цьому випадку вона тільки підкреслює 
динаміку або, навпаки, володіє магічною властивістю "зупини-
ти" мить... Як кажуть англійці, колір додає ще один вимір. Тож 
коли роблю чорно-білі знімки, то нема цього "кольорового 
виміру", тоді краще видно емоції людини, її реакції, настрій…
Кольорові теж прикольні, тут треба по-іншому обробляти…
Вони теж передають емоції, але чорно-білі – набагато краще, 
адже нема кольору, який заважає розгледіти настрій...

 Зробити по-справжньому хороший кадр у рамках чор-
но-білої фотосесії – завдання не з легких... Я чомусь постій-
но думала, що з монохромною обробкою не справлюся... 
Обробка далася мені лише тоді, коли я поборола свій вну-

трішній страх перед "не вийде", "не зможу", 
"я недостатньо профі"... Хтось думає, що це 
дуже легко – створювати чорно-білі світлини. 
Але для цього фотограф має багато що вміти: 
працювати зі світлом, композицією, оброб-
кою, відчувати характер, настрій моделі.

Я дуже люблю чорно-білі фотографії, 
може, навіть ще більше, ніж кольорові... 
Сама маю багато чорно-білих фото зі сво-
го дитинства... В них є якась магія... Кажуть, 
практика  – шлях до досконалості. Якщо це 
правда, то я, можливо, наче вже дуже близь-
ка до ідеалу... Мої фотороботи я подавала на 
міжнародні фотоконкурси та навіть виборю-
вала винагороди...

Обожнюю чорно-білі фото! Саме вони пе-
редають справжні емоції та настрій. Чорно-
біле фото дає можливість поринути у світ, де 

колір у знімках не має значення і кожен кадр несе особливу 
магічність. А які світлини подобаються вам більше: чорно-
білі чи кольорові?

instagram.com/artfotografrivne/
facebook.com/fotografrivne/

Авторське сімейне та весільне фото преміум класу в 
Рівному, по Україні та за кордоном від Наталії Якимчук, 

тел: +38 097 1995 707.

ФОТОГРАФ НАТАЛІЯ ЯКИМЧУК:
НА ЧОРНО-БІЛИХ ФОТО КРАЩЕ 
ВИДНО ЕМОЦІЇ ЛЮДИНИ, 
ЇЇ РЕАКЦІЇ, НАСТРІЙ…
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Житло в іпотеку… Коли ми чуємо такий вислів, одра-
зу з’являються скептичний настрій і легке роздрату-
вання: хіба можна в реаліях сьогодення відважитись 
на такий крок, як тривалі іпотечні зобов’язання? Це 
ж не жарти, а довгі роки кредитного "ярма", та й на 
тривалу стабільність в житті розраховувати склад-
но. Але, з іншого боку, накопичити достатньо коштів 
для купівлі гідного житла практично нереально: 
економити доведеться довгі роки, за цей час і діти 
подорослішають, і потреба в просторій квартирі 
зникне.  Тож невже доведеться все життя прожи-
ти декількома поколіннями на тісних квадратних 
метрах? Аж ніяк! Як то кажуть, вовк зовсім не такий 
страшний, як  його малюють, та й не вовк то зовсім! 
Житло в іпотеку – це можливо, доступно і зручно. 

Сьогодні нам пощастило поспілкуватись з рівнянином 
Ігорем, який став одним з перших українців, хто ризикнув 
долучитись до державної програми "Доступна іпотека 
7%". Ризикнув, і не прогадав: зовсім скоро його родина 
облаштуватиме власне, затишне і просторе, сімейне гніз-
дечко в сучасній новобудові  Eco House.

– Ігоре, вітаю! Почну з головного питання – як 
ви наважились на такий відповідальний крок, 
як іпотечний кредит? 

Насправді, це рішення не було спонтанним – ми з дру-
жиною довго йшли до нього. Потреба у власній просто-

рій квартирі назріла давно, і з кожним днем ставала все 
більш гострою – маємо двох дітей, вони ростуть, їм потрі-
бен власний простір. Більше того – розуміючи, що купівля 
квартири так чи інакше є в найближчих планах, ми потро-
хи відкладали кошти на майбутню квартиру. А нещодав-
но я дізнався про державну програму підтримки молодих 
сімей – "Доступна іпотека 7%". Ще декілька днів витратив 
на вивчення умов програми, зваження всіх "за" і "проти". 
В результаті вирішили спробувати подати документи на 
розгляд – раптом, пощастить? І пощастило! (посміхається)

– Розкажіть докладніше: скільки часу витра-
тили на збір і підготовку пакету документів, як 
обирали банківську установу? І головне – як 
обирали забудовника, адже саме з вибору ва-
шої майбутньої квартири все мало б почина-
тись?

Так, до питання вибору квартири ми підійшли, якщо 
можна так сказати, системно. Не скажу, що не розглядали 
жодних ЖК, окрім Eco House. Звісно, розглядали. Але зу-
пинились саме на цьому ЖК. Чому? Важко сказати. Це був 
цілий комплекс обставин і фактів, завдяки яким ми зрозу-
міли – хочемо тут жити. При виборі житла немає неваж-
ливих питань: особисто для мене велику роль відіграла 
можливість вільного планування, яку анонсували в цен-
трі показів. Дружина задоволена інфраструктурою: все, 
що потрібно – поруч: і поліклініка, і торгівельний центр, 
садочок, школа… Звичайно, дуже важливе індивідуальне 
опалення в кожній квартирі, і якісне утеплення будинку 
загалом. З рештою, все, що потрібно для спокійного жит-
тя – є в Eco House.

 Звісно, на прийняття остаточного рішення вплинула 
цінова політика забудовника – кожен покупець розрахо-
вує на певний бюджет, і тут у нас все склалось. Ще один 
момент – дуже підкупила уважність людей, які працюють 
в центрі показів: направду, це дуже важливо! Дівчата про-
йшли весь шлях оформлення іпотеки разом з нами (по-
сміхається). Можна сказати, ми разом вчилися, дізнавали-
ся деталі процесу, адже це був перший подібний досвід і у 
нас, і у них. Отже тепер ті, хто приходитимуть в Eco House 

МАЛЕНЬКА ІСТОРІЯ 
ВЕЛИКОЇ МРІЇ: 
ЯК СТАТИ ВЛАСНИКОМ 
НОВЕНЬКОЇ КВАРТИРИ … 
В ІПОТЕКУ!
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за іпотекою, зможуть подолати шлях до власної квартири 
легше і швидше.

Повертаючись до підготовки пакету документів  – на-
справді, це не було занадто складно і виснажливо. Ніяких 
особливих документів, типу свідоцтва про народження 
двоюрідної прабабці, в нас не вимагали, стандартний 
набір. Загалом весь процес збору та підготовки було за-
вершено за півтора тижні, зауважте – без поспіху і зайвих 
нервів. Щодо банку – є певний список акредитованих бан-
ківських установ, які можуть працювати в межах програ-
ми "Доступна іпотека 7%", я надіслав документи до розгля-
ду одразу в декілька з них, першим, хто погодив мій запит, 
став банк "Глобус", за що йому окреме дякую.

– Ігоре, маю дещо особисте питання. 
Більшість людей, хто цікавиться іпотекою, по-
боюються не так складного процесу оформ-
лення кредиту, як щомісячних платежів. 
Поділіться досвідом, як спланувати сімейний 
бюджет, аби погашення боргу не стало тягарем?

Особисто для мене виплата боргу не стала чимось та-
ким страшним. Адже ми планували такий крок, як купівля 
квартири, тож останнім часом звикли формувати свій осо-
бистий сімейний недоторканий запас. Єдина відмінність: 
ті кошти, які раніше просто відкладались "до скарбнички", 
тепер одразу йдуть на погашення боргу. Зовсім не важко 
оптимально розрахувати бюджет і жити по своїм можли-
востям, коли очікувана власна квартира вже так близько!

– І останнє питання: як першопроходець на 
непростому шляху іпотечного кредитування 
за державною програмою, що ви можете по-
радити рівнянам, які мріють про розширення 
житлової площі, але не мають достатньої фі-
нансової подушки і побоюються кредитних 
зобов’язань?

Насамперед, не потрібно боятись. Наші страхи перед 
кредитами часто зумовлені недостатньою обізнаністю в 
складних фінансових термінах і особливостях кредитного 

ринку. А коли починаєш детально заглиблюватись в тему, 
розумієш, що не все так страшно, як здавалось. Так, кре-
дит терміном на 20 років, але ж маючи велику мету і здій-
снену мрію про власну квартиру, можна всі свої резерви 
кинути на погашення боргу. Зрозуміло, певні ризики бу-
дуть, але життя – взагалі ризикована штука. З іншого боку, 
просторе житло нам потрібне саме зараз, поки ростуть 
діти, а не через 20 років, коли, можливо, вдасться назби-
рати на купівлю квартири: до того часу і діти подорослі-
шають, і ми постаріємо. Тож навіщо тоді велика квартира?

 Отже, розповсюджені страхи перед іпотечним кре-
дитуванням значно перебільшені. Ігор наважився, і вже 
за декілька місяців його щаслива сім’я облаштовувати-
ме своє власне сімейне гніздечко, де вони обов’язково 
будуть дуже щасливі! А всіх рівнян, хто мріє про змінити 
невеличку квартиру на просторе, сучасне, якісне житло 
європейського рівня, ласкаво просимо до центру показів 
Eco House – у нас ще є просторі, світлі квартири саме для 
вашої родини! А завдяки пану Ігорю – ще й практичний 
досвід!

ЗАЦІКАВИЛИСЬ?  
ДІЛИМОСЯ КОНТАКТАМИ

Переглянути свою майбутню квартиру можна за адре-
сою: м. Рівне, вул. Олени Теліги, 61.

Та радимо відвідати сайт www.ecohouse.biz.ua  
чи зв’язатися з менеджерами Центру Показів за телефоном  
+38 096 115 00 55, дізнатися деталі та домовитись про зу-
стріч.

І долучайтесь до соцмереж ЖК "Eco House", де знайдете 
багато цікавинок та позитиву.

Не відкладайте здійснення мрії – 
обирайте квартиру для щастя вже сьогодні!
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– Катерино, ви директор першої у Рівному Школи 
Леді, у якій навчаються дівчатка різного віку. Чому 
ви вирішили приділити особливу увагу саме на-
вчанню для дівчаток?

– Школа Леді – це не просто навчальний заклад, гурток чи 
секція для проведення дозвілля, Школа Леді – це позитивний 
простір для розвитку, формування та виховання дитини. На 
жаль, у моєму дитинстві не було подібного закладу для дівча-
ток, де я змогла б проводити якісно час з подругами, навча-
тись, розвиватись… З такої дитячої мрії і виросла доросла ідея 
та проєкт Школи Леді.

– Ви згадали про дитинство. А ким ви мріяли ста-
ти? Чи були справжньою маленькою Леді?

– У дитинстві бути не Леді у мене було мало шансів (жар-
тую), адже я росла серед дівчаток, я щаслива, що маю двох 
прекрасних сестер, які теж відіграли не останню роль у фор-
муванні мене як Леді та жінки. Пригадую, у дитинстві, я всіляко 
намагалась допомогти мамі та проводила чимало часу із се-
страми. Особливо мені подобалось робити їм зачіски – з цим 
я і пов’язувала своє майбутнє. У дитинстві мріяла стати стиліс-
том зачісок та перукарем, але з цією професією в мене так і 
не склалось, про що не шкодую, адже життя вело мене іншим 
шляхом. Я спробувала себе у ролі офіціанта, адміністратора у 
найкращих закладах міста, рекрутера, також вирішила створи-
ти свій заклад швидкого харчування, що в мене вийшло досить 
успішно, проте, я хотіла спробувати себе у кардинально іншій 
сфері… Ким я тільки не була!

– У вас досить цікавий професійний шлях, але як 
ви прийшли до ідеї створення Школи Леді?

– Саму ідею створення простору для розвитку дівчаток 
сформувала та почала втілювати в життя вже у дорослому віці 
моя сестра Оля, а я, своєю чергою, після її від’їзду за кордон, 
вже підхопила та розвиваю цей проєкт у своєму баченні до 
сьогодні. 

– Коли ви говорите про Школу Леді, у вас горять 
очі, дійсно, відчувається, що це ваша справа. Як ви 
можете описати її для наших читачів, котрі, можли-
во, досі не чули про цей заклад?

– Так, Школа Леді – це те, чим я живу останні кілька років. 
Це, перш за все, школа позитивного зростання для дівчаток, 
ми робимо акцент не на зовнішні вміння та навички, хоча це 
у нас має важливу роль. Ми прагнемо сформувати у дівчаток 
гармонійний світогляд, впевненість у собі, наполегливість, віру 
в свої сили. І якщо найменші леді, 5-6 років, приходять до нас 
з одним запитом на вивчення основ нашої школи, то дівчатка 
молодшого та середнього шкільного віку ставлять для нас інші 
цілі та виклики.

– Тобто у Школі Леді програма навчання для різ-
них вікових груп відрізняється?

– Так, звісно. У нас є базовий перелік предметів, який постій-
но доповнюється та коригується з огляду на потреби дівчаток, 
проте наповнення та зміст цих предметів абсолютно відрізня-
ється з огляду на вікові та психологічні потреби дітей. Урок на 
одну і ту ж тему буде відрізнятись у кожної групи наших Леді.

ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЛЕДІ КАТЯ СОБОЛЄВА:
"СПРАВЖНІЙ УСПІХ – ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ 
КРОПІТКОЇ ТА НАПОЛЕГЛИВОЇ РОБОТИ 
СИЛЬНОЇ КОМАНДИ ОДНОДУМЦІВ!"
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– А на які групи чи класи поділяється ваша школа?
– У нас сьогодні діє чотири групи для навчання: Міні-Леді 

(5-6 років), Леді Перлинка (7-8 років), Леді Star (9-10 років), Юна 
Леді (11-13 років). Зараз ці групи стовідсотково наповнені, й у 
перспективі ми бачимо потребу на розширення та збільшення 
кількості груп. Дівчатка, які приходять у Школу Леді, зазвичай, 
залишаються на довгі роки та дорослішають у нашій Школі. Ми 
кожного семестру переглядаємо та доповнюємо список пред-
метів, які викладаються у нас. Сьогодні – це сім дисциплін: ети-
ка та етикет, мода та стиль, самопізнання, краса – моє здоров’я, 
основи хореографії, дефіле, медіаграмотність. 

У перспективі ми бачимо значне розширення Школи, адже 
є запит від батьків створити щось подібне для хлопчиків, тому, 
далі – більше…

– Цікавий перелік предметів, думаю, навіть до-
рослі дівчата та жінки були б не проти пройти на-
вчання у вас. Проте, наскільки я знаю, у Школі Леді 
окрім навчання постійно відбуваються та реалізо-
вуються багато інших проєктів та заходів?

– Так, правильно. У нас постійно проходять тематичні фотодні. 
Наприклад, один із нещодавніх – "Мама і я", де матусі з дітками 
фотографувались у домашніх образах та інтер’єрі. "Весна" – зо-
всім інша вишукана фотосесія у неймовірних сукнях та квіткових 
образах, зимові сімейні фотосети та ще багато інших. Не менш 
яскраво у нас відбуваються майстер-класи. У рамках Школи Леді 
діє навчальний 10-годинний курс "Етики та Етикету" для тих, кому 
цікавий саме цей напрямок. Проте зараз ми відкрили ще один 
надзвичайно цікавий напрямок, але вже для батьків.

– Це буде пов’язано також з навчанням? 
– І так, і ні. Ми активно працюємо над проєктом "СуперМама", 

в рамках якого відбуваються зустрічі з цікавими, різносторонні-
ми, мотивуючими особистостями нашого міста, фотосесії, май-
стер-класи, зустрічі для матусь. Ми вже провели першу зустріч з 
головою ГО "Ангели життя" Ліаною Диновською та отримали кру-
тий фідбек від наших матусь, а отже ми на правильному шляху.

– Інтригуюче. Так, дійсно це щось нове для 
Рівного. Бажаємо вам, аби все вдалось. Ви дійсно 
багатогранна та яскрава особистість. А як вам вда-
ється все встигати та поєднувати у собі стільки 
всього? Поділіться секретом.

– Дякую за приємні слова. Так, у швидкому ритмі життя важ-
ливо не втратити себе та не забувати про головне. Я не була б 
тою, ким я є сьогодні без підтримки рідних, своєї сім’ї, чоловіка 
та сина, сестер та друзів. Мені пощастило мати чудову команду 
однодумців  – викладачів Школи Леді, які завжди готові миттєво 
відреагувати та підтримати усі мої ідеї. Я переконана: успіх – це не 
історія однієї людини, яка може все, успіх – це результат кропіткої, 
наполегливої праці цілої команди, яка працює на результат і ру-
хається у єдиному напрямку. Вважаю своїм професійним успіхом 
усміхнені та щасливі дитячі очі, які бачу щотижня після занять у 
Школі Леді, вдячних та задоволених батьків дівчаток, юних та вже 
дорослих випускниць нашої Школи, які завжди з радістю розпо-
відають про свої успіхи та роль у цьому Школи Леді. А наші най-
більші звершення – попереду, адже ідей та планів ще дуже багато!

P.S. При нагоді запрошую у 
наш літній табір "Клуб Леді 
та Джентльмена" ваших ді-
ток, віком від 5 до 9 років, де 
ми щодня з 9 до 17 години роз-
виваємось, відпочиваємо, на-
вчаємось, смачно їмо, займає-
мось творчістю, креативимо 
та наповнюємось позитивом. 
За деталями телефонуйте 
068 758 44 75.ФОТО: Олександр МАКАРЧУК

МОЯ ІСТОРІЯ
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СЕКРЕТИ ГОЛОДУВАННЯ
ТА ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Кожна людина є особливою, але поруч з нами живуть ті, хто вражає, дивує та надихає. Саме таким є народний 
депутат Верховної Ради України VII-VIII скликань, голова Федерації волейболу Рівненської області Юрій ВОЗНЮК. 
Йому точно є чим поділитися з читачами журналу “РІВНЯНИ”, адже не з чуток знає про користь очищення тіла 
та духу, важливість оновлення організму, про здоровий спосіб життя та підтримку близьких. Про це і поговоримо 
на сторінках нового випуску нашого видання.

– З соціальних мереж ми дізналися, що ви прак-
тикуєте голодування. Скільки днів цього року 
витримали голодування?

– Я б сказав, що не витримав, а пройшов цей прекрасний 
проміжок часу. Голодування тривало цього року 21 день, що 
насправді не так вже і багато. Я так практикую вже шостий 
рік. А якщо порахувати загалом, то вийде аж 11 років голо-
дування у період Великоднього посту.

від Юрія Вознюка

 – А, загалом, звідки виникла така ідея голоду-
вання?

– Я загалом активно проводжу своє життя, постійно в русі. 
Багато старших колег витримували голодування, от і мені 
було цікаво, як вони прийшли до цього, захотів спробува-
ти. Приємно, що чотири роки вони мене підтримували та 
контролювали, давали потрібну інформацію. Одне діло – це 
прочитати, почути від когось, але побачити наочно – це зо-
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всім інакше. Ти бачиш, як люди досягли успіхів, осмислюєш 
і, завдяки цьому, допускаєш це для себе, хочеш теж спробу-
вати.

 – Ви говорили, що практикуєте голодування 
саме в період Великоднього посту. А чи пробува-
ли повторити щось подібне в інші дні року?

– Скажу відверто, намагався зробити таке очищення ще в 
Різдвяний піст, але не виходило. Мабуть, організм вже звик 
і саме в цей період був не готовий. Влітку теж не виходило 
чомусь. Напевно, комп’ютер в голові заклав, що Великдень 
– це сакрально, по-особливому для кожного з нас і саме цей 
період, коли ти чекаєш з нетерпінням свята, то все вдається.

– Як справляєтеся в перші дні голодування, 
коли організм отримує максимальний стрес?

– Звісно, 2-3-4 дні найскладніші, коли дуже хочеться їсти. 
Коли починав, на самих початках, сім-вісім років тому, то у 
цей період мені потрібно було реально перетерпіти, а за-
раз це настільки запрограмовано, що особливих проблем 
немає. Тепер я легко проходжу цю фазу. В цей період не 
можна активно займатися спортом, мати надто великі на-
вантаження, але в той самий час я не лежу просто на дивані, 
бо так точно не варто робити. Навпаки, потрібно намагати-
ся максимально більше спілкуватися з людьми, друзями та 
близькими.

 – А як рідні та близькі реагують на голодування 
і як вам вдається голодувати на застіллях?

– Якщо відмінусувати той час, що ми витрачаємо на го-
тування та споживання їжі, то є більше часу на інші справи. 
Ваше питання дуже слушне, адже цього року було цікаво, 
коли перші дні голодування припадали на святкування та 
застілля. Але я радий тому, що моє оточення вже розуміє, 
приймає та підтримує мене у таких починаннях.

Партнери, які вперше бачили мене 1 квітня, коли я вхо-
див у голодування, і які побачили мене вже після цього, від-
значили, що я помолодшав на років так десять.

 – А як щодо самопочуття, то ви відчули покра-
щення?

– Реально, я відчув, що мій загальний стан покращив-
ся, активність змінилася і відчував приплив сил та енергії. 
Попередні роки, я здавав аналізи до та після голодування, 

аби контролювати процеси в організмі. Цього року я цього 
вже не робив, бо за таку кількість спроб відчув, що це мені 
підходить. Нормалізується тиск, покращуються показники 
крові, і з цими фактами не можна посперечатися. Тому, без-
заперечно, варто йти на такі кроки.

 – Ви сказали, що вивільняється час від спожи-
вання їжі, а чи готуєте ви для інших у цей період?

– Прибирання та прання – це не моє, а про кулінарію 
скажу, що мені дійсно подобається. В період голодування 
смаки, бажання загострюються, і ти це відчуваєш. Тому мої 
близькі підтвердять, що я готую для них в цей час особливо 
активно. Єдине, що не куштую, як все вдається на смак.

 – На скільки кілограмів допомагає схуднути 
21-денний марафон голодування?

– Основне – це не схуднення, а очищення організму. Бо 
вже на четвертий день голодування організм розуміє, що 
зовнішньої їжі немає. Тому він починає пожирати найгірші 
клітини, тому ми і зменшуємося в об’ємах. За останні роки у 
мене явно помітні схуднення, бо 15-20 кілограмів втрачаєть-
ся однозначно.

 – Не менш важливо вийти з голодування. Як це 
проходить у вас?

– Знаєте, навіть книги пишуть про вихід з голодування. 
Перший день вживається переважно рослинна їжа: фрук-
ти, овочі, рослинна олія, а от на 6-7 день, фактично на 
Великдень, можна входити повільно в харчовий ритм.

Після голодування змінюються смакові рецептори. Не 
потрібні сіль чи цукор, бо ти відчуваєш нотку смаку. Бо під 
час голодування дуже відчувається навіть смак та якість 
води. З першого ковтка зрозуміло, чи вода жива чи не жива. 
Ідеально в період голодування вживати джерельну воду. 
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і якими є обов’язки батьків щодо дітей? 
ХТО ТАКИЙ СПРАВЖНІЙ БАТЬКО

У кожного з нас є біологічний бать-
ко, але не кожен з нас мав справжньо-
го батька, який виконував свою роль 
по відношенню до нас. Бог створив 
кожну людину так, що вона потре-
бує батька, який буде забезпечувати, 
захищати, виховувати, вчити і най-
головніше – любити. Батьки повинні 
любити своїх дітей. Бог, який створив 
цей світ, Бог, якого я проповідую, який 
дав нам Біблію, є прикладом найкра-
щого батька. Він піклується, захищає, 
вчасно радить, любить і виходить 
нам на зустріч завжди. Він завжди по-
руч з нами. Найголовніше, що зробив 
для нас Небесний батько – це коли ми 
були у гріхах, ми повинні були бути за-
судженими, а Він взяв на себе усі наші 
провини та врятував нас. Це відбуло-
ся на Голгофському хресті через Ісуса 
Христа. Чому Бог це зробив? Біблія 
дає нам відповідь на це питання: «Бо 
так Бог полюбив світ, що віддав сина 
Свого Єдинородного, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не загинув, але мав 
життя вічне». Диявол, який є ворогом 
кожної людини, завжди намагався за-
шкодити людям, коли йому вдається 
посіяти недобре в серця людей, тим 

самим диявол шкодить самим людям. 
Чимало бід, з якими ми стикаємося, не 
стільки воля Бога, скільки наш непо-
слух Богові дав місце для диявола, щоб 
він зруйнував щось у нашому житті. 
Але Ісус Христос хоче нас врятувати, як 
люблячий батько.

Сьогодні диявол руйнує інститут 
сім’ї. Щоб діти ставали сиротами при 
живих батьках, не звертаючи уваги на 
потреби дітей. Диявол знає, що люди-
на без сім’ї дійсно нещасна і тоді вона 
схильна до гріха. Тому так важливо 
батькам докласти максимум зусиль, 
щоб діти були благословенними, щас-
ливими й отримували всю любов, яка 
їм потрібна. Обов’язок батька – забез-
печити дітей житлом, одягом, їжею, а 
перед Богом батьки зобов’язані слід-
кувати за їх здоров’ям та щиро любити 
і піклуватися. У наш час надзвичайно 
багато батьків роблять величезну по-
милку, думаючи, що все, що треба ді-
тям – це гроші, телефони, забуваючи 
про найголовніше – любов.

У нашій церкві “Христос є відповідь” 
у проповідях ми часто говоримо бать-
кам про важливість проведення часу з 
дітьми, щоб вони цікавилися життям 

дітей. Адже чим далі батьки від дітей, 
тим меншим авторитетом вони ста-
ють для них. І навпаки, коли ми разом 
з дітьми й цікавимося їх життям, пи-
таннями та проблемами, тим краще 
вони ставляться до всього, що батьки 
кажуть та радять. Окрім проповідей, 
ми проводимо туристичні поїздки до 
Карпат, сплави, куди часто їдуть бать-
ки та дітки разом.

Надзвичайно важливо, щоб батьки 
були для дітей прикладом для наслі-
дування, адже ми часто вчимо їх не 
своїми словами, а вчинками. Дитину 
можна порівняти з полем – що ми 
там посадимо, те на ньому і виросте. 
Якщо ми стали поганим прикладом, то 
не варто чекати, що збиратимемо до-
брі плоди. Якщо батько говорить по-
гані слова, принижує, ображає дітей 
та їх матір, то відповідні плоди діти і 
принесуть батькам у свій час. Є інша 
сторона медалі, коли батьки викону-
ють усі забаганки дітей, і тоді теж ми 
не знаємо, якими вони зможуть стати 
у майбутньому. В своїй роботі я часто 
спілкувався з алко- та наркозалежни-
ми і помітив, що часто багато хто з тих, 
хто пішли цим шляхом, в дитинстві не 
мали належної уваги батьків або на-
впаки, усі їх забаганки батьки викону-
вали.

Тому саме в руках батьків майбутнє 
власних дітей. Слово Боже навчає бать-
ків: “А батьки, не дратуйте дітей своїх, 
а виховуйте їх в напоминанні й осте-
реженні Божому! До Ефесян 6:4”. А дра-
тувати дітей батьки можуть тим, що не 
дотримуються обіцянок, радять не чи-
нити так, а самі так роблять. Це все по-
мічають діти і переносять це на власне 
життя. Діти не мають відношення до 
проблем, які є в нашому житті. Тому 
коли ми приходимо додому, то ми по-
винні приносити рідним тепло, любов, 
чуйність та добре слово. Виховувати 
дітей треба на основі Слова Божого, бо 
діти наші в першу чергу – це Божі діти 
й тільки в другу чергу – наші, батьків 
земних. Якщо Господь довірив нам ді-
тей, щоб ми виховали їх, то ми маємо 
робити це у вченні Божому. Щоб ми 
разом молилися, читали Біблію та від-
відували разом з дітьми зібрання, во-
дили їх на недільну школу. Але навіть 
не церква виховує дітей, а саме батьки 
мають зобов’язання вкласти в дітей 
Господні істини.

Проповідь пастора Тараса Сеня
у телепрограмі "Добра Новина" 

на каналі ITV.
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Консультація пастора:
 +38 096 301 13 71

Сайт церкви 
«Христос є відповідь»: 

cita.rv.ua 

ЦЕРКВА “ХРИСТОС Є ВІДПОВІДЬ”
влаштувала дитяче свято в центрі Рівного

На площі волонтери встановили 
три надувні гірки, один батут і шість 
наметів, де безкоштовно можна було 
взяти солодку вату, попкорн, воду, а та-
кож християнську літературу для дітей 
та дорослих. П’ять банерів зі словами з 
Біблії прикрасили свято – люди охоче 
фотографувались на їхньому фоні.

“Потрібно робити такі заходи як 
можна частіше. Щоб через дітей бать-
ки приходили до церкви, слухали Слово. 
Це важливо не тільки сьогодні, а й у всі 
часи” – Марія Омеліна, пенсіонерка.

Під час заходу грала приємна хрис-
тиянська музика, вчителі недільної 
школи церкви “Христос є відповідь” 
проводили біблійний урок для дітей. 
Маленькі гості були в захваті – вони з 
величезним інтересом слухати розпо-
віді з Біблії, відпочиваючи від активних 
ігор на батутах.

Пастор Тарас Сень мав нагоду про-
повідувати Слово Боже, розповідати 

про Христа і запрошувати до церкви. 
У цей день тисячі рівнян пройшли та 
проїхали повз майдан Незалежності, 
звернувши увагу на намети з христи-
янськими текстами. Волонтери споді-
ваються, що таким чином Слово Боже 
було посіяне в їхні серця. 

“Ми вдячні Богу, що сьогодні може-
мо звіщати Слово Боже, робити добро 
і відкрито заявляти про Ісуса Христа. 
Це чудова нагода нагадати людям про 
віру і покаяння” – Тарас Сень, пастор 
церкви “Христос є відповідь”.

Сотні дітей та дорослих, що побува-
ли на святі, залишилися задоволени-
ми. Вони були дуже вдячні за благо-
дійну акцію, а організатори – раді, що 
дитяче свято вдалося, адже це черго-
ва можливість розповісти людям про 
найсвітлішу і добру особистість – Ісуса 
Христа. Служителі й надалі планують 
влаштовувати цікаві заходи для меш-
канців міста.

2 червня на майдані Незалежності у м.Рівне відбулося дитяче свято на 
честь Дня захисту дітей. Організацію взяла на себе церква “Христос є від-
повідь”: з ранку до вечора місцеві жителі приводили своїх діток, щоб вони 
з користю провели час.



|   Р І В Н Я Н И2 2

Одним із засобів підтримки  
здоров’я, бадьорості, а особливо – кра-
си є  масаж  Ergolift  за допомогою су-
часного апарата останнього поколін-
ня LPG Alliance з Франції.

Як працює LPG Ergolift?
Для масажування обличчя вико-

ристовується спеціальна маніпула LPG 
Ergolift.

Вона оснащена мікромотором, дія 
якого покращує стимуляцію клітин. І 
тому ця процедура суттєво ефективні-
ша у порівнянні з іншими методиками 
підтяжок обличчя.  Унікальна будова 
дозволяє виконати більше 1000 мані-
пуляцій для омолодження. 

А принцип D механічної стимуля-
ції утворює кілька рівнів оновлен-
ня: 

Вертикальна стимулює шкіру на різ-
номанітній глибині.

Горизонтальна, завдяки пульсації 
спеціальних крилець, впливає на ви-

значені клітин, зміцнюючи шкірний 
покрив, зменшуючи зайві жирові від-
кладення, наповнює шкірні покриви 
об’ємом.

Дві насадки LPG Ergolift придат-
ні для масажування різноманітних 
зон: 

Lift 10 для дії на шкіру біля очей та 
губ.

Lift 20 для обличчя, зони декольте, 
грудей і обличчя.

Точність корисного впливу на шкі-
ру забезпечує спеціальний датчик 
ALLIANCE SKIN IDENTITY, який визначає 
тип шкіри та потрібну відновлювальну 
дію. Процедура триває 35 – максимум 
45 хвилин. Апарат застосовується як 
для естетичного, так і для терапевтич-
ного застосування. 

Ефективність масажу облич-
чя за допомогою цього апарата

Дія LPG Ergolift сприяє виробленню 
колагену (спеціального білка, який від-

повідає за пружність шкіри), а також 
гіалуронової кислоти (яка допомагає 
природному зволоженню шкіри), за-
вдяки цьому дуже швидко розгла-
джуються зморшки, обличчя стає мо-
лодшим та свіжим. Уже після першої 
процедури можна побачити позитивні 
зміни. 

Особливо слід відзначити, що під 
час курсу косметичних процедур від-
бувається відновлення правильного 
току лімфи, яка насичує кров киснем, і 
таким чином зменшується набряк об-
личчя, вдається відновити природний, 
"свіжий" колір. А ще покращується са-
мопочуття та підіймається настрій. 

А функція регулювання руху валиків 
дає можливість промасажувати різні 
м’язи обличчя, навіть найбільш делі-
катні, тож підтягнути можна будь-які 
"проблемні ділянки".

Серед інших, окрім уже згаданих, 
позитивних результатів такого маса-
жу: "підтяжка" овалу, виведення токси-
нів, зміцнення імунітету, підвищення 
тонусу м’язів обличчя.

Коли слід записуватися на 
процедуру? 

Не варто чекати появи перших 
зморщок, аби почати курс відновлю-
вального масажу. Звернутися до спе-
ціаліста можна, якщо бажаєте зробити 
риси та контури обличчя чіткішими, 
зняти прояви втоми або просто зро-
бити себе чарівнішою до початку літа. 
Слід розуміти, що не варто очікувати 
перших проблем зі здоров’ям, аби по-
чати піклуватися про себе – куди про-
стіше запобігати можливим майбутнім 
проблемам та почати берегти красу і 
здоров’я одразу.

Де записатися на масаж за 
допомогою LPG Ergolift?

Зрозуміло, що своє здоров’я, а осо-
бливо красу свого обличчя, слід дові-
ряти тільки справжнім професіоналам. 
У Рівному вони працюють у новітньо-
му медичному центрі "Med&Life", який 
спеціалізується на наданні косметоло-
гічних послуг з догляду за обличчям 
та тілом. Тут є понад 30 косметичних 
процедур. Серед них  – вакуумно-ро-
ликовий масаж за допомогою LPG 
Alliance.

+38 0362 62 10 10
+38 098 621 01 02

medlife.rivne@ukr.net
www.medlife-rivne.com

ЯК ЕФЕКТИВНО 
ЗБЕРЕГТИ 
ПРИРОДНУ КРАСУ 
СВОГО ОБЛИЧЧЯ?
Кожна жінка прагне виглядати завжди "на відмінно", мати пружну шкіру 
обличчя без зморщок, яка у будь-якому віці виглядала б молодо. Немає 
такої представниці прекрасної статі, котра не намагалася б усіма силами 
вберегти свою вроду. Раніше активно використовували омолоджуючі 
властивості природних засобів. Тепер же зберегти красу обличчя допомо-
жуть новітні технології у царині косметології, особливо – омолодження.
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– спортивний та талановитий малень-
кий рівнянин, який навчається в школі 
Центр Надії, займається в футбольній ака-
демії «Олімп» вже 4 роки. Тимофій захоплю-
ється футболом з 5 років, має тренування   
6 разів на тиждень і навіть цього йому мало!

Хлопець їздить на турніри по всій Україні, 
займає призові місця. Також Тимофій Пугайко 
– учасник змагань в Іспанії, Німеччині, 
Хорватії, а в його планах ще багато турні-
рів та змагань. Він багато знає про футбол, 
живе ним. Хлопець мріє стати успішним 
футболістом та грати за збірну України!

А ще 1 липня Тимофій Пугайко відзначати-
ме свій день народження. То ж ми щиро ба-
жаємо, щоб його мрії збулись. Щоб він став 
відомим та успішним футболістом, а найго-
ловніше, щоб він, як і зараз, ріс добрим, чес-
ним та щирим хлопчиком!

Тимофій Пугайко
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Îêñàíà Ëîçîâà:
КАТАСТРОФІЧНА ПОМИЛКА – 
ПРИПИНИТИ РОБОТУ САНАТОРНИХ 
ШКІЛ!”
Нещодавно Україну збурило чергове нововведення, 
яке спричинить закриття санаторних шкіл (санатор-
них шкіл-інтернатів). Батьки та педагоги – вкрай за-
непокоєні, адже це може кардинально змінити життя 
дітей.

Про те, які наслідки спричинять такі реформаторські 
заходи, чому важливі подібні заклади освіти, розповіла 
Оксана ЛОЗОВА, відомий лікар-педіатр та очільниця 
обласного осередку “Радикальної партії Олега Ляшка”.

– Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, детальні-
ше, чому виникла така проблема. 

– Ще на початку 2020 року Верховна Рада України при-
йняла у другому читанні новий законопроєкт України “Про 
повну загальну середню освіту”. В “Прикінцевих та перехід-
них положеннях” зазначено: “...з 2020 року санаторні шко-
ли (санаторні школи-інтернати) припиняють набір учнів до 
1-9 класів. Засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-
інтернатів) впродовж одного року з дня набрання чиннос-
ті цим Законом мають змінити тип таких закладів освіти 
на ліцеї з обов’язковим збереженням у їх складі пансіонів.                
З 1 вересня 2024 року такі ліцеї забезпечують здобуття ви-
ключно профільної середньої освіти”. А вже 13 липня того 
ж року вказаний підпункт отримав нову редакцію, де за-
сновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) 
зобов’язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів 
закладів загальної середньої освіти або ліквідувати чи ре-
організувати їх. Таким чином фактично зникають санаторні 
школи та санаторні школи-інтернати у тому форматі, якими 
вони є зараз.

– А можливо, це краще, аби діти, які навчалися 
в таких школах, перейшли до звичайних закладів 
освіти?

– Ні, жодної користі від цього нікому не буде! Врахуйте, 
що у цих школах навчаються ті, хто має серцево-судинні 
захворювання. Отже, потребують не тільки постійного спо-
стереження медиків, а й відповідної реабілітації. Такі діти 
змушені періодично отримувати процедури, а чимало фі-
зіотерапевтичних відділень та відділень з таким напрямком 
роботи закриті. Де вони могтимуть відновлюватися? Не всі 
батьки зможуть возити дітей за десятки кілометрів до ін-
шого населеного пункту. Та й такі поїздки не найкращим 
чином впливають на їхнє здоров’я. А персонал санаторних 
шкіл не тільки забезпечує належний рівень реабілітації, а й 
цілком дієве лікування.

– Так, але основна функція школи – це перш за 
все надати належний рівень освіти. Наскільки 
освітній процес у школах такого типу відпові-
дає сучасним вимогам?

– Згідно з підсумками ЗНО, учні клеванської санаторної 
школи I-III ступенів завжди демонструють високі результа-
ти. Це свідчить про те, що там не тільки надають медичний 

нагляд та опіку, але й дуже вимогливі щодо освітнього про-
цесу. Діти, які там навчаються, є здібними та освіченими й 
не поступаються своїм одноліткам без вад здоров’я. Не слід 
вважати, що такий заклад – це санаторій, де тільки відпочи-
вають та лікуються. Це повноцінна школа. Відмінність тіль-
ки в тому, що з об’єктивних причин там повинні працювати 
медики, аби зберегти здоров’я та життя підопічних.

– Пані Оксано, а що буде, якщо такі школи за-
криють?

– Кількість серцево-судинних патологій серед дітей зрос-
тає. І не тільки в Україні, а й по всьому світі. Тому завжди 
будуть учні, які потребуватимуть саме такого підходу до 
навчання. І, якщо закрити ці школи зараз, то вже потім по-
трібно буде докласти чимало зусиль і витратити коштів, аби 
відновити їхню діяльність. Зараз це катастрофічна помил-
ка – припинити роботу санаторних шкіл. В Україні депутати 
усіх рівнів запобігають такому розвитку подій. Приміром, 
депутати Рівненської обласної ради надіслали звернення 
до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо 
недопущення закриття та забезпечення можливості подаль-
шого функціонування санаторних шкіл (санаторних шкіл-
інтернатів). 

Хочеться сподіватися, що вдасться уникнути найгіршого 
сценарію розвитку подій.

“
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЖІНОЧА ПЛАТФОРМА "РІВНІ РАЗОМ"

ВІД МОЖЛИВОСТЕЙ ДО ЗМІН
Ірина Трало, співзасновниця та 

голова правління ГО "Жіноча плат-
форма "Рівні Разом": "Проблема ген-
дерних стереотипів у суспільстві наба-
гато глибша, ніж особисті емоції. "Жінці 
не місце в бізнесі та політиці", "Не по-
ліз у бійку – не мужик", "Жінка – береги-
ня вогнища", "Чоловік  – завойовник", 
безглузді наліпки "За кермом – жінка"  
тощо. Усе це кліше, яких вже давно не 
повинно бути. 

Перший крок до подолання про-
блеми – її визнання. Сьогодні ми спо-
стерігаємо різні погляди на питан-
ня гендерної рівності  – від повного 
несприйняття, іноді поблажливого 
ставлення, до більш відповідального 
розуміння. Саме тому ми заснували 
ГО "Жіноча платформа "Рівні Разом", 
аби реалізуючи  інформаційно-освітні 
проєкти, допомогти громаді зрозумі-
ти, наскільки рудиментарним є таке 
сприйняття жінки та чоловіка у соціу-
мі". 

Ірина Петрик-Щокова, співзас-
новниця ГО,  координаторка освіт-
ніх проєктів: "За даними останніх со-
ціологічних досліджень, проведених 
Фондом "ООН Жінки" в Україні 66,3% 
опитаної молоді відчували до себе ген-
дерно упереджене ставлення; 47,3% 
стикалися з дискримінацією в різних 
формах та 53% опитаних хотіли б ви-
вчати питання гендерної рівності та 
навчитися розвінчувати гендерні сте-
реотипи. З одного боку, це досить ви-

сокі, вражаючі показники, проте вони 
засвідчили високий рівень розуміння 
проблеми та готовності її долати, саме 
серед молодих людей. На щастя, це те 
покоління – яке не готове заперечува-
ти очевидне. 

Тому в першу чергу наша діяльність 
спрямована саме на комунікації з мо-
лоддю. ГО "Жіноча платформа "Рівні 
Разом" стала регіональним партнером 
Програми "Пакт заради молоді 2025", 
також ініціюємо  реалізацію в громаді 
проєкту "Індекс благополуччя молоді". 

Світлана Марчук, співзаснов-
ниця ГО, депутатка Рівненської 
міської ради: "Гендерна рівність – це 
чутливий індикатор, який демонструє, 
наскільки розвиненою і демократич-
ною є держава. Проте систематичність 
роботи має починатися з маленьких 
кроків. Децентралізація змінила став-
лення людей до своєї громади. Наша 
організація прагне,  аби кожен меш-
канець зрозумів  свій рівень відпові-
дальності за зміни, які відбуваються. 
Адже культура та толерантність не 
нав’язується нам "згори", не залежить 
від прийнятого закону чи нормативно-
го акту. Лише разом ми зможемо по-
долати нерівності, що стали частиною 
нашого життя". 

Катерина Марчук, співзасновни-
ця ГО, депутатка Рівненської місь-
кої ради: "Маючи досвід передвибор-
чої кампанії, ми прагнемо допомогти 

жінкам подолати страхи та упереджен-
ня, приймати більш активну участь у 
громадському та політичному житті 
міста.

Сподіваюсь, наш досвід та ком-
петенції допоможуть реалізувати у 
громаді соціально важливі проєкти, 
спрямовані на розвиток та посилен-
ня жіночого лідерства – за допомогою 
тренінгів та менторських програм, че-
рез залучення до ухвалення рішень на 
місцевому рівні та проведення інфор-
маційних кампаній, що висвітлюють 
діяльність підприємниць та посадо-
виць. Наразі також  активно працюємо 
над ідеєю  жіночого соціального під-
приємництва,  мета якої, – розширен-
ня економічних можливостей жінок у 
громаді та подолання так званої "скля-
ної скелі". 

Марія Савчук, співзасновниця 
ГО, координаторка медійних  про-
єктів: "Медіа відіграють ключову роль 
у формуванні суспільної думки. Аби 
подолати упереджене ставлення до 
жінок та чоловіків у суспільстві  – вар-
то виробляти більше фахових, недис-
кримінаційних сюжетних матеріалів; 
забезпечувати гендерно-чутливу жур-
налістику. Тому ми активно працюємо 
над  проєктами медіаграмотності.  За 
сприяння міжнародних партнерів пла-
нуємо реалізувати в громаді ряд ак-
тивностей, спрямованих на навчання 
молоді основам журналістики, інфогігі-
єни, комунікацій".
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Ðîìàí Êîâàëü: 
НІХТО НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА РУЙНУВАННЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ!”
Зараз, як ніколи, кожен з нас може пересвідчитися, 
наскільки важливе місце займає медицина у житті 
кожного. Адже саме медики у часи пандемії відігра-
ють незамінну роль в охороні здоров’я українців. Та й 
у житті будь-якої держави охорона здоров’я відіграє 
стратегічне значення.

Фахову оцінку сучасного стану системи охорони здоров’я 
надав відомий і досвідчений лікар та політичний діяч
Роман КОВАЛЬ.

“

ß â³ääàâ ìåäèöèí³ 30 ðîê³â æèòòÿ. 
ß ñòàâ ñâ³äêîì ¿¿ ðóéíóâàííÿ…

Çàì³ñòü òîãî, ùîá çì³íèòè –
 ðîçâàëèëè!

Ë³êàð – öå ïîêëèêàííÿ!

– Пане Романе, як ви оцінюєте нині стан медич-
ної галузі в Україні?

– Я віддав лікарській справі 30 років свого життя (це тіль-
ки лікарська практика, не враховуючи навчання та інтерна-
тури). Опираючись на свій досвід, можу сказати, що зараз 
все робиться не для прогресу, а регресу. Система охорони 
здоров’я України розвалена повністю і де факто не існує. 

Кожен, хто приходить до влади, починає свої реформи 
медицини, які, по суті, стають шкідливими для неї. Що таке, 
простіше кажучи, охорона здоров’я? Пацієнт звертається, 
аби отримати якісну медичну допомогу. А що зараз відбува-
ється в Україні? Є когорта лікарів, які прагнуть заробити на 
пацієнтах, є Міністерство охорони здоров’я України, яке не-
відомо чим зайняте, і є частина лікарської спільноти, яка, по-
при все, прагне гідно виконувати свій лікарський обов’язок.

– А що ви думаєте про реформу, яка почалася 
ще при Петру Порошенку, якою активно займала-
ся міністерка Уляна Супрун? 

– Я вважаю, що найкращою є система Миколи Семашка. 
Напрацювання цього медичного діяча використовувалися 
при організації лікарської діяльності у Швеції, Швейцарії, 
Фінляндії. На його ідеях оперта охорона здоров’я Великої 
Британії, де є не тільки страхова, а й профілактична меди-
цина.

– Розкажіть, будь ласка, детальніше, у чому по-
лягає суть системи Семашка?

– Акцент тут робиться насамперед на профілактиці за-
хворюваності, що потім, природно, зменшує обсяг роботи 
для лікарів у майбутньому. І цю систему в Україні слід було 
вдосконалити, а не розвалювати. У нас теж була трирівнева 
система ланок: первинна – ФАПи та амбулаторії, вторинна 
– лікарні, третя – науково-дослідні інститути. Але реформа-
тори це зламали, бо вирішили, що можуть зробити краще. 
Та нічого не довели до пуття. Пішли прахом напрацювання 
не одного десятиліття. І за це ніхто не поніс жодної відпо-
відальності!

– Як же, на ваш погляд, система працює в 
Україні?

– Покращення у роботі має відчути на собі перш за все 
пересічний громадянин. Чи сталося це після реформи 
Супрун??? З того, що спостерігаю, ні! До того, зараз медичні 
працівники залишаються незахищеними. Міністерство охо-
рони здоров’я й новостворена Національна служба здоров’я 
України працюють як дві окремі структури, які мають окре-
мішній бюджет. Я переконаний, що коштами повинен роз-
поряджатися хтось один, який і відповідатиме за них. Адже 
чим більше відповідальних, тим менше відповідальності. А 
якщо немає відповідальності, то й усе не працює. 

– Вам не здається, що одна із проблем – це те, 
що молодь не бачить перспектив у навчанні й по-
дальшій праці?

– Я переконаний, що лікаря не можна вивчити за гроші. 
Ця професія дуже особлива. Ти перш за все відповідаєш пе-
ред людиною, яка до тебе звернулася, за її життя й майбуття. 
І надати вчасну й адекватну поміч. Все починається з медич-
ної вищої школи…

– У нас хороша лікарська вища школа…
– Так, але її теж знищили! Немає строгих вимог щодо на-

укової й педагогічної роботи. Є прекрасні лікарі, які мають 
всесвітнє визнання, їх запрошують за кордон, але сама ме-
дицина у плачевному стані. На всіх рівнях.

– Пане Романе, як ситуація розвиватиметься 
далі?

– Один Господь Бог знає, за таких умов дуже складно про-
гнозувати… Залишається тільки вірити в краще!

ß â³ääàâ ìåäèöèí³ 30 ðîê³â æèòòÿ. ß â³ääàâ ìåäèöèí³ 30 ðîê³â æèòòÿ. 
ß ñòàâ ñâ³äêîì ¿¿ ðóéíóâàííÿ…

Çàì³ñòü òîãî, ùîá çì³íèòè –

Ë³êàð – öå ïîêëèêàííÿ!
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Колеги, ви несете найважливіше по-
кликання – берегти здоров’я людини! 
Дякуємо за вашу відданість справі, за 
сумлінну працю, за врятовані життя та 
здоров’я тисяч пацієнтів, за віру та надію, 
яку ви даруєте людям. 

Для вас медична професія – це не 
просто робота, це покликання, це стиль 
життя та його сенс! Разом з медичними 
працівниками це свято відзначають ти-
сячі людей, яким ви подарували радість 
перемоги над недугами, які вірять у ваш 
талант, вміння та ваш професіоналізм.

В роботі медичного персоналу ніколи 
немає легких часів, але разом, спільни-
ми зусиллями, ми знаходимо виходи із, 
здавалося б, безвихідних ситуацій. Зараз 
у всьому світі новий виклик – пандемія 
Covid-19. Такий важкий рік показав сус-
пільству, наскільки ми, медики, та наша 
робота важливі. Дуже хочеться вірити, 
що та повага до спеціальності медично-
го працівника та вдячність, яку ми бачи-
мо сьогодні, буде супроводжувати нас 
завжди. 

Тож прийміть сердечну подяку за вашу 
віддану працю, безмежне милосердя, 
професійність, високу моральність та лі-
карську честь. 

Дякуємо за все те, що ви робите!

Шановні колеги! 
Адміністрація КП “Рівненська 

обласна клінічна лікарня” РОР
 вітає лікарів, медичних сестер 

та обслуговуючий медичний 
персонал обласної лікарні 

з Днем медичного працівника!

З повагою Віктор ТКАЧ, 
директор КП “Рівненська обласна 
клінічна лікарня” РОР.
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Я Ткачук Ольга Володимирівна 
Власник та засновник Подологічного 
центру OlhaTkachukPodologRivne, що за 
адресою м.Рівне, вул.Дворецька, 46.

Практикуючий подолог, член Асоціації 
Подологів України (ГО АПУ) та 
голова західного осередку ГО АПУ 
у Рівненській, Тернопільській та 
Волинській областях.

Подологія – наука про стопу. Це напрямок до медичної 
допомоги з догляду за стопами. Від профілактичної обробки, 
так і вирішення тих чи інших патологій. А саме: мозолі, трі-
щини, деформовані та врослі нігті (безоперативна корекція), 
мала ортопедія, грибкові захворювання, екземи, псоріаз, 
діабетична стопа тощо. Мої клієнти – люди різного віку, від 
півторамісячних малюків до 96, це найстарший мій клієнт. 
Також можна замовити виїзний догляд. Для людей з ДЦП, 
похилого віку, інвалідів тощо. 

Як показує власний досвід, на прийом приходять, як до 
останньої інстанції. Щоб зарадити проблемі вже та бажа-
но негайно. Зачасту це неможливо. Адже багато проблем 
можна уникнути. Для цього достатньо лише час від часу від-
відувати кабінет подолога.

Звісно, є вроджені чи набуті захворювання, яких, на жаль, 
неможливо позбутися, але принаймні можна полегшити їх 
перебіг, особливо у час загострення. 

МИЙТЕ НОГИ ДВІЧІ НА ДЕНЬ                   
та ретельно витирайте міжпальцеві зони.

ЗМІНЮЙТЕ ШКАРПЕТКИ,                                              
хоча б раз на день.

ДОГЛЯДАЙТЕ ЗА ШКІРОЮ НІГ 
ТА НІГТЯМИ, так само як доглядаєте 
своє обличчя. Адже лише великий палець 
вашої ноги утримує 70% усієї вашої ваги.

ВДЯГАЙТЕ ВЗУТТЯ ТА ШКАР-
ПЕТКИ ЗА РОЗМІРОМ (цьому 
докладно вчу на консультації у своєму             
кабінеті).

РЕГУЛЯРНО ВІДВІДУЙТЕ ПОДО-
ЛОГА, адже хворобі краще запобігти, аніж 
її лікувати.

Ç ëþáîâ'þ òà òóðáîòîþ 
ïðî âàø³ íîãè, 

âàø ïîäîëîã Îëüãà Òêà÷óê.
м. Рівне, вул. Дворецька, 46;

  тел. 097 501 39 74

1
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П’ЯТЬ ПОРАД 
ВІД ПОДОЛОГА:
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Шановна медична спільното Рівненщини! 
Із професійним святом вас!

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної ад-
міністрації сердечно вітає усіх, хто стоїть на варті охорони здоров’я, із Днем медичного працівника! 

Шановні колеги, ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар 
Господній – людське життя! Професія медика дуже важлива та необхідна для суспільства. Ви кожного 
дня ведете боротьбу з різноманітними недугами, відвойовуючи здоров’я та, зрештою, життя своїх па-
цієнтів. 

24/7 лікарі Рівненщини знаходяться на передовій у боротьбі з протидії поширенню COVID-19. Цей сві-
товий виклик ви, дорогі наші медичні працівники, зустріли мужньо та достойно, озброївшись знаннями, 
навиками та бажанням вийти із двобою переможцем.

Справжні людські чесноти притаманні нашим медикам – професійність, висока моральність та лю-
дяність. Природно, що День медичного працівника відзначають сотні тисяч людей, котрим ви пода-
рували радість перемоги над хворобами. Нехай щодень приносить вам відчуття гордості за обрану 
професію. 

Зичу вам, шановні колеги, міцного здоров’я, добробуту, родинного затишку, невичерпної енергії у ва-
шій надзвичайно потрібній людям праці, професійних успіхів та людської шани. Зі святом вас! 

З повагою Олег Вівсянник                          
Директор Департаменту цивільного захисту           

та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА.
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ГОЛОВНИЙ БІЛЬ: НЕ ВСЕ 
ТАК ПРОСТО, ЯК ЗДАЄТЬСЯ

Продовжуємо дізнаватися про медичні таємниці 
онкології в нейрохірургії. Блукаючи коридорами не-
йрохірургії, зазирнемо до таємничого світу мозку та 
головного болю.

Чи стикалися ви з головним болем? Зі 100% впевненістю 
відповім, що так, стикалися, і не один раз. Всім відомий цей 
головний біль у будь-якій частині голови. Боліти може вся 
голова, половина голови, іноді вогнище болю знаходиться 
в певній точці. Біль може поширюватися з однієї точки на 
всю голову або стискати голову. Головний біль може бути 
гострим, пульсуючим або тупим. Він здатен виникнути 
різко або наростати поступово. Напад болю може тривати 
від декількох хвилин до кількох днів. 
Імовірніше, що головний біль не є результатом серйозного 
захворювання. Однак необхідно запам’ятати, що найпоши-
реніша ознака пухлини головного мозку – головний біль. 
Приблизно половина пацієнтів з новоутвореннями в мозку 
скаржиться на жахливі головні болі, які супроводжуються 
такими симптомами, як запаморочення, спазм потиличних 
м'язів або нудота. А під час росту пухлини стають все більш 
частими й інтенсивними. Залежно від розташування пух-
лини виникають й інші симптоми: порушення свідомості, 
мови та зору, епілептичні напади, оніміння кінцівок. 

Про це все, про симптоматику, особливості пухлин, 
діагностику та види лікування – розмова з моїм екс-
пертом, кандидатом медичних наук, лікарем-нейро-
хірургом обласного нейрохірургічного відділення КНП 
“Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради 
Олександром Євгеновичем КУЧЕРУКОМ.

– Олександре Євгеновичу, давайте нагадаємо 
основні загальні симптоми пухлини головного 
мозку.

– Я перерахую загальні ознаки пухлини мозку. Але потріб-
но пам’ятати, що кожна людина індивідуальна, а значить, 
організм може мати іншу, індивідуальну симптоматику. 

Будь-яка пухлина, утворена в мозку, тисне на мозкову тка-
нину, що викликає підвищений внутрішньочерепний тиск 
і сприяє виникненню таких симптомів, як: головний біль, 
часто розпираючого характеру; нудота, блювота, яка тим-
часово дає полегшення; двоїння в очах; запаморочення; по-
рушення свідомості; геміпарез (параліч руки й ноги з одно-
го боку); судоми. Є ще осередкові симптоми пухлини мозку, 
залежно від розташування: атаксія (порушення координації) 
в кінцівках, тремор, ністагм у бік ураження (пухлини мозоч-
ка); порушення статики, гіпотонусу м’язів (пухлини хробака 
мозочка (мозжевичка); порушення слуху, координації руху, 
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параліч мімічної мускулатури (пухлини мосто-мозочкового 
кута); порушення ковтання, відхилення мовлення, порушен-
ня чутливості глотки, обличчя (пухлини стовбура).

– Як швидко розвивається пухлина головного 
мозку?

– Конкретної цифри немає. Все залежить від типу клітин, 
з яких почався онкопроцес, від локалізації пухлини, від по-
чаткового фактора “поломки”.

– Чи є особливості в пухлин головного мозку?
– Пухлини головного мозку справді особливі через так 

званий гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ).

– А що це таке?
– Гематоенцефалічний бар’єр — це фізіологічний бар’єр 

між нашою кров’ю і клітинами нервової системи. Саме він 
регулює надходження в спинномозкову рідину і нервову 
тканину різних речовин з нашого кровотоку. Цей бар’єр за-
хищає наш мозок від мікроорганізмів, токсинів і, звичайно, 
ракових клітин, утворених в інших органах і супроводжу-
вався метастазами в головний мозок. Але саме гематоен-
цефалічний бар’єр стає перешкодою в лікуванні первинних 
пухлин, оскільки він не “пропускає” не тільки токсини, а й 
лікарські речовини.

Ще одна з особливостей пухлин головного мозку полягає 
в тому, що іноді доброякісні пухлини буває так само складно 
лікувати, як і злоякісні, — залежно від їхнього розміру і роз-
ташування в головному мозку.

Крім того, їхня особливість полягає в тому, що їх не класи-
фікують за звичними стадіями.

– Олександре Євгеновичу, чи мають метастази 
пухлини головного мозку?

– Пухлина, яка починається в головному мозку, навіть 
якщо вона злоякісна, рідко поширюється на інші частини 
тіла. З цієї причини дослідження інших органів тіла зазви-
чай не потрібні.

– Як відбувається лікування та яке лікування є 
ефективніше?

– Лікування пухлини головного мозку залежить від типу, 
розміру, клітинного складу та локалізації пухлини, а також 
від загального стану здоров'я пацієнта. Лікар може призна-
чити таке лікування, яке буде відповідати ситуації конкрет-
ного пацієнта.

Хірургічне лікування пухлин головного мозку є основним 
та найбільш ефективним методом, проте видалення пухли-
ни з тканини мозку становить значні труднощі. Кожне таке 
втручання – це складна нейрохірургічна операція. Хірургу 
необхідно висікти пухлину в межах здорових тканин, щоб 
уникнути рецидиву, тому кожна така операція травматич-
на, а часто і зовсім неможлива через великі розміри пух-
лини або її локалізації в життєво важливих ділянках мозку. 
Операція з видалення пухлини головного мозку має певний 
ризик, наприклад, ризик розвитку інфекції та кровотечі. Інші 
види ризику можуть залежати від тієї зони головного мозку, 
в якій розташована пухлина. Наприклад, операція на пухли-
ні, розташованій біля очних нервів, може нести ризик втра-

ти зору. Операції при пухлинах головного мозку проводять 
під операційним мікроскопом та із застосуванням навігацій-
ного контролю, сучасного анестезіологічного забезпечення 
й сучасного операційного забезпечення.

– Чи необхідна реабілітація після операційного 
лікування?

– Так, як і після будь-якої іншої операції в тілі. Реабілітація 
є необхідною частиною відновлення, оскільки пухлини го-
ловного мозку можуть розвиватися в тих ділянках мозку, 
які контролюють моторику, мову, зір і мислення. Іноді голо-
вний мозок може сам відновитися після травми або процесу 
лікування пухлини головного мозку, але це потребує часу і 
терпіння.

Реабілітація когнітивних функцій може допомогти впора-
тися з втратою або відновити втрачені когнітивні здібності.

Фізіотерапія може допомогти відновити втрачені рухові 
навички або м'язову силу.

Відновлення працездатності може допомогти пацієнтові 
повернутися до звичного ритму життя.

– Олександре Євгеновичу, що робити, якщо лю-
дина помічає у себе постійні головні болі або ну-
доту, або, якщо раптом рука потроху перестає вас 
“слухатися”?

– Не варто ставити собі відразу діагноз “рак”, а в першу 
чергу потрібно звернутися за консультацією до лікаря (те-
рапевт, невролог, нейрохірург, онколог). Потрібно пройти 
повне обстеження, – схожі симптоми можуть викликати 
безліч інших захворювань, і не тільки мозку. У разі, якщо 
за результатами обстеження вам оголосили про наявність 
злоякісної пухлини головного мозку, не варто впадати у від-
чай. Виконуйте всі вказівки лікарів і повідомляйте їм про 
всі зміни в самопочутті під час проходження лікування. 
Пам’ятайте: ви з лікарем одна команда на шляху до пере-
моги над захворюванням.
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ВІТАЄМО, СКОРО ВИ 
СТАНЕТЕ БАТЬКАМИ

Продовжуємо дізнаватися про найщасливіший та 
надзвичайно клопіткий період майбутнього батьків-
ства, про медичні таємниці акушерства, гінекології та 
вагітності. Отож, ви побачили на тесті на вагітність дві 
смужки – вітаємо, скоро ви станете батьками. Тому час 
замислитися, куди ставати на облік та як підготувати-
ся до пологів. 
Блукаючи коридорами таємничого акушерства, зазир-
немо до таємничого світу зародження та появи на світ 
нового життя. Сьогодні ми розглянемо тему партнер-
ських пологів, дізнаємося, що таке партнерські пологи, 
поговоримо про присутність партнера або близьких на 
пологах та як ця присутність впливає на саму поро-
діллю. Окрім того, ознайомимося із “Школою відпові-
дального батьківства”.
Вагітність – це неймовірно дивовижний і водночас дуже 
відповідальний період для жінки. Від того, наскільки 
ретельно майбутня мама стежить за своїм здоров'ям, 
залежить і здоров'я малюка. Окрім правильного харчу-
вання, уникнення стресів та фізичної активності, протягом 
вагітності важливо здавати аналізи, робити скринінги та 
проходити обстеження. Отож не варто затягувати з пер-
шим візитом до лікаря та тим, щоб стати на облік. Жінці при 
надії важлива не лише підтримка рідних, а й правильне 
медичне спостереження за нею та розвитком дитини. Саме 
тому й потрібно стати на облік, під час якого жінку обсте-
жують різні лікарі, роблять необхідні аналізи, проводять 
ультразвукове дослідження плоду (УЗД) та записатися до 
“Школи відповідального батьківства”. А як це все зробити 
та підготуватися до пологів, щоб комфортно та спокійно 
пройти шлях довжиною у дев’ять місяців, допоможуть 
розібратися “Медичні таємниці” разом з моїм експертом, 
акушером-гінекологом, лікарем вищої кваліфікаційної 
категорії, головним лікарем КНП "Пологовий буди-
нок" Рівненської міської ради Світланою Іванівною 
МУРАВСЬКОЮ.

– Що таке партнерські пологи? 
– Партнерські пологи – це пологи, на яких разом з поро-

діллею присутній партнер, зазвичай, чоловік. Якщо з різних 
причин чоловік не може бути присутній на пологах, це може 
бути мама, сестра або хтось з рідних чи близьких. 

– Світлано Іванівно, як присутність партнера 
впливає на породіллю та медичний персонал на 
пологах? 

– Дуже важливо, щоб хтось з близьких був поряд під час 
пологів. Це підтримує жінку, надає їй спокою, впевненості, 
що все буде добре. Партнер допомагає правильно дихати, 
масажує спину та живіт під час перейм. Інколи навіть коли 
хтось рідний тримає за руку, вже допомагає жінці в пологах. 

А якщо пологи проходять шляхом кесаревого розтину, парт-
нер виконує таку важливу роль, як контакт “шкіра до шкіри” 
з дитиною в перші дві години після пологів.

– Як чоловіки поводять себе на партнерських 
пологах – це для них більше стрес, страх, втрата 
свідомості, чи навпаки – радість від очікування 
народження нового життя? 

– Чоловіки часто бояться бути присутніми на пологах, але 
радість від очікування народження нового життя завжди пе-
ремагає. Сьогодні для того, щоб бути присутнім на партнер-
ських пологах у нашому закладі, необхідно мати негативний 
результат Ig M до Covid-19.
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впливає на породіллю та медичний персонал на 
пологах? 

– Дуже важливо, щоб хтось з близьких був поряд під час 
пологів. Це підтримує жінку, надає їй спокою, впевненості, 
що все буде добре. Партнер допомагає правильно дихати, 
масажує спину та живіт під час перейм. Інколи навіть коли 
хтось рідний тримає за руку, вже допомагає жінці в пологах. 

А якщо пологи проходять шляхом кесаревого розтину, парт-
нер виконує таку важливу роль, як контакт “шкіра до шкіри” 
з дитиною в перші дві години після пологів.

– Як чоловіки поводять себе на партнерських 
пологах – це для них більше стрес, страх, втрата 
свідомості, чи навпаки – радість від очікування 
народження нового життя? 

– Чоловіки часто бояться бути присутніми на пологах, але 
радість від очікування народження нового життя завжди пе-
ремагає. Сьогодні для того, щоб бути присутнім на партнер-
ських пологах у нашому закладі, необхідно мати негативний 
результат Ig M до Covid-19.
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– Пані Світлано, яку роль відіграє підготовка 
пари до пологів?

– Підготовка пари до пологів відіграє надзвичайно вели-
ку роль. Її можна пройти в “Школі відповідального батьків-
ства”.

– Що таке “Школа відповідального батьків-
ства” та як в ній відбувається навчання?

– “Школа відповідального батьківства” – це цикл лекцій 
для підготовки до пологів, які проводяться в Рівненському 
міському пологовому будинку на базі відділення “Центр 
планування сім’ї та репродукції людини”. На жаль, у період 
пандемії багато вагітних бояться відвідувати “Школу”. Ми, 
зі свого боку, намагаємося зробити все, щоб мінімізувати 
ризики захворіти. Заняття проводяться за попереднім за-
писом максимум для п’ятьох жінок з дотриманням усіх про-
тиепідемічних заходів. Лекції читають акушер-гінеколог, 
психолог, дитячий гінеколог, неонатолог. Теми стосуються 
перебігу вагітності, пологів, а також післяпологового періо-
ду. Загалом курс складається із п’ятьох лекцій.

– Це навчання платне чи безоплатне? 
– Підготовка пари до пологів у “Школі відповідального 

батьківства” є безкоштовною, і її можуть відвідати усі вагітні, 
які стоять на обліку в лікарів пологового будинку.

– Світлано Іванівно, “Школа відповідального 
батьківства” веде пари після пологів, навчає, як 
поводитись у післяпологовий період? 

– Лектори “Школи відповідального батьківства” працю-
ють як індивідуально з парами, так і на лекціях. Як зазнача-
лося раніше, зараз курс складається із п’ятьох лекцій. Але на 
індивідуальних консультаціях можна розібрати різні питан-
ня, не лише підготовку до пологів. Наприклад, планування 
вагітності, медичні та психологічні аспекти післяпологового 
періоду, методи контрацепції та багато інших питань, які ці-
кавлять сімейні пари. Більш детально про розклад лекцій та 
попередній запис на них можна дізнатися у “Центрі плану-
вання сім’ї та репродукції людини”.



НЕВПИННО ВПЕРЕД. 
ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ, РОЗВИТОК 

ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

“Молодшають” аритмії у нібито 
здорових людей, що погіршує 
якість життя, а інколи й призво-
дить до інвалідизації чи раптової 
смерті. Сьогодні ми поговоримо 
про відділення, яке лікує порушен-
ня ритму серця вже понад 11 років. 
Я розмовляю про серцево-судинні 
недуги з Аллою МАТВІЙЧУК, завід-
увачкою кардіологічного відді-
лення №3 для лікування хворих з 
порушенням ритму серця в КНП 
“Центральна міська лікарня” РМР, 
лікарем-кардіологом вищої катего-
рії з лікарським стажем 29 років.

– Алло Василівно, останнім 
часом почастішали та помо-
лодшали аритмії. А що може 
бути причиною збільшення по-
дібних випадків аритмій?

– Перш за все – це стрес, пору-
шення сну та перепади АТ. Для сер-
ця дуже шкідливий хронічний стрес. 
Також причиною аритмії може бути 
підвищена тривожність та не менш 
небезпечний постковідний синдром. 
Порушення ритму останнім часом 
виникають частіше у молодих пацієн-
тів і можуть бути причиною раптової 
смерті через несвоєчасне звернення. 
У разі виникнення аритмії, ядухи чи 
запаморочення насамперед треба 
звернутись до сімейного лікаря, зро-
бити ЕКГ, ЕхоКС та моніторування ЕКГ 
по Холтеру.

– Під час COVID-19 зменши-
лась чи, навпаки, збільшилась 
динаміка захворювання?

– Населення не дотримується про-
стих заходів безпеки від інфікуван-
ня COVID-19. А наслідками подібних 
недотримань є збільшення кількос-
ті важких хворих під час COVID-19. 
Коронавірусна інфекція, своєю чер-

гою, в чотири рази збільшує кількість 
фібриляцій передсердь. 

 – Час не стоїть на місці, ме-
дицина в тому числі. Алло 
Василівно, які сучасні методи-
ки використовуєте у своїй ро-
боті? 

– У відділенні є новий 7-канальний 
Холтер з можливістю аналізувати ЕКГ 
по стандартних та грудних каналах. А 
також можемо використовувати його 
як подійний монітор, тобто записува-
ти ЕКГ вдома пацієнтом власноруч, 
що особливо важливо у ковідний пе-
ріод. Проводимо операції імпланта-
ції різного типу пристроїв (штучних 
водіїв ритму та дефібриляторів – ІКД), 
ці оперативні втручання виконує до-
свідчений персонал. Я пройшла курс 
Джона Велленса в Берліні з лікування 
складних аритмій. Вдосконалюються 
й лікарі відділення – Роман Петрович 
Кушнір та Галина Яківна Мовчан. 
Галина Яківна має гарний досвід ліку-
вання ковідних пацієнтів з порушення-
ми ритму серця. 

– Пані Алло, держава допо-
магає із закупівлею пристроїв 
для імплантації?

– Штучні водії ритму, якими ми за-
раз забезпечені та імплантуємо у від-
діленні, – всі вони закуплені за програ-
мою медичних державних закупівель. 
Звичайно, кількість їх обмежена, але 
це більше, ніж було у попередні роки. 
Дефібрилятори ми отримали завдяки 
допомозі облздороввідділу по пере-
розподілу з інших областей.

– Крім високоякісного об-
ладнання, дуже важлива ква-
ліфікована підготовка спе-
ціалістів. Де відбувається 
підвищення кваліфікації ліка-
рів?

– Під час COVID-19 ми продовжуємо 

з проф. Анджеєм Кутарським (Польща)
з Валерієм Залевським, НІССХ ім. М.М.Амосова.

Рівненські кардіологічні дні

Stefan Karczmarewicz, M.D., Ph.D. (Польща),
майстер клас по стимуляції пучка Гіса при 

імплантації ШВРС 2019 р.

невпинно розвиватися далі, рухатися 
вперед. У нас є безплатний доступ до 
міжнародних вебінарів та конгресів, 
що раніше було недоступно або доро-
го. Весь світ медичної спільноти згур-
тувався і докладає максимум зусиль 
в поширенні нової інформації про 
ускладнення коронавірусною інфекці-
єю, зокрема які саме та через який час 
вони можуть виникнути. Деякі усклад-
нення можуть з’явитися навіть через 
декілька місяців. Це стосується серця 
та аритмій також.

– Яка доля рівненських 
“Кардіологічних днів”?

– Лікарі відділення продовжують 
гарну традицію “Кардіологічних днів” 
та діляться досвідом і читають допо-
віді про нові методи лікування, ціка-
ві клінічні випадки для колег області 
та України. Враховуючи COVID-19, 
ці конференції проводять онлайн і з 
участю провідних фахівців з інституту 
Амосова.
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НАОДИНЦІ З “ЛАГІДНИМ 
УБИВЦЕЮ”: ГЕПАТИТ C 

– СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО
Через 20 років після зараження 
гепатитом C можна дізнатися, що 
тихо прогресує остання, 4-та стадія 
фіброзу – перехід у цироз. Діагноз 
ставиться випадково або коли 
хвороба вже з’їла печінку і є цироз 
або рак. Шлях зараження – кров 
у кров. У манікюрному салоні, у 
стоматолога чи в перукарні теж 
можна отримати цю “нагороду”, не 
знаючи. Я розмовляю про гепа-
тити, різноманітні захворювання 
печінки з Галиною МАРТИНЮК – 
завідувачкою обласного лікуваль-
но-діагностичного гепатологічного 
центру в КНП “Центральна міська 
лікарня” РМР, кандидатом медич-
них наук, доцентом, заслуженим 
лікарем України, лікарем вищої 
кваліфікаційної категорії з інфек-
ційних захворювань.

– Розпочнемо із загаль-
них ознак гепатиту. Галино 
Андріївно, на що потрібно звер-
нути в першу чергу увагу?

– Є загальні ознаки гепатитів всіх 
видів. Це: слабкість і швидка втомлю-
ваність; роздратування або апатія; 
розлади з боку ШКТ – нудота, блюван-
ня, біль у животі та діарея; потемніння 
сечі; знебарвлення калу; пожовтіння 
шкіри, слизових оболонок і склер; під-
вищена температура тіла. Якщо хоча б 
одну ознаку в себе помітили – негайно 
до лікаря. 

– Пані Галино, яке основне за-
вдання обласного лікувально-
діагностичного гепатологічно-
го центру?

– В першу чергу це діагностика, 
профілактика та лікування хворих із 
захворюваннями печінки. ОЛДГЦ зна-
ходиться на базі центральної міської 
лікарні, тому ми користуємося лабора-
торією міської лікарні та всіма метода-
ми лабораторних та інструментальних 
досліджень, які є на базі центральної 
міської лікарні. ОЛДГЦ складається зі 
стаціонарного відділення, диспансер-

но-консультативного кабінету з про-
цедурною маніпуляційною, де прово-
диться забір крові на клінічні, біохімічні 
дослідження та скринінг маркерів ві-
русних гепатитів. До центру за медич-
ною допомогою звертаються всі паці-
єнти з різноманітною гепатологічною 
патологією, гострими та хронічними 
вірусними гепатитами. На базі центру 
в нас йде розподіл безплатного ліку-
вання противірусної терапії. 

– Що є основою у лікуванні 
ураження печінки?

– Основою лікування цих захво-
рювань є надання етіологічного ліку-
вання. Якщо це вірусні гепатити – то 
призначають якісну та сучасну про-
тивірусну терапію. Якщо це гепатити 
іншої етіології, в яких інша причина 
захворювання печінки, то лікуван-
ня спрямоване на пошук та усунення 
причини виникнення цього фактору. 

– Які сучасні методики та тех-
нології використовують фахів-
ці ОЛДГЦ?

– Ми використовуємо найрізно-
манітніші технології, починаючи від 
клінічних досліджень та закінчуючи 
складними дослідженнями з викорис-
танням ІФА-лабораторії та полімераз-
но-ланцюгової реакції з визначенням 
генотипу вірусів. Тому що від того, 
який генотип вірусу, залежить і при-
значення подальшого лікування.

– Дуже важливе місце займає 
кваліфікована підготовка спе-
ціалістів. Галино Андріївно, де 
відбувається підвищення ква-
ліфікації лікарів?

– Працівники відділення система-

тично підвищують кваліфікацію, є учас-
никами конференцій всеукраїнського 
та міжнародного рівнів. Незважаючи 
на COVID-19, ми продовжуємо само-
навчання, при наявності вільного 
часу беремо участь в онлайн-семіна-
рах. Проходимо онлайн-навчання в 
гепатологічних школах України та в 
європейських школах гепатологів. А я 
щорічно проводжу гепатологічні шко-
ли в межах області та беру участь у єв-
ропейській школі гепатологів, амери-
канській школі гепатологів, паризькій 
гепатологічній школі. 

– Пані Галино, чи запровадже-
но в Україні обов’язковий скри-
нінг на вірусні гепатити?

– У світі поді-
бний скринінг 
– обов’язкова 
практика, а в нас, 
поки що, такої 
практики немає. 
Спеціальних програм виявлення гепа-
титу С немає. Діагностують його, коли, 
наприклад, беруть до армії або скріну-
ються тільки групи ризику. Це донори 
плазми та крові, це люди, які по роботі 
мають часті кров’яні контакти, вагітні, 
пацієнти з ВІЛ/СНІД, а також всі пацієн-
ти, які направляються на оперативне 
втручання. Бажано, щоб кожна люди-
на самостійно, заради своєї безпеки, 
проходила раз в рік подібний скринінг.
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Він точно знає про всі виклики та проблеми, з якими 
стикається медицина нашої області. Адже він не тільки 
багато років працює хірургом-урологом, а ще і є головою 
медичної комісії Рівненської обласної ради. В ексклюзив-
ному інтерв'ю заступника головного лікаря Рівненського 
обласного клінічного лікувально-діагностичного центру 
імені В.Поліщука, депутата Рівненської обласної ради Юрія 
БІЛИКА – про недофінансування медицини та звернення до 
Президента, щоб "голос" медиків Рівненщини було почуто.

– Крайнє засідання сесії обласної ради точно 
можна назвати "гарячим". Чому підіймали питання 
щодо недофінансування медицини області?

– Ми не можемо не реагувати на ситуацію, що склалася, адже 
Національна служба здоров’я закладам медицини Рівненської 
області боргує близько 180 млн грн. 

– Але є ж пояснення ситуації, яка склалася?
– Національна служба здоров'я України пояснює таке недофі-

нансування тим, що вони недоотримають кошти з державного 
бюджету. Але хочу зазначити, що НСЗУ насправді порушує тер-
міни підписання договорів та умови оплати контрактів, нараху-
вання коштів за надання послуг проводить вибірково, з запізнен-
ням, постійно змінює умови підписання договорів, збільшуючи 
вимоги до закладів та маніпулюючи статистичними даними. Тож 
це неприпустимо.

– Ви є автором звернення до Президента, яке підтри-
мали депутати. Про що у ньому йдеться?

– Це звернення не тільки до Президента, а й до Ради наці-
ональної безпеки і оборони України, Голови Верховної Ради 
України та Прем’єр-міністра України щодо критичної ситуації, яка 
склалася в закладах охорони здоров’я України та Рівненщини зо-
крема. Підготовлений мною проєкт рішення підтримали 61 депу-
тат Рівненської обласної ради.

ЮРІЙ БІЛИК: "НЕДОФІНАНСУВАННЯ МЕДИЦИНИ ОБЛАСТІ – 
ПРОБЛЕМА, ЯКА ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОГО ВИРІШЕННЯ"

– Хотілося б звернути увагу на зміст звернення. Які 
акценти ви зазначили?

– Ми наголосили, що електронна система охорони здоров’я 
України, через яку звітуються медичні заклади, працює неста-
більно та неякісно, постійно перевантажена, що не дозволяє 
вчасно і в повному обсязі подати інформацію про надані по-
слуги. Відтак, заклади недоотримують кошти. Особливо від цьо-
го страждає амбулаторна допомога. До того ж частині закладів 
охорони здоров’я області, які надавали допомогу пацієнтам з 
COVID-19, НСЗУ не продовжило договори. Так, коштів за лікуван-
ня пацієнтів заклади не отримали.

– Якщо говорити зокрема про заклад, в якому ви 
працюєте, то скільки недоотримав діагностичний 
центр?

– Кошти, які ми отримуємо від НСЗУ, покривають лише 60% від 
потреби на заробітну плату, а заклади, які надають амбулатор-
но-поліклінічну допомогу, зокрема і наш діагностичний центр, 
отримали лише 40% від фонду заробітної плати. Крім того, кошти 
на забезпечення медикаментами, витратні матеріали та аморти-
зацію обладнання взагалі відсутні.

– Такі дії можна вважати такими, що дискредиту-
ють медичну реформу?

– Звісно, це створює напругу в самих медичних закладах, між 
працівниками, які хочуть звільнятися та незадоволені умовами 
праці. А з іншого боку, це породжує конфліктні ситуації між паці-
єнтами та медичними працівниками.

Саме тому, на мою думку, потрібно негайно втрутитися в по-
рядок реалізації медичної реформи, не допустити масового за-
криття медичних установ області, адже цього просто не можна 
допустити.

Щиро дякую усім колегам-медикам за їх щоденну та нелегку 
працю для збереження здоров'я мешканців нашої області. 

Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, безмежного щастя, 
сімейного благополуччя, вдячних пацієнтів та підтримки 

колег! Нехай робота приносить задоволення та матеріальне 
забезпечення! Будьмо здорові та нехай нас береже Бог!

ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ





Äîðîã³ êîëåãè, íàøà ìåäè÷íà ðîäèíà Ñåìåíþê³â 
â³òàº âàñ ç íàøèì ñï³ëüíèì ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. 

Ç Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà óñ³õ ïðè÷åòíèõ! 
Âñ³õ, õòî ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó, ñâîº ïîêëèêàííÿ äîïîìàãàòè ëþäÿì.

 Ó ö³é ïðîôåñ³¿ âàæëèâ³ âñ³, à îñîáëèâî ò³, 
õòî íå ìàº ïðàâà íà ïîìèëêó! 

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî âàì íå ò³ëüêè äáàòè ïðî çäîðîâ'ÿ 
íàâêîëèøí³õ, à é íå çàáóâàòè ïðî ñâîº. Áåðåæ³òü ñåáå. Íåõàé äîâãå 

æèòòÿ îáäàðóº âàñ ùàñëèâèìè ìîìåíòàìè é ïðèºìíèìè ñïîãàäàìè, 
ðîçóì³ííÿì òà âäÿ÷í³ñòþ ëþäåé. Íèçüêèé óêë³í óñ³ì ë³êàðÿì, 

ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì çà âðÿòîâàí³ ëþäñüê³ æèòòÿ, 
çà çäîðîâ'ÿ, ÿêå ïîâåðòàºòå ïàö³ºíòàì.
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Колектив Видавничого дому 
“ОГО” щиро вітає 
родину Семенюків – 
Пилипа Пилиповича, 
Олександру Володимирівну, 
дочку Марійку 
та сина Олександра 
з днем народження, 
й окрім цього, 
з професійним святом 
– Днем медичного 
працівника. 

Медицина об’єднала 
та стала сімейною 
справою для справжніх 
професіоналів, 
прекрасних лікарів – для 
дитячого офтальмолога 
клініки “Сімейна Оптика” 
Олександри Володимирівни 
та Пилипа Пилиповича 
– завідувача відділення 
променевої діагностики 
КП “РОКЛДЦ 
ім. В. Поліщука” РОР, 
голови профспілкового 
комітету первинної 
профспілкової 
організації закладу.

Нехай робота 
приносить вам 
задоволення, 
а життя – радість.
Ясного розуму, міцного 
здоров'я, шани від пацієнтів 
та сімейного щастя! 
Успіхів у вашій справі!
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ – 
КРАЩА, КОЛИ 
Є ПРИЧИНА 
ПОСМІХАТИСЯ

Донедавна люди, зуби яких були суттєво пошкодженими, 
не мали іншої альтернативи, окрім  встановлення «мостів» 
з металокераміки, «золотих» зубів та інших штампованих 
коронок. Декому навіть доводилося надягати традицій-
ні знімні протези. Усі вищезгадані методи призводили до 
функціональних обмежень та зниження впевненості в собі. 
Сьогодні пацієнти чекають і скорочення часу лікування, і ес-
тетичних результатів. 

Більш ніж 30 років тому стоматологи знайшли спосіб, як 
замінити втрачені зуби імплантатом. Це покращує якість 
життя та повертає упевненість у собі. Встановлення імплан-
тату – це набагато більше, ніж просто відновлення фізіоло-
гічної функції жування. Це покращення інших життєво-важ-
ливих функцій організму, таких як травлення їжі та усунення 
дефектів мовлення. І звичайно, це можливість посміхатися! 

У центрі стоматології DentaMed ми завжди прагнемо по-
кращити якість лікування та рівень наданого сервісу нашим 
пацієнтам. Для нас вибір основної системи імплантації був 
виваженим рішенням, яке потребувало ретельного вивчен-
ня усіх наукових аспектів.  

Система імплантатів Neodent, яка є частиною швейцар-
ського холдингу Straumann Group, пропонує пацієнтам 
успішний довгостроковий результат та простіше рішення, у 
порівнянні з іншими системами імплантації.

Тільки уявіть: щорічна кількість проданих імплантатів 
Neodent  становить 1,9 мільйона! Завдяки своєму 25-річному 
досвіду вони відповідають усім вимогам сучасної стоматоло-
гії, зосереджуються на прогресивних методиках лікування, 
таких як негайне навантаження, а також інших сучасних і 
надійних рішеннях, підвищуючи доступність і прийнятність 
лікування для того, щоб створювати посмішки кожен день.

Власне імплантат допомагає відтворювати жувальні зу-
силля зубів та щелеп, зберігаючи їх. У разі застосування 
часткових протезів або звичайних мостовидних протезів, 
кістка поступово втрачається, що може призвести до змі-
ни форми обличчя. У випадку вибору відновлення зубного 
ряду за допомогою імплантатів Neodent – ці негативні  на-
слідки відсутні.  

Імплантат спроектований так, щоб успішно реалізовува-
ти протоколи негайного лікування за всіма показниками: від 
одиничного дефекту зубного ряду до повної адентії (відсут-
ності зубів). 

Neodent  налічує понад 20 років рецензованих наукових 
досліджень. І результати дійсно вражають – не виявлено 
жодної ані ранньої втрати імплантатів, ані в довгостроковій 

перспективі (понад 5 років). 
96,5% – саме такий рівень приживлення цих імпланта-

тів згідно з проведеними дослідженнями протягом 10 років 
спостережень за 3578 пацієнтами, що обрали Neodent.   

Варто зазначити, що нещодавно ми, у центрі стоматоло-
гії DentaMed, відкрили хірургічний блок з усім необхідним 
обладнанням, яке нам поставили спеціально з Італії. Це по-
вноцінний хірургічний простір з найкращими умовами для 
налагодженої роботи та успішних рішень не лише в імплан-
тології, а й у хірургічній стоматології загалом.  

Ми є  непохитними у своїх рішеннях, опираючись на 
перевірені науково-стоматологічні дослідження, ДАЮЧИ 
ПАЦІЄНТАМ НАДІЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ І СПОКІЙ. Neodent  це біль-
ше, ніж створення посмішки, це – відновлення впевненості.  
А ваша впевненість – це ваш спокій. 

Повертайте різноманіття 
емоцій у своє життя з Neodent. 

Посміхайтесь на повну 
з центром стоматології

DentaMed.

м. Рівне, вул. C.Крушельницької, 62а

dentamed2000.com.ua
@Dentamedrivne
@dentamed_rv

(096) 555 05 45; (099) 555 05 45
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

08.08.2020 у Рівному свої двері відчинила унікальна 
клініка нового покоління, сучасний медичний центр, 
в якому поєднані новітні технології медичної та 
естетичної сфер. Вже з моменту відкриття 
"Dr. Pechnikova medical center" заявила про себе 
в багатьох напрямках стоматології, косметології, 
ін'єкційній медицині, дерматології та вертебрології.

Ексклюзивне інтерв'ю для журналу "РІВНЯНИ" із засно-
вницею медичного центру "DR. Pechnikova medical 
center" Ольгою ПЄЧНІКОВОЮ.

– Що власне представляє медичний центр "DR. 
Pechnikova medical center"? Які послуги у вас 
можна отримати?

– Ми всією командою дбаємо про 
ваш час, комфорт та індивідуаль-
ність, яку підтримуємо й намагаємо-
ся довести до досконалості. Всі най-
сучасніші здобутки стоматології та 
сфери естетики нам вдалося зібрати 
в одному місці – у медичному центрі 
"DR. Pechnikova medical center". Ми 
спеціалізуємося на всіх видах стома-
тологічного лікування дорослих та 
дітей. Клініка "Dr. Pechnikova" про-
понує своїм пацієнтам послуги, такі 
як: терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, 
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія та 
лікування в седації у супроводі анестезіолога. А також кла-
сична косметологія та ін’єкційні методики зі складанням 
Beauty плану та Anti-age процедурами. Усі процедури вико-
нуються із застосуванням сучасного обладнання та новітніх 
європейських технологій.

– У процесі роботи надзвичайно важлива ко-
мандна робота. То скажіть, ви працюєте з коман-
дою у тандемі?

– Ви знаєте, у "Dr. Pechnikova medical center" ми працюємо 
як єдиний цілісний організм, тому щоразу знаходимо пра-
вильні рішення. Наголошу, що зі мною справжня команда 
професіоналів. Кожен з нас має своє направлення та працює 
у сфері, яку ідеально знає. Без підготовки терапевта-стомато-
лога стоматолог-ортопед не зможе провести протезування. 

Також у тандемі працює ортодонт та 
вертебролог, якщо захворювання 
пов’язане з остеохондрозом. А мої 
деякі процедури напряму пов’язані з 
лікарем-дерматологом. Зазначу, що 
в нашій клініці приймає кваліфіко-
ваний дерматолог зі Львова, з кафе-
дри дерматології Львівського наці-
онального медичного університету 
імені Данила Галицького. Водночас 
ми не стоїмо на місці й часто продо-

вжуємо навчання – як за кордоном, так і в Україні.

– Косметологічні послуги сьогодні вражають 
своїм різноманіттям, а що саме робите особисто ви?

– Насамперед скажу, що косметологічні та лікувальні про-
цедури є важливим етапом догляду за собою. На сьогодні в 
пріоритеті не лише збільшення губ, а й комплексне Full-face 
(догляд за усім обличчям).

DR. PECHNIKOVA 
MEDICAL CENTER
КЛІНІКА, ЩО ВТІЛИЛА 
НАЙСУЧАСНІШІ 
ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ 
СТОМАТОЛОГІЇ 
ТА ЕСТЕТИКИ

Ольга Пєчнікова, директор клініки: 
"Ми всією командою дбаємо про ваш час, комфорт 

та індивідуальність, яку підкреслюємо і намагаємося 
довести до досконалості. Всі найсучасніші здобутки 
медичної сфери нам вдалося зібрати в одному місці – 

"Dr. Pechnikova medical center"

ОДНИМ 
ІЗ ПРИНЦИПІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКИ 
Є МАКСИМАЛЬНА 

ПРИВІТНІСТЬ
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

– Векторний ліфтинг обличчя – це болісна про-
цедура? І чи складна?

– Кожна людина має індивідуальну зовнішність, але не всіх 
вона влаштовує. Багато хто намагається надати обличчю ті 
риси, про які вона давно мріяла. Якщо раніше щось змінити 
можна було тільки шляхом складної операції, то зараз цілком 
можливо обійтись і без неї, скориставшись векторним ліф-
тингом обличчя. Моїм фаворитом є препарат Radiesse, який 
вводиться за допомогою канюлі для досягнення найкращого 
результату. Крім цього, повністю відсутній період реабілітації.

– З якого віку можна колоти ботулотоксином 
і наскільки він є безпечним? Чи використовують 
лише для естетичної медицини?

– Ні. Це дійсно міф. Юридично всі ін'єкційні процедури 
можна робити з 18+. Також лікування ботулотоксином А ви-
користовують у педіатрії. Якщо є показники, то колоти мож-
на навіть з дуже раннього віку, наприклад – два рочки (ДЦП). 
Це й офтальмологія, і неврологія (лікування мігреней). 
Реабілітацію інсульту теж проводять цими препаратами.

– Олю, а які хірургічно-естетичні процедури ви-
конує ваш хірург-стоматолог?

– З новітніх хірургічно-естетичних процедур це видален-
ня Грудочок Біша. Наш хірург-стоматолог є єдиним сертифі-
кованим спеціалістом в місті, який виконує цю процедуру. 
Бо це не так просто, як здається, і треба вміти зробити цю 
процедуру правильно. А щоб володіти цією методикою, наш 
хірург переймав знання та уміння в одного з найкращих ще-
лепно-лицьових хірургів України.

– А що це за операція?
– Грудочки Біша (або мішечки Біша) – це скупчення щіль-

ної жирової тканини, яке формує жирове тіло щоки. Вони 

розташовані між слизовою оболонкою щік і шкірним покри-
вом, трохи нижче виличної кістки й беруть участь у форму-
ванні овалу обличчя.

Ця процедура виконується з естетичною метою. Вона не 
є складна й болюча операція, як про неї ходять чутки. Це на-
віть схоже на видалення зуба мудрості. Реабілітаційний час 
триває тиждень або два, але остаточний кінцевий результат 
ви побачите через шість місяців.

– Чи звертаються до вас чоловіки, щоби зроби-
ти певну процедуру?

– Так, звичайно. І багато.

– Чи доводилося у вашій практиці відмовляти 
клієнтам?

– Я лікар-стоматолог. Зрозумійте, є діагностика, є діагноз. 
Є обговорення методик лікування. І перед тим, як щось ро-
бити, я обов'язково консультую свого пацієнта. Я розповідаю 
про всі моменти, які можуть виникнути, бо контурна пласти-
ка є хірургічна малоінвазивна процедура. І лише після того 
ми йдемо на процедуру. Або й ні. І повірте, й таке буває.

– І наостанок маємо таку традицію. Що можете 
побажати читачам нашого журналу?

– Ви знаєте, я хочу побажати ніколи не зупинятися, на-
віть коли над тобою згустки сірих хмар. Вірити у те, що мрії 
збуваються. Обираючи свій шлях, завжди треба керуватися 
тим, що ми хочемо робити та до чого в нас лежить душа. 
Хочу рівнянам та рівнянкам дати пораду йти своїм шляхом. 
Й після важкої ночі буде світанок. Вірте в себе! Коли в місії 
закладена турбота про людей, то проєкт безсумнівно обі-
цяє бути успішним. А всі турботи про красу вашого облич-
чя залиште лікарям-професіоналам медичного центру "Dr. 
Pechnikova medical center"!

м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 42

+38 095 02 19 800  | +38 097 09 51 321
  pechnikova.center      Dr. Pechnikova medical center



Щиро вітаю всіх працівників
рівненської міської лікарні №2 
з Днем медичного працівника! 

Схиляю голову в пошані до ваших недоспаних ночей, натруджених рук 
і стоптаних ніг, до вашої стомленої посмішки після чергувань. 

На теплоті ваших сердець, знаннях та уміннях і тримається 
левова частка лікувальної роботи. 

Такий важкий рік показав суспільству, наскільки ми, медичні 
працівники, та наша робота важливі. Дуже хочеться вірити, що та повага 

до спеціальності медичного працівника, яку ми бачимо сьогодні, 
буде супроводжувати нас завжди. 

Наснаги до життя, здоров’я, щастя, задоволення від роботи, шани 
від пацієнтів й підтримки від рідних!

З повагою Олександр ШЕГЕРА,
головний лікар КНП "Міська лікарня №2" РМР 
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   ПЕРЕВАГИ    ПЕРЕВАГИ 
та ОСОБЛИВОСТІ 
     ПРОЦЕДУРИ 
 ІМПЛАНТАЦІЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
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Сьогодні ми поговоримо про ту галузь стоматології, 
яка увірвалася у наше життя, життя стоматологів і 
простих людей, як снігова груда. Про галузь, яка розви-
вається дуже швидко, яка прогнозована, спланована й 
дає самі позитивні результати. Ця галузь забирає хліб 
у стоматологів-ортопедів і передає його хірургам-імп-
лантологам. Це, як ви здогадалися, – імплантологія.

Отже, що таке імплантант. Простою мовою, це штучний 
корінь, який вкручується, а в деяких системах вколочується 
в місце видаленого зуба. Зверху на імплантант прикручуєть-
ся або приклеюється зуб або коронка.

Перша успішна імплантація була проведена ще в 1968 
році. Що, цікаво – перший пацієнт Гесста Ларсон прожив з 
імплантантами до кінця свого життя – більше 41 року. З того 
часу імплантанти й технології імплантації сильно вдоскона-
лювалися, але загальний принцип залишався незмінним.

Я почав займатися імплантацією в 2004 році, коли з ко-
легами поїхали у Львів в клініку "МM" до Мирона Угрина. І 
відтоді перепробував багато видів імплантантів. 

Завжди хочеться знайти той універсальний  імплант, 
який зміг би відповісти всім моїм вимогам, а також був до-
ступним за ціною. Вимоги мої такі: це добра інтеграція в 
кістці, це легкий та зрозумілий алгоритм постановки імплан-
та, це широкий спектр розмірів та форм під різні задачі, це 
зручна протетика, це швидка доставка, якщо потрібно тер-
міново когось прооперувати. Зараз дещо звузив системи, 
якими користуюся, але думаю, що скоро придбаю ще щось, 
вже навіть знаю що.

ОТЖЕ, ПЕРЕВАГИ ІМПЛАНТАЦІЇ:
• Високий жувальний потенціал (їмо все, що завгодно);

• Естетика (особливо передні зуби);
• Довговічність (можуть прослужити все життя);
• Зберігають сусідні зуби (для відновлення 

одного втраченого зуба – не треба 
спилювати два сусідніх);

• Природні відчуття (немає присутності 
чужорідного тіла в роті, ніби свій зуб).

ЕТАПИ ІМПЛАНТАЦІЇ:
1. Обстеження пацієнта:
• скарги, огляд КПКТ;

• 3D-сканування порожнини рота
2. Санація порожнини рота:
• зняття зубних відкладень;

• пломбування каріозних зубів;
• видалення безнадійно зіпсованих зубів (пеньків).
3. Аугментація, синус-ліфтинг (при необхідності).

4. Встановлення імплантанта.
5. Зняття швів через 7-14 днів.

6. Формування ясен:
• 3 місяці – нижня щелепа;
• 4 місяці – верхня щелепа;

7. Зняття відбитків (3D-сканування порожнини рота).
8. Фіксація конструкції.

Імплантацію проводимо виключно з 18 років, оскільки 
кісткова тканина недостатньо зріла та триває формування 
прикусу, можна порушити нормальні фізіологічні процеси. В 
ідеалі, імплантація може проводитись з 20-25 років.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
• аутоімунні хвороби;
• цукровий діабет;
• патологія кісток;

• туберкульоз;
• новоутворення;

• психічні розлади.

ТИМЧАСОВІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:
• прийом препаратів, 
що розріджують кров;

• радіо- або хіміотерапія;
• проблеми запального 

характеру з сусідніми зубами;
• патологія прикусу;
• період вагітності 
й годування груддю.

У моїй роботі, часто доводиться підходити до вирішення 
проблеми доволі творчо. Іноді бували випадки настільки не-
стандартні, що навіть сам не віриш в хороший результат. 
Але я не можу залишити пацієнта з цією проблемою сам на 
сам. До того, у мене є команда, з якою ми беремося за важкі 
випадки. Ми пробуємо, і найважливіше – у нас все виходить.

Більшість пацієнтів розуміє, що хороший лікар – той, який 
практикує кожен день. Більше того, важливий і результат, і 
ставлення, і відгуки. Я небайдужий до страху пацієнтів, за-
вжди стараюсь ставитися до них з повагою.

При виборі свого лікаря, пацієнтам необхідно робити 
ставку на реальну практику стоматолога. Також, я вважаю 
нормальним, коли люди звертаються за думкою до інших 
лікарів-імплантологів.

Вже по тому, як буде проходити консультація, можна зро-
зуміти – лишатися в цій клініці чи ні. Необхідно пройти ряд 
обстежень, таких як КПКТ, сканування порожнини рота, ви-
готовлення операційних шаблонів, і якщо необхідно, про-
консультуватися з іншими спеціалістами (гігієніст, ортопед, 
терапевт). Також, для постановки імплантантів архіважлива 
наявність нормальної операційної, або спеціального кабіне-
ту, за оснащенням наближений до неї. 

Небажано проводити складні оперативні втручання в ка-
бінетах,  де до вас вели терапевтичний прийом і в повітрі 
літає каріозна пилюка.

Також необхідно, щоб лікар, який буде проводити вам 
оперативне втручання, мав на це право, тобто щоб у нього 
була хірургічна спеціалізація.

Який же вибрати імплантант? Тут на допомогу повинен 
прийти лікар і вибрати найбільш оптимальний варіант 
для вашої ситуації: за типом наявного дефекту, за ціновим 
діапазоном,  порадити фірму-виробника. Матеріал має бути 
біоінертний і біосумісний: чистий титан, сплав Roxolid, або 
цирконієві.

Леонід Бовтун, директор Professional Dental Clinic, 
головний лікар, імплантолог 
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Він як ніхто знає про тонкощі роботи у сфері медици-
ни, бо працює у ній 13 років, 8 з яких – масажистом. 
Дмитро ЦЬОСЬ поділився своїм досвідом, розповів, 
чим важливий масаж, як уникнути захворювань і за 
що він любить свою справу.

– Як давно ви працюєте у медичній сфері? Чому 
обрали роботу масажиста?

– У сфері медицини працюю вже близько 13 років. 
Розпочинав я свій шлях з фармацевтичної справи, працю-
вав реабілітологом, втім відчув, що це не моє, от і почав по-
шуки себе. Я пройшов курси масажу, зрозумів, що мені це 
цікаво, і став розвиватися у цьому напрямку. Працюю маса-
жистом близько восьми років, маю свій кабінет у санаторії 
"Червона калина" і під час карантину відкрив ще один робо-
чий кабінет у Рівному.

– Існує профілактичний та лікувальний масаж. 
У чому різниця між ними і який більш затребува-
ний серед ваших клієнтів? Чому?

– Через призму багаторічного досвіду, я можу визначити 
проблему пацієнта відразу під час огляду і зрозуміти, який 
масаж йому необхідний для покращення здоров’я. У моїй 
практиці переважає саме лікувальний масаж, бо люди най-
частіше зіштовхуються із захворюваннями, пов’язаними з 

опорно-руховою системою і відповідно звертаються з цим 
до мене. Якщо серйозних проблем немає, то я роблю профі-
лактичний, релакс масаж для підвищення життєвого тонусу, 
позитивного настрою і профілактики різних захворювань. 
Профілактичний масаж, на відміну від лікувального, має 
оздоровчу мету, що в результаті поліпшує загальний функ-
ціональний стан органів та систем, що і сприяє гарному й 
бадьорому самопочуттю.

– З якими найрозповсюдженішими проблема-
ми до вас звертаються? За яких умов їх можна 
було б уникнути?

– У більшості випадків людей турбують остеохондроз, 
затисненість м’язів, грижі тощо. Думаю, багатьох проблем 
можна уникнути, елементарно прислуховуючись до свого 
організму. Важливо відчувати, що вам потрібно у конкрет-
ний період і в усьому шукати баланс. Харчуватись корисною 
їжею, пити стільки води, скільки вам необхідно, отримувати 
фізичні навантаження, особливо, якщо ви значну частину 
часу проводите у сидячому положенні. Сьогодні дуже бага-
то нервових людей. Дія масажу позбавляє нервозності, нор-
малізує сон, зміцнює імунну систему, знімає головний біль, 
покращує кровообіг, сприяє виведенню токсинів і таке інше. 
Важливо берегти себе, чути свій організм і просто радіти 
всьому, що вас оточує.

– Чому масаж важливий? 
– Якщо не заглиблюватися в медичні терміни й визна-

чення, а відповісти просто й лаконічно, то він корисний тим, 
що після масажних процедур, які зазвичай є ще й досить 
приємними, людина почувається краще. І це найголовні-
ший аргумент для пацієнта. Масаж впливає на кровоносну, 
опорно-рухову та неврологічну системи. Це лінивий варіант 
і зайнятися спортом, й отримати навантаження, і розслаби-
тися. За свою практику я рідко зустрічав тих, кому б масаж не 
підходив чи на кого якось негативно впливав би. Тому пере-
конаний, що він потрібен усім. Незайвим масаж буде і для 
тих, хто веде малорухливий спосіб життя, має сидячу роботу, 
багато і часто працює за комп’ютером… Особливо важливий 
масаж навесні й восени, у найбільш стресові для організму 
періоди, щоб підбадьорити й укріпити його та допомогти 
легше перенести загальне сезонне ослаблення.

– За що ви любите свою роботу, які переваги та 
недоліки можете виокремити ?

– Якщо на попередніх роботах я затримувався на рік-два, 
то тут я знайшов себе. Одного разу, коли пізно повертався з 
роботи додому, зловив себе на думці, що я по-справжньому 
задоволений і щасливий від того, що роблю. Найбільше мені 
подобається бачити позитивний результат у поліпшенні 
здоров’я моїх пацієнтів. Коли вони переконуються, що масаж 
допомагає впоратися з проблемами здоров'я без ліків, за до-
помогою власних резервів організму. Будь-яка праця, яку ви 
старанно та якісно виконуєте, є важкою. Але завдяки щасли-
вим клієнтам і я почуваюся краще. А недоліків я наразі не 
відчуваю. Любити свою роботу – це велика насолода у житті.

м. Рівне, вул. Соборна 1, каб 202
+38 097 500 83 11, +38 099 326 50 01

scorcher443@gmail.com
 Massage_rivne_dima

МАСАЖИСТ ДМИТРО ЦЬОСЬ: 
"Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ ЗА ЗМОГУ 
ПОЛІПШУВАТИ СТАН ЗДОРОВ’Я ІНШИХ ЛЮДЕЙ"

ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ
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МОЯ ІСТОРІЯ

Громадська організація "Час-Дій" ініціювала конкурс, у 
результаті якого будуть нагороджуватися найкращі ліка-
рі Рівного. Кожен рівнянин міг запропонувати будь-якого 
місцевого медика для участі в конкурсі. Необхідно було 
всього лише написати його дані у анкеті чи коментарі 
під постом. Отож до – до Дня медика грамотою Верховної 
Ради України як найкращий лікар буде нагороджений 
дитячий хірург Володимир Красько. Кілька років тому 
доля познайомила і мене з дитячим хірургом, котрий 
професійно допоміг моїй донечці. Минули роки, і от, у 
кав’ярні за філіжанкою запашної кави ми розмовляємо 
про дитячі мрії, нелегке навчання, здобуття досвіду, жит-
тєві обставини з Володимиром Григоровичем. Цікаво, 
душевно й відверто тут, на сторінках журналу "РІВНЯНИ".

– Як вирішили стати лікарем? Чому саме хірур-
гом?

– Ця історія бере свій початок ще з раннього дитинства, про-
те постараюся розповісти коротко. За сімейними обставинами 
я проживав у с. Золоте у дідуся, Хомича Михайла Петровича, 
та бабусі, Хомич Євгенії Степанівни, та практично виріс у ра-
йонній лікарні на Дубровиччині. Пам’ятаю, як там грався ме-
дичним приладдям, адже свого часу моя мама, Красько Неля 
Михайлівна, працювала операційною медичною сестрою, 
доки не перейшла у педіатричне відділення ЦРЛ. Можливо, 
саме тоді я вперше захопився лікарською справою. Батьки 
підтримали моє захоплення, однак мама була, м’яко кажучи, 
не в захваті стосовно обраного мною напрямку  – хірургії. 
Пам’ятаю, неодноразово за сімейним столом обговорювалось 
це питання, мене попереджали про постійні переживання, не-
доспані ночі й таке інше. Та я був непохитним. У ту хвилину 
важливу та навіть вирішальну роль у моєму житті відіграли 
підтримка мого дідуся, Михайла Петровича. Якщо говорити, 
що хірург має мати стержень, то саме цим найвагомішим вне-
ском до праці я завдячую саме йому.

 ВОЛОДИМИР КРАСЬКО: 
10 РОКІВ – 10 КРОКІВ 
У ХІРУРГІЇ 
РІВНЕНЩИНИ

– Якими були ваші студентські роки та навчання 
в університеті загалом? 

– Скажу так: студентські роки – один з найкращих періодів 
мого життя. Безмежно вдячний Станіславу за колорит, щирість 
та доброзичливість до людей. Не можу не згадати теплим сло-
вом увесь викладацький склад ІФНМУ, це кузня кадрів з вели-
кої літери. Звичайно, усіх прізвищ у голові не закарбуєш, але 
одне лишиться в пам’яті на все життя. Це наш ректор – Нейко 
Євген Михайлович, нині покійний. Доля подарувала мені одне 
коротке знайомство з цією великою людиною. Після клініч-
ного обходу він чомусь покликав мене до себе в кабінет. Ми 
розмовляли з пів години, проте мене вразило наше спілкуван-
ня – воно було таким простим і невимушеним. Пам’ятаю його 
запитання: чому хірургія і чому Рівне? Відповів, що це мрія 
дитинства. Згодом ректора не стало, для вузу це була тяжка 
втрата. Ми склали державні іспити й розбіглися хто куди.

– Отже, після Франківська ви повернулися до 
Рівного?

– Так, але ще не хірургом, а лікарем-інтерном. Будь-який 
медик повинен пройти навчання у інтернатурі, у хірургії воно 
триває три роки. Ці роки пролетіли як один день! В інтернатурі 
відверто ніхто не змушує працювати і голкотримач в руку не 
кладе. Однак той, хто чітко розуміє, чого хоче від життя, живе в 
лікарні у прямому значенні цього слова. З інтернатурою мені 
пощастило, оскільки потрапив у хороший колектив РОКЛ, на 
той час у відділення гнійної хірургії та проктології до Ткача 
Віктора Олександровича. Пишаюся, що саме він був моїм учи-
телем та першим наставником. 

Не менш важливим етапом моєї інтернатури був курс на 
базі відділення планової хірургії органів травлення та ендо-
кринології. На той час підрозділ очолював Василь Дмитрович 
Кордяк – неймовірно харизматична та доброзичлива людина, 
хірург твердого гарту ще старої школи. З ним працював та пра-
цює його син, старший хірург-ординатор Дмитро Васильович 
Кордяк. Тоді у мене було не так багато друзів, він став одним із 
перших, познайомив мене з чудовими хірургами з ЦМЛ Рівне. 
До речі, ми товаришуємо дотепер! 

Третім і найпотужнішим етапом стало моє перебування в 
центрі малоінвазивних хірургічних втручань. Семенюк Юрій 
Степанович – строгий, та водночас справедливий, взірець не 
тільки хірургічної справи, а й адміністрування. Людина, яка 
справді віддана своїй справі і усіх заслуг якої неможливо пере-
лічити. Найпотужніше відділення, передові технології, згурто-
ваний колектив відіграв неабияку роль на моєму подальшому 
життєвому шляху. 
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МОЯ ІСТОРІЯ

На превеликий жаль, Юрій Степанович нас покинув, од-
нак спогади про нього назавжди залишаться у серці. Я часто 
згадую його і нині. У пам’ять про свого наставника завершив 
наукову роботу та захистив її на Міжнародному конгресі мо-
лодих вчених. 

– Інтернатура – цікавий період. А як склалися об-
ставини з роботою? 

– Звісно ж, вийшовши на роботу, одразу відчув суттєву різ-
ницю. Особливо тоді, коли 9 років навчання присвятив дорос-
лій хірургії, а врешті-решт став дитячим хірургом. Так склалося, 
що я працевлаштувався у дитячу поліклініку №4 МДЛ м. Рівне, 
що на Ювілейному. Було важко, але я чітко усвідомлював, що 
не маю інших варіантів. Вдень – робота, вночі – чергування, 
згодом – здобуття другої спеціалізації, саме з дитячої хірургії та 
працевлаштування у РОДЛ у нинішній центр хірургічних втру-
чань. Дитяча хірургія суттєво відрізняється від дорослої, однак 
мені вдалося упіймати ритм завдяки чудовому колективу та 
Паруху Олександру Вікторовичу. Цього року до нас приєднав-
ся мій брат, Красько Максим Станіславович. Попереду багато 
роботи, однак впевнений, що усе вдасться.

– Учитися чи навчати – чому з цих двох 
взаємопов’язаних між собою процесів надаєте 
перевагу?

– Самовдосконалення  – це невід’ємна річ у професії ліка-
ря. Не можу сказати, що дуже люблю читати чи вчитися за-
галом, бо знаю, що є люди, котрі працюють над собою наба-
гато більше. Навчаюся у режимі стажувань та конференцій, 
у тому числі за межами України, читаю виключно цікаві речі 
для себе. Якщо говорити глобальніше, то нещодавно заочно 
здобув ще одну освіту з галузі менеджменту та управління у 
нашому Національному університеті водного господарства 
та природокористування. Постійне реформування медицини 
диктує свої нові умови, у тому числі щодо адміністрування та 
побудови кар’єри. Це перевага не тільки для тих, хто працює 
на державних посадах, а й для тих, хто має власну приватну 
практику. Бойко Віталій Ярославович  – не просто керівник 
РОДЛ, лідер. Завжди відкритий, щирий, готовий дати слушну 
пораду та скерувати у правильному напрямку задля отриман-
ня хорошого результату. А чи люблю я навчати? Тут усе про-
сто – відкритий абсолютно до всіх, хто хоче чогось навчитися, 
отримати нові знання та опанувати лікарську справу. Мене 
теж так вчили, тож я віддаю сторицею.

– Отже, інтернатура, робота у двох державних за-
кладах, проте ви маєте досвід роботи приватно, чи 
не так? 

– Це ще одна історія. Перш ніж відкрити щось своє, працю-
вав у двох державних установах та паралельно підробляв у 
двох приватних. Основною метою, звичайно ж, був збір капі-

талу, не менш важливим було і здобуття нового досвіду. Було 
складно, та коли виходиш з зони комфорту, відкривається дру-
ге дихання. Окрім того, паралельно опановував спеціалізацію 
УЗД. Так декілька років тому з’явилася наша перша приватна 
практика УЗД. Нині команда значно розширилася, ми працю-
ємо в напрямках амбулаторної дитячої та дорослої хірургії, 
проктології, урології, подології, стоматології та седації. Маємо 
паралельно ще декілька проєктів, усе в процесі. 

– Хто завжди і в усьому вас підтримує? 
– Вважаю себе компанійською людиною, маю багато чудо-

вих друзів, однак основним джерелом натхнення є, звісно ж, 
родина. Моя дружина Вікторія та донечка Владислава завжди 
є, так би мовити, тилом на фронті труднощів та негараздів, за-
вжди підтримують мене абсолютно в усіх рішеннях.

– Як проводите вільний час? Чи маєте улюблене 
місце для відпочинку?

– Завжди знайду місце для спорту  – займаюся в спортзалі, 
коли маю вільну годинку. Обожнюю волейбол – не пропускаю 
практично жодного тренування – та подорожі з родиною і дру-
зями. Люблю ліс, особливо подобається збирати гриби. Проте 
улюбленою справою є риболовля, маю постійних товаришів 
у цій справі, але особливо тішусь, коли мені, братові та батьку 
Станіславу Степановичу вдається зустрітись і порибалити разом. 

– Які плани на майбутнє?
– Усе структуровано. Мрію та з часом втілюю в життя різні 

проєкти. Звичайно, хочеться відкрити власну клініку, думаю, 
що усе вдасться. Зараз основним напрямком є лапароскопіч-
на хірургія. Згідно зі змінами у законодавстві починає наби-
рати обертів трансплантологія. Особисто для мене зараз акту-
альною є пересадка кісткового мозку, подивимося. Ось зараз 
кава з вами.

Ніколи не давав інтерв’ю у такому форматі, проте коли на-
дійшла пропозиція від журналу "РІВНЯНИ", я відразу знав, що 
хочу сказати та про що розповісти. Зовсім не про досягнен-
ня чи регалії, адже найбільшим визнанням є щира вдячність 
пацієнтів. Коли йдеш по місту, а тобі з посмішкою бажають 
"Доброго дня!", тоді розумієш, що ти та твоя праця чогось вар-
ті. Хотів розповісти про мрію хлопчика стати лікарем; про своє 
життя, яке, можливо, буде комусь цікавим або навіть надихне 
когось опанувати лікарську справу, адже це справді професія 
від Бога – зцілювати людей, хоча, на жаль, не завжди все у на-
ших силах. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім лю-
дям, котрі відіграли важливу роль на моєму життєвому шляху, 
за знання, принципи, цінності та амбіції. Вітаю усіх з Днем ме-
дичного працівника. Міцного здоров’я!

Розмовляла Людмила Стасюк
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1 червня – Міжнародний день за-
хисту дітей. Гарне свято. Мільйони ді-
тей в цей день отримують подарунки, 
відвідують різні атракціони, веселять-
ся і радіють, ні за що не переживають. 
Бо дитинство – це найбільш безтурбо-
тний період в житті людини. 

Але в назві свята присутнє слово 
«захист». Воно говорить про небезпе-
ку дітей від когось чи від чогось. Всім 
дітям щось загрожує? Ні. Діти, у яких є 
батьки – захищені. Вони не думають 
про нестаток їжі, чи одягу, не мерз-
нуть. Їх оточує батьківська любов.

Але є діти, які перебувають в небез-
пеці. Це діти-сироти. Їх в Україні близь-
ко 100 000. Вони не захищені від зла.

І все ж, не всі діти, які мають бать-
ків, теж захищені. Сьогодні неофіційно 
близько 1000 000 дітей перебувають у 
складних життєвих обставинах в сім'ях 
СЖО, де батьки не виконують свої 
батьківські обов`язки, не пережива-
ють і не піклуються про долю своїх ді-
тей. Діти зазвичай там голодні, не ма-
ють необхідного одягу, не спроможні 
навчатися. Цього лиха набагато біль-
ше, ніж ми уявляємо. 

Ми, як служителі Міжнародної місії 

президент Всеукраїнської г.о. "Міжнародна Місія "Агапе"
Сергій Нестерук

AGAPE, які покликані нести Божу лю-
бов беззахисним дітям-сиротам, хоті-
ли б звернути увагу сьогодні всіх не-
байдужих людей захистити дітей від 
зовнішніх впливів і внутрішніх питань, 
які в них з'являються, і допомогти їм 
розібратися в житті. 

Біблія нам каже так: «Відкривай 
уста свої на захист сироти» (Пр. 31:9), 
на справедливий суд за тих, хто бід-
ний, нещасний. Дуже б хотілося, щоб 
ми, українці, маючи світлий тверезий 
розум і небайдуже добре серце, зрозу-
міли, що не один раз на рік треба за-
хищати цих дітей, а кожного дня, кож-
ну хвилину , тому що самі ранимі – це 
діти, які формуються і саме в цей час 
їм потрібне надійне плече.

Можливо у вашому дворі, на вашо-
му майданчику є такі діти. Придивіться 
до них, згляньтесь і допоможіть їм.

Ми дякуємо всім, хто доторкається 
до таких дітей, які проживають в сім'ях 
СЖО, інтернатах, будинках сімейного 
типу, прийомних сім'ях.

Ми всіх заохочуємо ради Христа до-
помагати дітям, яким випала нелегка 
доля.

Будьте благословенні!
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Âèõ³ä º! 
Дорогі друзі! Мир вам! Місія 

“AGAPE” знову з вами. Минула 
наша зустріч була присвячена Дню 
Матері. А на цей раз ми поговоримо 
про дітей-сиріт. 

Сироти... Їх життя втратило сенс у 
ранньому дитинстві. Більша частина 
з них була зраджена найближчими 
людьми – батьками. Їх постійно пе-
реслідували настирливі думки, що їх 
ошукано, вони нікому не потрібні, за-
лишені усіма, зовсім самотні в цьому 
світі. Вони відчували втрату, недостат-
ність чогось найнеобхіднішого. Вони 
були позбавлені людських радощів. 
Їм не дано було знати, що таке любов. 
Вони ніколи не відчували себе кохани-
ми. Тривога і розпач переповнювали 
їхні серця. Вони вчилися покладатися 
тільки на себе. Відокремили себе від 
суспільства. І, блукаючи притулками, 
дитячими будинками та інтернатами, 
вони протестували, їхні серця черстві-
ли, наповнювалися недовірою і нена-
вистю до навколишніх.

Але одного разу до них тихо посту-
кала Безкорислива любов...

Це місія “AGAPE” прийшла послужи-
ти їм, підтримати їх. Це місія “AGAPE” 
принесла їм надію і переконала: 
“Вихід є!”

У посланні Якова 1:27 сказано, що 
ми повинні “зглянутися над сирота-
ми та вдовицями в утисках їхніх”. Тут 
не мається на увазі їхня бідність чи 
нужда. Найбільша проблема цих ді-
тей – самотність. Навіть перебуваючи 
серед великої кількості дітей, вони від-
чувають себе самотніми. Найбільша 
потреба – любов. Місія дарує їм Божу 
любов і турботу. 

Äåíü çàõèñòó ä³òåé
Багато з вас, дорогі читачі, знають 

свято “День захисту дітей”. Воно по-
кликане привернути увагу громад-
ськості до проблем дітей, нагадати си-
ротам, що про них пам'ятають.

Місія “AGAPE” любить радувати ді-
тей у цей день. Своїми враженнями 
поділилася Настя – учениця одного з 
інтернатів:

“Першого червня був для нас справ-
жнім святом. Місія “AGAPE” зробила 
для всіх дітей інтернатів сюрприз. 
Мало того, що ми були глядачами та 
учасниками чудового дійства, що ми 
отримали чудові подарунки, що ми, 
пливучи на катері по Дніпру, милу-
валися красивими краєвидами, були 
залучені у веселих іграх, отримали 
справжню насолоду від цього дня, але 
для декого нас головним сюрпризом 

не змовляючись, ще й обгородилися 
кілками, збудували паркан навколо 
своєї території. Я відразу подумала про 
ті “паркани”, які вони “збудували” у сво-
їх серцях, намагаючись сховатися за 
ними й нікого не впускати. Закінчивши 
роботу, ще деякий час підлітки сиділи, 
скоса спостерігаючи за метушнею ін-
шої групи.

І ось все приготовлено, розкладено, 
розставлено. Озирнувшись, молодь з 
церкви помітила, що їхні друзі усаміт-
нилися.

Що це? Як же вони не побачили ра-
ніше? Переглянувшись, не зронивши 
ні слова, наче по команді, всі взяли 
свої речі та їжу й пішли прямо до під-
літків, переступивши через їхні загоро-
дження. Очі дітей засвітилися радістю. 
Вони зрозуміли, що молодь їх приймає 
такими, які вони є. Не гаючи часу, роз-
ташувалися й пішли на майданчик гра-
ти. Там вони встигли з усіма познайо-
митися і знайти нових друзів.

День був чудовим. Всім було приєм-
но разом грати, спілкуватися, співати. 
Втомлені, але наповнені позитивними 
емоціями та враженнями, друзі повер-
талися додому. В автобусі було шумно: 
всі обмінювалися номерами телефо-
нів.

Цей випадок показав мені, що на-
віть у той час, коли підлітки інтернату 
будують "паркани", вони дуже хочуть, 
щоб, не дивлячись ні на що, хтось 
проявив до них любов і турботу, і тоді 
паркани впадуть самі.. Боже, дай їм по-
більше таких людей, відкритих, вірних 
і дбайливих.

Катя Воробей – викладач місії.
 
“Шукав Я між ними чоловіка, який 

... став би перед лицем Моїм у проло-
мі за цю землю...” (Єз. 22:30).

Сьогодні діти потребують людину-
наставника з чутливим і ніжним сер-
цем, яка могла б стати за них у про-
ломі. Бути наставником сироти – це 
означає поставити себе на її місце, 
прийняти на себе її біль, переживання 
і занепокоєння. Це надає особливий, 
часом незримий вплив на життя дити-
ни. І тоді долі сиріт змінюються, серця 
зцілюються, минають образи, падають 
паркани душі. Надія є!

м. Рівне, 
вул. Дворецька 41   

 +38 096 626 17 20    
www.AgapeUa.com

була зустріч з сестрами й братами, з 
якими нас колись розлучили. Ми на-
вчались у різних інтернатах і не бачи-
лися кілька років. Це було справжнє 
свято! Я дякую місії “AGAPE” за її турбо-
ту про нас і щиру любов”.

 

Íàä³ÿ º!
Весна. Цвіте й оживає, зеленіє і роз-

цвітає все навколо. Сьогодні чудова 
погода, і вихователька дозволила про-
вести урок на природі. Я була дуже 
рада такому благословенню. Діти були 
просто щасливі. Ми грали, співали піс-
ні та повторювали історію минулого 
заняття.

Потім я роздала дітям крейду і за-
пропонувала конкурс малюнків на 
асфальті. Малюки захоплено почали 
малювати. Очі заблищали, вітерець 
грав у волоссі дітей, а вони виводили 
на асфальті свій шедевр. Через кілька 
хвилин я вже розглядала безліч робіт: 
сонечко, квіточки, травичка старанно 
зарясніли на асфальті. А серед них – 
мама і тато. Бідні дітки. Вони такі ма-
ленькі, а вже страждають. Господи, до-
поможи їм!

В кінці нашого заняття ми намалю-
вали на асфальті велике серце і свої 
сердечка в ньому. Це викликало гору 
позитивних емоцій: радості, посмішок, 
ніжності й доброти. Приємно бачити, 
як змінюється їхнє сприйняття світу, як 
в дитячих сердечках виростає зернят-
ко надії та любові.

Ми молимося про справжні сім'ї для 
них. Адже у кожної дитини є дві руки, 
для того, щоб в одній тримати руку 
мами, а в іншій – татову руку. А найго-
ловніше – отримати зцілення душі. 

С. Луб'яна – учитель місії.
 
 «Ïàðêàíè» ñåðäåöü
Діти-сироти в глибині душі дуже 

хочуть мати справжнього друга, який 
не зрадить, допоможе в складних си-
туаціях, порадіє успіхам. Але де зна-
йти такого друга? Підлітки-сироти вже 
перестали вірити й довіряти людям. І 
ось якось сталася зустріч. Зустріч під-
літків з християнською молоддю. Була 
організована спільна поїздка в ліс. Такі 
зустрічі допомагають, спілкуючись 
ближче, згуртуватися, подружитися.

В автобусі дев'ятикласники сиділи 
тихо, як мишки, спостерігаючи за ве-
селим спілкуванням віруючої молоді, з 
якою вони не були знайомі. І ось дов-
гоочікуваний привал. Навколо стрункі 
дерева. А повітря! Неймовірно пахне 
квітучою хвоєю. Душа радіє і прослав-
ляє Бога за таку красу.

Вийшовши з автобуса, підлітки від-
разу відділилися. Вони розташували-
ся в сторонці, боязко поглядаючи на 
веселу групу молоді. Мало того, вони,    
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«Ми обов’язково 
будемо найкращими!»

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ 
ЗАПОВІДНИК МІСТА ДУБНА ВІДЗНАЧАЄ 

СВОЄ 28-РІЧЧЯ

14 червня 1993 року постановою Кабінету Міністрів 
України №444 був створений Державний історико-
культурний заповідник міста Дубна. Пройдено до-
волі тернистий, але водночас успішний шлях у спра-
ві збереження історичної спадщини Рівненщини, 
розвитку туризму, реалізації транскордонних проєктів. 
Колективу є чим пишатись. Однак директор установи 
Леонід Кічатий не перестає переконувати  себе і своїх 

колег: ми знаходимось лише на початку «епохи рене-
сансу Заповідника» і попереду нас чекають нові верши-
ни, яких мусимо досягти. А ще Леонід Святославович 
не втомлюється повторювати: ми маємо бути найкра-
щими !

Про те, як діє такий моральний стимул на працівни-
ків Заповідника, і які вершини  вдалось підкорити ду-
бенським музейникам вже у цьому році, читайте далі.
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Дива і реальні події в одному               
із 7 чудес України 

16 травня 2021 року. День Європи у Дубенському замку.  
Ми звикли до того, що  важливі євроінтеграційні процеси 
відбуваються, як правило, у столиці України. Але цьогоріч  
локацією відзначення Дня Європи на міжнародному рівні 
керівництво Рівненської області обрало родове гніздо кня-
зів Острозьких – потужної династії, яка у свій час здобула 
шану та авторитет у Європі. Факт сам по собі промовистий. 
Адже ця фортеця  за свої 529 років ніколи не була взята штур-
мом, і у наші дні залишається прикладом стійкості, демокра-
тичності, мужності, толерантності і високої культури. Серед 
гостей – представники іноземних посольств та консульств 
Латвії, Хорватії, Польщі, Чехії, народні депутати України. 
Відзначення європейського свята у стінах середньовічного 
замку засвідчує зміцнення підвалин європейської родини на 
рівні громад. Ми стаємо свідками справді історичної події: 
керівники територіальних громад Дубенського району під-
писують меморандум про співпрацю з гмінами Седлецького 
повіту Мазовецького воєводства Республіки Польща. 
Документ передбачає  співробітництво у культурній та освіт-
ній сферах, а також запозичення досвіду управління та ство-
рення безпекового середовища у громаді.

Саме Заповідник став каталізатором комунікацій між те-
риторіальними громадами України та Польщі, провівши не-
задовго до Дня Європи «круглий стіл» на тему «Міжнародне 
партнерство громад України та Польщі», у якому взяли 
участь голови територіальних громад з різних регіонів 
України,  представники громади Kotuń (Польща) і  ЮНЕСКО. 
Ця зустріч стала визначальною у започаткуванні міжнарод-
ного співробітництва між Україною та Польщею на рівні 
громад.

У День Європи Заповідник підготував для поважних гос-
тей та туристів приємний подарунок у вигляді постійно дію-
чої виставки «Скарби наші духовні» у Надбрамному корпусі, 
де майже усі роботи виконані своїми ж майстрами-реставра-
торами. Висока духовна атмосфера в оновленій каплиці свя-

того пророка Іллі, задумливий силует ієромонаха Арсенія, 
який  у своїй келії пише Дубенське Четвероєвангеліє, рід-
кісна експозиція старовинних ікон ХVІ- ХІХ століть, над-
гробна плита княгині Анни-Луїзи Ходкевич, внучки Василя-
Констянтина Острозького – єдиний на території України 
надгробний пам’ятник князів Острозьких в імітованій по-
ховальній капличці, масивний латунний п’ятисвічник 1575 
року, експозиція церковних дзвонів, оздоблених рослинним 
орнаментом та ликами святих – усе це вдалось зробити 
власними силами за підтримки обласної влади впродовж 
кількох місяців.

Цьогоріч у квітні Заповідник презентував проєкт «Шлюб 
за добу». Театралізоване дійство відбувається у роман-
тичній атмосфері нещодавно відновленої  Тронної зали. 
Справжню середньовічну казку, в якій одружуються особи 

княжого роду, для наречених створили самі ж працівни-
ки Заповідника, які дуже вдало вжились у свої ролі, а при-
сутність на церемонії укладення шлюбу подружжя князів 
Острозьких додала неперевершеного колориту та шарму 
пілотному проєкту. Нині бажання  відчути атмосферу княжої 
доби, зробити пам’ятним на все життя день одруження, ви-
являють все більше молодят нашого регіону.

Юрій Шесталюк,
член Національної спілки журналістів України

Європейські бали у Дубенському 
замку – це реальність 

 У 2022 році Дубенський замок відзначатиме своє 530-річ-
чя.  З цією датою у колективу та його керівника пов’язано 
чимало творчих задумів. У планах, зокрема, проєкт, який 
дозволить традиційний щорічний пленер, організатором 
якого виступає польська сторона, перемістити у день наро-
дження замку з гміни  Котунь у Заповідник, де до виставки 
долучаться українські художники. Задум цей цікавий ще й 
тим,що процес створення картин відбуватиметься в режимі 
онлайн-трансляції, а картини, які залишаться у Заповіднику, 
можна буде виставити  на аукціон для благодійних цілей.

Під час свого першого візиту до Дубна у березні цього 
року новопризначений Генеральний Консул Республіки 
Польща у Луцьку Славомір Місяк  обговорив з директором  
Заповідника Леонідом Кічатим тему створення на базі ко-
лишнього краєзнавчого музею українсько-польського куль-
турного центру імені відомого польського просвітителя, істо-
рика, економіста Тадеуша Чацького. Невдовзі у Дубенському 
замку також буде  створено музей Героя України, патріарха 
українських замків Бориса Возницького. «Цеглинку» у його 
побудову заклали під час культурно-мистецьких заходів з 
нагоди 95-річчя нашого славетного земляка.   

До ювілею замку колектив поставив перед собою до-
волі амбітне завдання – виготовити факсимільне видання 
Дубенського Четвероєвангелія. Адже ця безцінна книга за-
бронювала Дубну почесне місце у переліку тих міст, де були 
створені найдавніші рукописні пам’ятки в історії не лише 
України, але й Східної Європи. Нині провідною темою усіх 
наукових нарад в установі є обговорення питання виготов-
лення і встановлення першого в Україні пам’ятника князю 
Костянтину Івановичу Острозькому.

Особливі надії дубенські музейники пов’язують із вхо-
дженням Дубенського замку до президентської програми 
«Велика реставрація». Реставрація  бальної та банкетної зал 
палацу князів Любомирських дасть можливість з честю та 
гідністю запрошувати  колег і друзів з інших країн та регіонів 
на Дубенський бал. І це буде справді щось неповторне та 
феєричне ! А мета, до якої йде колектив Державного істори-
ко-культурного заповідника міста Дубна протягом 28 років 
своєї діяльності, стане ще ближчою. Вона загальновідома – 
заслужити від держави статус Національного. 
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РІВНЕ МИСТЕЦЬКЕ

Основним завданням курсу є надання нової та акту-
альної інформації, пов’язаної з роботою у сфері ЗМІ. 
Протягом навчання слухачі, під керівництвом досвідче-
них фахівців-менторів, мають змогу застосувати набуті  
знання та вміння на практиці. Написання статей, замі-
ток, створення новинних репортажів, публікація власних 
робіт на різних медіа-платформах, таких як інтернет-
портал "ОГО", charivne.info, RvNews, журнал "РІВНЯНИ" – 
ці та багато інших можливостей стають доступними 
слухачам курсу "Юридична журналістика".

Протягом року студенти вчаться обробляти фотографії 
у професійних редакторах, монтувати попередньо відзняті 
відео матеріали та створювати новинні сюжети. Не можна не 
згадати про захопливі екскурсії на місцеві телеканали "Рівне 
1" та "ITV", де слухачі мають змогу на власні очі простежити 
етапи створення інформаційного продукту та стати свідком за-
кулісся телебачення. Сучасне обладнання на студії, newsroom, 
загальна атмосфера на майданчику – усе це надихає та моти-
вує. Окрім того, студенти побували на місцевій рівненській 
радіостанції "Радіо Трек" і спробували себе у ролі ведучого у 
прямому етері, отримавши безліч позитивних емоцій та неза-
бутній досвід. 

Цікавлять студентів і події, що відбуваються безпосеред-
ньо у центрі та за лаштунками Рівненського апеляційного 
суду, куди на практику радо запрошують працівники закладу. 
Слухачі ознайомлюються з тонкощами роботи та обов’язками 
прессекретаря суду та поліції, опрацьовують кримінальне 
право, з’ясовують значення термінів "авторське право" та "ін-
телектуальна власність" і вчаться застосовувати їх на практи-
ці. 

"Для мене, курс "Юридична журналістика"  – новий етап 
життя, знайомство з чудовими людьми, пізнання чогось но-
вого та пошуки себе. Кожне заняття дозволяє всебічно розви-
ватися та дізнаватися більше про різні професії і їх особливос-
ті", – ділиться Дарина Муріна, слухачка курсу.

"Курс "Юридична журналістика"  – це нові можливості для 

"ЮРИДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА" – 
ШЛЯХ ДО УЛЮБЛЕНОЇ ПРОФЕСІЇ
У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ПРАВА НУВГП 
ЗАРАЗ ТРИВАЄ НАВЧАННЯ НА КУРСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ "ЮРИДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА"

саморозвитку", – стверджує Назар Власюк.
"Юридична журналістика" допомогла мені знайти серед 

безлічі галузей напрямок, який мені подобається і який я хочу 
обрати у майбутньому", – розповідає Лілія Яковишина.

"Курс "Юридична журналістика" – це заряд енергії та руй-
нування комплексів і стереотипів. Не було жодного разу, коли 
я поверталася додому з пар без шаленого запалу і мотивації. 
Емоційні студенти, нові знайомства, захоплюючі пари та неор-
динарні ментори – ось, що потрібно для повного щастя. Тому 
я обрала "Юридичну журналістику",  – ділиться враженнями 
Сандра Лукомська.

Таким чином, курс неформальної освіти "Юридична жур-
налістика" можна вважати квитком у захопливий світ медіа-
права, яке не лише зацікавить усіх охочих опанувати нову 
галузь ЗМІ, а й неодмінно стане улюбленою справою життя.

Назар Власюк, слухач курсу неформальної 
освіти Юридична журналістика
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МИСТЕЦЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ 
КОНКУРС У РІВНОМУ

Наприкінці травня на зустрічі у 
форматі онлайн було підбито під-
сумки Міжнародного літературного 
конкурсу "Життя-Life".

Будь-які творчі конкурси є важли-
вою та невід’ємною частиною життя 
сучасної молоді, адже дуже часто саме 
такі мистецькі заходи розкривають 
таланти обдарованих особистостей 
та сприяють розвитку їх здібностей. 
Навчально-науковий інститут пра-
ва НУВГП дав початок саме такому 
Міжнародному літературному конкур-
су "Життя-Life", за перемогу у якому бо-
ролись учасники не лише з України, а 
й з закордону. Конкурсанти з Рівного, 
Острога, Чернівців, Києва, Харкова, 
Слов’янська, а також з навчальних за-
кладів у Словаччині та Польщі мали 
змогу брати участь у кількох номінаці-
ях: "Проза", "Поезія відомих письмен-
ників" та "Авторська поезія". Мета кон-
курсу – розширити коло представників 
літературного дійства, зміцнити пи-
семне слово, виявити нові яскраві та-
ланти та, безперечно, обмінятися без-
цінним досвідом, тому кожен із членів 
журі зазначив важливість проведення 
таких дійств. 

Учасники конкурсу були нагоро-
дженні у трьох номінаціях. Кожен 

виступ був яскравим, емоційним та 
направду унікальним, тож журі було 
досить нелегко визначитись та обрати 
найкращих виконавців. Вітаємо пере-
можців у номінації "Поезія": перше міс-
це виборола студентка Рівненського 
державного гуманітарного універ-
ситету (м. Рівне, Україна) Бенедюк 
Тетяна Василівна; друге місце у літе-
ратурному конкурсі здобув студент 
Університету Матея Бела (м. Банска-
Бистріца, Словаччина) Онищук Роман 
Романович; а бронзовим призером 
став Румянцев Богдан Володимирович, 
студент Чернівецького національно-
го університету ім. Ю. Федьковича  
(м. Чернівці, Україна).

У наступній номінації "Авторська 
поезія" почесне перше місце здобув 
студент Національного університе-
ту водного господарства та приро-
докористування (м. Рівне, Україна) 
Тимощук Микола Володимирович. 
Друге місце посіла Михалева Інна 
Олександрівна, студентка Фахового 
коледжу "Універсум" Київського уні-
верситету ім. Бориса Грінченка (м. 
Київ, Україна). Третє місце члени журі 
віддали Кошкіній Марії Іллівні, яка на-
вчається у Харківському національно-
му університеті ім. Каразіна (м. Харків, 
Україна).

У номінації "Проза" гідно зареко-
мендували та представили свої роботи 
два учасники. Золото здобув Семьонов 
Ярослав Сергійович, який навчається 
у Харківському національному універ-
ситеті мистецтв ім. І.П. Котляревського 
(м. Харків, Україна), а срібло отримала 
Мельник Тетяна Олексіївна, студент-
ка Університету Казимира Великого в 
Бидгощі, Польща.

"Неймовірно талановиті та творчі 
студенти-учасники"  – такими словами 
завершив церемонію нагородження 
переможців директор Навчально-
наукового інституту права Цимбалюк 
Валерій Іванович.

Вітаємо усіх переможців та учас-
ників Міжнародного літературного 
конкурсу "Життя-Life". Усі конкурсанти 
були нагороджені дипломами, а трійка 
кращих у кожній номінації – грошови-
ми призами.

"Слово – зброя. Як усяку зброю, його 
треба чистити та доглядати"  – ствер-
джував Максим Рильський. Отже, лю-
бімо нашу мову, дбаймо про її чистоту 
та шануймо Слово, яке з давніх-давен 
єднає український народ.

Юлія Бондарук, 
студентка курсу "Юридична 

журналістика" НУВГП
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ТАТОВЕтепло
"Татове тепло" – це спільний проєкт громадської 
організації ЛІТЕКО, фотографині Анни-Марії Далі та 
фотостудії Point Studio, метою якого є формування 
морально-духовних цінностей у дітей та молоді, вихо-
вання почуття любові, поваги, милосердя та чуйності, 
утвердження в свідомості і почуттях образу батька як 
найдорожчої людини у житті кожного, популяризація 
сім’ї та родини.

Батько. Захисник, учитель, порадник, голова сім’ї. Він на-
вчає нас жити за законами любові і правди, не дає нам спіт-
кнутися на життєвих дорогах, пробуджує совість та береже 
від ганьби. Його роль в сім’ї неоціненна, адже, тримаючись 
за сильну батьківську руку, дитина робить свої перші кро-
ки в житті. Опираючись на плече, дорослою йде в широкий 
світ. Як дерево без догляду садівника росте диким чагарни-
ком, так і молода людина без батьківських настанов, без міц-
ної батьківської руки росте обділеною.

Бути хорошим батьком – найбільш відповідальна робота 
у житті кожного чоловіка. Стати прикладом для сина і му-
дрим наставником для дочки, навчити, розповісти, захисти-
ти, пояснити  – і робити все неодмінно з любов’ю і терпін-
ням – може лише він.

Тату, татусю, таточку... Він мудрий і сміливий, інколи ви-
могливий і суворий, з сильним та врівноваженим характе-
ром. А скільки ласки і тепла іскриться у його посмішці! Проте 
чи завжди ми знаходимо час, щоб сказати татусеві, як його 
любимо, як він нам потрібен? Тож говорімо слова подяки та 
любові частіше, обіймаймо та даруймо тепло одне одному! 

Ми часто чуємо й говоримо безліч прекрасних слів про 
материнську любов. Це й не дивно, адже мама  – перша 
і найважливіша людина в житті кожної дитини. Важливо 
пам'ятати й про любов батька, як про другу половину гаря-
чого серця. Усі ми знаємо, що ніхто не замінить матір, але 
й батька дитині ніхто замінити не зможе. Він турботливий, 
щирий, люблячий, веселий; інколи може дозволити зробити 
те, про що у мами навіть просити лячно, з ним завжди почу-
ваєшся у безпеці. Окрім того, тато – невтомний робітник, що 
дбає про добробут та благополуччя своєї сім’ї. 

Хочу звернутися до усіх татусів. Знайте: Ваша любов по-
трібна Вашим дітям. Її прояв як доказ також необхідний. Син 
неодмінно потребує підтримки, мудрої поради, життєвих на-
станов, донька ж – любові, тепла, ласки, ніжності та захисту. 
Ви, любі татусі, можете стати гідним чоловічим прикладом 
для своїх дітей, тож будьте поруч з ними кожну мить життя, 
наповнюючи його яскравими барвами та незабутніми емо-
ціями. 

Голова ГО ЛІТЕКО Людмила Стасюк
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тато ГОНЧАРОВ Олексій 
доньки Марія  
та Олександра

Татове тепло – це можливість бути 
 самостійним та водночас підтримка у всьому:  

чи то математика о 12-ій годині ночі, риболовля  
або ж приготування смачних страв.

тато БЕНЕДЮК Василь 
донька Тетяна

Татове тепло – це міцні обійми, любов, підтримка  
та теплі слова, які завжди додають впевненості.

тато ГЛАВІНСЬКИЙ Сергій 
донька Еліна 

Татове тепло – це найвищий 
 прояв чоловічої любові.

тато ГАЮН Тарас 
син Симон, донька Анна-Марія 

Наш тато – найцінніший і найкращий! Безмежно 
любимо проводити з ним час. Його любов та турбота 

і є тим теплом, яке ми відчуваємо щодня!
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тато МАРЧУК Сергій
син Ілля

Татове тепло – це сильні руки, 
 що завжди захистять від усього поганого,  

це тепло і посмішка в очах, підтримка і любов.

тато КОНДРАТЮК Ігор 
донька Юлія

Татове тепло – це турбота, підтримка, захист; 
дивовижне відчуття, яке супроводжує тебе від 

народження і протягом всього життя.

тато КОТЕЛЯ Василь 
доньки Єлизавета, Йоанна, Агнеса, 
Вікторія, Фелікса, Ізабель, Марія

сини Володимир, Григорій, 
Франциск, Петро, Альберт, Йоан

Татове тепло для мене – це турбота, любов і 
переживання. Хоч мій тато не хоче показувати свої 

справжні почуття, я все одно бачу його любов, доброту 
і хвилювання. Спочатку тато може сказати "ні", але 

потім все-таки погодиться, бо він мене любить.

тато СТАСЮК Олександр 
донька Вероніка, син Максим

Татове тепло – це ніжна любов, час, проведений 
разом, від сміху до сліз і навпаки, спільні справи та 

допомога один одному у вирішенні проблем.  
І найголовніше – підтримка завжди і всюди.
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тато КОЗЛЮК Олександр
син Артем

Татове тепло – це найсильніше та найсвітліше 
почуття з усіх, що існують. Це турбота та 

хвилювання, розуміння з пів слова, безмежне терпіння 
та почуття безпеки та захищеності. 

тато Мельник Сергій
син Максим

Татове тепло – це коли твій тато тебе підтримує, 
любить, допомагає у скрутну хвилину.

тато ПАСТУШЕНКО Любомир
сини Орест і Остап

Татове тепло виявляється в турботі,  
ласці, підтримці та любові.

тато МАНЗЮК Іван 
донька Валерія

Татове тепло – це коли мене тато обіймає,  
мені стає тепло, і він дуже сильно мене любить.
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тато ФЕРІК Рустам
сини Давид, Тимур і Адріан

Татове тепло – це відчуття захищеності, підтримки 
і розуміння, море позитивних емоцій та драйву щодня. 

Ми безмежно любимо нашого татуся! 

тато СИДОР Дмитро
діти Андрій 
та Надія

Татове тепло – це сильні долоні 
 та надійна підтримка і захист,  
теплий погляд і веселі жарти.

тато ПОЛЕВІК Юрій 
донька Ольга, син Андрій

Татове тепло – це ніжний погляд безмежно добрих 
очей, іскриста посмішка та дотепні жарти, золоті 

руки, які, здається, уміють все, сильне плече та дружні 
обійми, коли так цього потребуєш.

тато КУХАРЧУК Анатолій
син Тарас, донька Галинка
Татове тепло – це небагатослівна, проте така 
важлива підтримка, надійне плече і впевненість  
у прийдешньому дні. Це прихована батьківська  
сльоза за наші успіхи та досягнення, стиснуті  

вуста у хвилинному гніві, щира посмішка  
після тривалого розставання.
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