






|   Р І В Н Я Н И4

СЕЛО – ДУША 
НАШОЇ КРАЇНИ!  

Дмит ро Соломчук
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Його без перебільшення можна 
назвати найактивнішим нардепом 
від Рівненщини, адже він не тільки 
багато вкладає у розвиток та про-
сування області на державному 
рівні, а і є надзвичайно активним 
законотворцем, автором законо-
проєктів, які позитивно впливають 
на життя людей та розвиток еконо-
міки країни. Головний герой ново-
го випуску журналу “РІВНЯНИ” – 
народний депутат України, член 
Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної та земельної по-
літики Дмитро СОЛОМЧУК.

 

– Пане Дмитре, ви завжди пра-
цювали у бізнесі, були громад-
ським активістом. Як вам було 
перейти з бізнесу в політику? Де 
складніше?

  – Насправді я звик до того, що у 
бізнесі ти сам керуєш своїм часом і 
робиш якісь дії, які дають результати 
найближчим часом. У політиці ж все 
складніше. Ти багато працюєш, щоб 
сформувати якийсь новий законопро-
єкт, враховуєш максимальну кількість 
інтересів людей, вносиш правки, ро-
биш обґрунтування… І навіть після 
прийняття цього важливого рішення 
його результативність часто можна 
побачити не відразу. Але ти добре ро-
зумієш, яким важливим є його значен-
ня для країни. Переконаний, що попри 
всі складнощі, треба рухатися та роз-
вивати країну.

 

– У Рівному вас добре знають 
ще і як керівника ГО “Час Дій”. 
Скажіть, яка доля організації 
нині? Вона працює?

 – У процесі моєї громадської актив-
ності в рамках ГО “Час Дій” ми провели 
низку благодійних та соціальних ак-
цій, організовували культурні заходи, 
дитячі свята, активно включалися в 
життя Рівного. Тепер я живу практич-
но на два міста, немає лідера, хто нею 
займався б. Тож говорити про те, що 
вона активно працює, говорити не бе-
руся.

 – Переконана, що у вас була 
можливість обрати, в якому з 
комітетів ВРУ працювати. Чому 
саме Комітет Верховної Ради 
України з питань аграрної та зе-
мельної політики?

 – Я переконаний в тому, що якими 
б темпами не рухалася глобалізація, 
ми маємо пам’ятати нашу історію та 
розуміти, що ми всі родом з села й по-
винні його зберегти. А враховуючи те, 
що маю досвід в сільському господар-
стві та знаю його проблематику, то об-
рав роботу саме в цьому комітеті. Мені 

не подобався той напрямок розвитку, 
яким рухається сільське господарство 
у нашій країні. Адже великі агрохол-
динги тільки брали в оренду землю 
за копійки, але не розвивали село, не 
підтримували людей, в яких брали зе-
мельні ділянки в оренду, а працювали 
лишень для власної вигоди. Зараз, у 
період децентралізації, села мають 
реальні можливості розвитку. Але важ-
ливою умовою для цього є розвиток 
фермерських господарств.

 – Важливим для селян стало 
прийняття закону про відкриття 
ринку землі. Як ви ставитеся до 
цього питання?

 – Я переконаний, що ринок землі та 
його врегулювання мало бути запуще-
но ще 20 років тому. Нам постійно го-
ворили про те, що мораторій збереже 
українську землю, а насправді робили 
протилежне. Під приводом мораторію 
землю розкрадали через держгеока-
дастр, оформлювали на підставних 
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осіб. Нерідко люди змушені були від-
давати землю в оренду за копійки. 
На початку 2000 року орендна плата 
часто дорівнювала 200-300 кг зерна 
за 1 гектар, а зерно їхало на експорт. 
Тим самим власники агрохолдингів за-
робляли для себе капітали, а от люди 
отримували мізер. Нині ж завдяки рин-
ку землі ціна на оренду земельних ді-
лянок збільшилася і кожен самостійно 
може розпоряджатися тією землею, 
яку має у власності.

 

– Важливим вашим внеском 
у підтримку та розвиток села є 
розробка державної програми 
розвитку садівництва, виногра-
дарства та виробництва хмелю. 
Розкажіть про це докладніше.

 – Насправді прикро те, що роками 
ми споживаємо та бачимо на полицях 
магазинів фрукти з різних країн, але 
тільки не наше, українське. Через те, 
що садівництво не мало підтримки 

від держави, цей напрямок фактично 
був на межі виживання. Зараз же ми 
маємо державну програму, якою пе-
редбачено компенсацію 80% вартості 
саджанців. Обіг земель  – це поштовх, 
щоб у країні з’являлося щороку 200-
300 фруктових садів, продукція з яких 
замінить імпорт. Цього року державна 
програма з розвитку садівництва, ви-
ноградарства та хмелярства становить 
450 мільйонів гривень, що на 160 міль-
йонів більше, ніж у порівнянні з мину-
лим роком.

 

– В одному з інтерв’ю ви гово-
рили про те, що виробники ор-
ганічної продукції отримали 50 
мільйонів державної підтрим-
ки. Чому такою важливою була 
підтримка відповідного зако-
нопроєкту №5440?

  – На моє чітке переконання, май-
бутнє розвитку села за органіками. 
Органічне виробництво на 1 га обро-

бітку потребує в 3-4 рази більше пра-
цівників, ніж класичне вирощування з 
використанням агрохімікатів. Тому ра-
зом з колегами підготували й подали 
законопроєкт №5440, який врегульо-
вує процедури реєстрації органічних 
виробників та дозволить виробникам 
отримати держпідтримку, яку, до речі, 
цьогоріч вперше виділено для них. 
Всього органіка у 2021 році отримає 
50 мільйонів гривень на розвиток. 
Оскільки питання термінове, прийня-
ли його на позачерговому засіданні 
Ради. Органічна продукція – майбутнє 
українського села, це наша харчова 
безпека та незалежність. Це економіч-
ний розвиток сіл та безпека харчових 
продуктів України.

 – 23 вересня парламент у пер-
шому читанні 304 голосами 
“за” підтримав законопроєкт 
№5148, автором якого є саме ви. 
Що передбачає його прийняття?

– Це дійсно наша перемога. 
Прийняття цього законопроєкту пе-
редбачає заборону використання 
пальмової олії у харчовій промисло-
вості. Адже вживання пальмової олії 
призводить до непоправної шкоди 
людському організму.

Тільки уявіть, що щороку в Україну 
імпортується понад 200 тисяч тонн 
гідрогенізованої пальмової олії, яка 
довго не псується. Вона спричиняє он-
кологію, зокрема і дитячу, та серцево-
судинні хвороби.

Жирова плівка, яка утворюється піс-
ля споживання пальмової олії, всіляко 
перешкоджає всмоктуванню вітамінів 
та мікроелементів. Потрапляючи до 
організму, оброблена тропічна олія 
впливає на печінку і може спричини-
ти атеросклероз. Особливо від цьо-
го страждають діти, які споживають 
шоколад, цукерки та солодощі, в яких 
міститься пальмова олія. Тому вико-
ристовувати пальмову олію у харчовій 
промисловості заборонено у багатьох 
країнах світу.

Мало того, через надмірне збіль-
шення пальмової олії страждає ви-
робництво української соняшникової 
олії. Я мрію, щоб у будь-якому магазині 
були українські, натуральні, органічні 
продукти.

 

– Знаю, що ви є організатором 
конкурсу стартапів для молоді. 
Це разова акція? Чому виникла 
ця ідея і чи буде така ініціатива 
на постійній основі? 

 – Це вже не разова акція, адже ми 
двічі провели два конкурси стартапів, 
переможці якого отримали кошти на 
те, щоб почати власну справу чи роз-
винути її. Коли я починав бізнес, то не 
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можна було отримати реальної під-
тримки для того, щоб започаткувати 
власну справу. Були варіанти отриман-
ня кредитів, але ті відсотки, які потріб-
но було сплачувати, були непідйом-
ними. Тому переконаний, що молодь 
потрібно підтримувати й давати їй по-
штовх для розвитку. Призовий фонд 
конкурсу конкурсів стартапів станов-
лять кошти із заробітної плати народ-
ного депутата. Хочу подякувати біз-
несу, який сплачує сьогодні податки, 
завдяки яким, я, як народний депутат, 
отримую заробітну плату. Я вирішив 
спрямовувати її на такі проєкти для 
молоді, аби ці кошти поверталися в 
український бізнес і допомагали йому 
розвиватися.

 

– Скільки склав призовий 
фонд та які ідеї отримали вашу 
підтримку?

  – 95000 гривень ми розподілили 
на три найкращі молодіжні стартап-
проєкти. Третє місце і суму 15000 гри-
вень виборола Надія Дригуля – проєкт 
фотозони для дітей з особливими по-
требами. Друге місце та 30000 гривень 
отримав Олександр Довбета  – про-
єкт наповнювача туалетів для котів 
“Білі Лапки”. Срібний призер конкурсу 
збирається налагодити серійне ви-
робництво якісного наповнювача. А 

на отримані кошти хлопець планує 
закупити сировину для виробництва 
першої повноцінної партії наповнюва-
ча. Переможцем став Сергій Смалюк – 
проєкт бренду одягу “PRIDE”. Він 
отримав 50 тисяч гривень. Молодий 
чоловік мріє запустити власний бренд 
стильного і якісного одягу на кожен 
сезон. Костюми, куртки, штани та ба-
гато інших предметів вбрання будуть 
вироблятися не тільки для дорослих, 
а і для дітей. Кошти переможець пла-
нує використати на медійний розвиток 
свого бренду та на матеріал для вироб-
ництва першої повноцінної партії осін-
нього одягу.

Мені щиро хочеться, щоб наша мо-
лодь не їхала за кордон працювати. 
Україна незалежна і будується на неза-
лежних молодих людях, які починають 
щось робити у себе вдома й давати 
цей продукт для споживання. Це і є го-
ловна незалежність.

 

– Ви часто наголошуєте на 
тому, що село є душею країни. 
Ви щиро в це вірите, адже зараз 
всі говорять про глобалізацію 
та мегаполіси?

 – Я вірю в те, що всі ми маємо від-
ношення до села. Адже продукти, які 
дістаємо щоранку з холодильника, 
мають саме таке, сільське походжен-

ня. Вони вирощені на нашій землі, й 
хочеться, щоб ми про це не забували. 
Дійсно нині ми все частіше чуємо про 
глобалізацію, але нам треба поверта-
тися до свого коріння. Відродження 
наших традицій, душа народу  – вона 
збережена у селах. Тож треба докласти 
максимум зусиль, щоб зберегти укра-
їнське село, підтримувати фермерів, 
допомагати формувати власні малень-
кі крафтові бренди та підносити на 
новий рівень важливість споживання 
органічної продукції. Саме над цим я 
активно працюю як на законодавчому 
рівні, так і підтримуючи бізнес на рівні 
нашого міста та області.

 

– Стільки справ… Ви практич-
но живете на два міста – Рівне 
та Київ. Як знаходите час для 
близьких і чи відчуваєте ви 
їхню підтримку?

  – Так, це складно, адже для най-
дорожчих залишається не так багато 
часу. Я намагаюся вихідні проводити 
з родиною, погуляти, відпочити та на-
бутися разом. Моя дружина та син – це 
моє натхнення та підтримка. Вони зна-
ють мою принциповість, мою любов 
до рідної країни, тому з розумінням 
ставляться до того, що я мушу багато 
працювати й бути включеним у робочі 
моменти фактично 24 на 7.
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Вісім дитячих свят
провела церква «Христос є відповідь»

За останніх півтора місяця рівненська громада “Христос 
є відповідь” провела вісім дитячих свят у Рівному та довко-
лишніх селах. Близько тисячі хлопчиків та дівчаток з нетер-
пінням чекали зустрічі, адже команда вже не перший рік ор-
ганізовує подібні заходи. 

“Діти завжди були в серці церкви “Христос є відповідь”. 
Саме тому ми докладаємо чимало зусиль, аби впродовж року 
проводити різні благодійні акції для підростаючого поколін-
ня. Євангеліє буде зупиняти їх на гріховному шляху і направ-
ляти до Бога” – Тарас Сень, пастор церкви “Христос є від-
повідь”. 

Волонтери підготували багато розваг: батути, надувні гір-
ки, ласощі, конкурси та подарунки. Усім присутнім безплат-
но роздали духовно-пізнавальну літературу, газету “Христос 
є відповідь” та сто дитячих Біблій. Діти відвідали біблійний 
урок, де вчителі зрозуміло та цікаво розказали про спасіння 
в Ісусі Христі. 

“Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято. Особливо вра-
зив великий батут. Хочу побажати всім організаторам, щоб 
вони частіше проводили подібні заходи!” – Анастасія Чепік, 
12 років. 

90% інформації сприймається через зір: щоб привернути 
увагу, волонтери встановили великі банери з біблійними 
текстами та фактами про діяльність церкви. Оскільки свя-
та проходили у різних районах міста, люди чули проповідь, 
навіть не виходячи з квартир. Сотні дорослих, що привели 
дітей, охоче спостерігали за святом і запрошували церкву 
частіше проводити такі акції. 

“Моя дитина посміхається. Вона задоволена, бо гарно і ко-
рисно провела час. Щаслива дитина – щаслива мама!” – Надія, 
відвідувачка свята.
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У Карпатах відбулася 
місіонерська конференція місії 
«Христос є відповідь»

Цьогорічним девізом конференції стали біблійні слова із 
книги Ісуса Навина: “Я та дім мій будемо служити Господеві” 
(24 розділ, 15 вірш). Саме тому акцент був зроблений на 
сімейні відносини й виховання дітей. Директор місії Тарас 
Сень першого дня проповідував на тему “Де твої діти?”. 
Наступного дня єпископ Ростислав Мурах говорив про бі-
блійні принципи сімейного щастя. 

“Хороший акцент на сімейних відносинах, відпочинок, спіл-
кування, знайомство з новими людьми. Одна справа, коли ти 
спілкуєшся з ними віртуально, і зовсім інша, коли бачишся в 
реальності” – Дмитро Єльніков, місіонер, Донеччина. 

Кожного дня місіонери з різних регіонів України розпо-
відали про своє служіння, нові здобутки, досвід у проповіді 
Євангелія. Також організатори підготували сімейну зустріч, 
на якій присутні отримали мудрі поради від служителів і гар-
но відпочили. 

“Дуже добре познайомитися з тими людьми, які трудять-
ся в різних куточках України, зустрічаються з викликами й ді-
ляться методами їх подолання. Це справді велика честь і ра-
дість бути серед служителів Божих” – Марина Полтавець, 
працівник київського офісу місії. 

Учасники відвідали гору Гембу, водоспад Шипіт, 
Синевирський перевал, озеро Синевир та музей в                                      
с. Колочава. 

Єпископ Анатолій Безкровний розповів про те, як боро-
тися із відчаєм і страхом. Аби подібні почуття не мали над 
людиною влади, потрібно більше шукати Бога через молит-
ву і читання Біблії. 

“Для мене це був чудовий час для спілкування та обміну 
досвідом. Я вірю, що Бог започаткував цю місію, аби вона ру-
халася вперед і не зупинялася!” – Андрій Васенда, місіонер,        
м. Тернопіль.

Консультація пастора:
 +38 096 301 13 71

Сайт церкви 
«Христос є відповідь»: 

cita.rv.ua 

70 місіонерів та служителів із 13 областей України стали учасниками 
п'ятої звітної конференції місії “Христос є відповідь”, яка відбулася
із 21 по 25 вересня у смт Міжгір'я (Закарпатська область).

За 5 років служителі місії              
“Христос є відповідь”:

• Надрукували 5 мільйонів екземплярів однойменної га-
зети й 1,2 мільйона християнських календарів; 

• розмістили 300 білбордів у різних містах України; 
• організували 26 поїздок у Карпати для 1 тисячі людей; 
• випустили в ефір 5 тисяч телепрограм на 9 телеканалах; 
• відкрили нові церкви, придбали 9 приміщень для Домів 

молитви; 
• на постійній основі підтримують десятки місіонерів;  
• провели десятки дитячих таборів відпочинку та сотні 

євангелізаційних акцій для дітей; 
• у різних регіонах України роздали тисячі продуктових 

пакетів; 
• організували очні клініки у 10 областях України, завдяки 

яким тисячі людей отримали консультацію лікаря та окуля-
ри безплатно, а також почули Євангеліє; 

• поставили 50 євангелізаційних наметів у 17 областях; 
• проводять активну духовно-просвітницьку та соціальну 

роботу: читають лекції у навчальних закладах, допомагають 
у тюрмах, лікарнях, центрах реабілітації для алко- та нарко-
залежних;

• підготували й видали дві настільні гри: “Питання для 
спілкування” та “Біблійні питання”; 

• ведуть активну роботу у соціальних мережах: Facebook, 
Instagram, YouTube; 

• започаткували працю в Ефіопії: підтримують місіонер-
ську діяльність, видають християнську газету, провели один 
крусейд й готуються до наступного, проводять очну клініку; 

• працюють у Кенії та Непалі. 
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УНІФОРМА, 
ЯКУ ХОЧЕТЬСЯ 
НОСИТИ

Якщо ви в пошуках якісної уніформи для 
різних професій та ще й з найкращою якістю, 
то вам не потрібно шукати варіанти, а зверта-
тися відразу до кращих у цій галузі.

КОТОН СТИЛЬ має в наявності велику кіль-
кість готової уніформи для різних сфер діяль-
ності та сезонів. А також пропонує широкий 
вибір спецвзуття та засобів індивідуального 
захисту. 

Тут вам запропонують швидко та якісно ви-
готовити уніформу за вашими індивідуаль-
ними побажаннями: як корпоративний, так і 
медичний одяг.

Якісні тканини, сучасний дизайн, висо-
ка комфортність – це те, що вирізняє вироби 
КОТОН СТИЛЬ. Постійне розширення асорти-
менту, розробка логотипів та шевронів за по-
бажаннями клієнтів: різної складності, дизай-
ну та з урахуванням всіх побажань – це те, що 
робить КОТОН СТИЛЬ лідером виробництва 
уніформи на Рівненщині та Волині.

м.Рівне, бульвар 
Б. Хмельницького, 2-А
+38 067 100 89 83, 
+38 050 650 00 15
www.koton-style.com.ua
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   КРЕАТИВНІ БАЧЕННЯ 
та ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ

ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

– Якби вам треба було за одну хвилину предста-
вити ProDes Agency незнайомій людині – то як би 
ви описали його?

Іванна: Це діджитал-агентство, яке займається вирощу-
ванням бізнесів у інтернеті, роблячи їхню історію помітні-
шою. За рахунок своїх знань, вмінь та команди, яка об’єднує 
спеціалістів у різних напрямках діяльності, ми готові запро-
понувати комплексні послуги з упакування вашого проєкту 
в соціальних мережах, створити візуал з нуля, організувати 
стильну фото- та відеозйомку, розробити фірмовий стиль 
та професійний дизайн для поліграфії та інтернет-ресурсів, 
створити та оптимізувати сайт, а також підібрати та нала-
штувати рекламні канали. 

– Знаємо, що історія виникнення ProDes Agency 
пов’язана з періодом карантину. Як він вплинув 
на народження вашої справи?

Роман: Під час повного локдауну в березні 2020 року, 
коли закрили всі торгові центри та магазини, коли не пра-
цював транспорт, а за прогулянки на вулиці можна було 

отримати штраф, бізнес почав думати, як виживати далі. 
У нас на той час також призупинилося чимало проєктів, і 
ми не стали винятком у роздумах про майбутнє. Оскільки 
кожен із нашої команди дотичний до роботи в інтернеті, 
народилася ідея про агентство, яке допомагало б компа-
ніям та брендам реалізуватися в онлайні. Ніхто не знав, 
наскільки затягнеться історія з COVID-19, бізнесам потріб-
но було шукати нові форми торгівлі – онлайн набирав по-
пулярності. І ми хотіли допомогти бізнесу опанувати ці 
інструменти. 

– Розшифруйте неймінг агентства: чому обрали 
саме таку назву, чи має вона якесь особливе зна-
чення для вас? 

Іванна: В основу назви агентства закладено два слова – 
promotion та design. Оскільки над концепцією працюва-
ли дві людини, які є співзасновниками – я та Роман, то й у 
назві хотіли показати сфери своєї діяльності. Тому неймінг 
ProDes – це частинка кожного із нас, відтак і дуже особливе 
значення.

Діджитал-агентство ProDes у Рівному 
з’явилося не так давно. Проте молода 

та амбітна команда партнерів завзято 
підтримує спільні активності, створює 

брендинг для компаній та готова 
просувати місцеві бізнеси в інтернеті. 

Ми вирішили ближче познайомитися зі 
співзасновниками агентства Романом 

ЦВИНТАРНИМ та Іванною ПРИСТАЙОВИЧ, 
аби вони розповіли, які послуги готові 

надати клієнтам та які переваги роботи з 
діджитал-агентством. Чому бізнесу варто 

йти в онлайн та наскільки рівненський 
ринок готовий звертатися до 

спеціалізованих агентств за допомогою 
у просуванні – далі в розмові.

        PRODES AGENCY
   КРЕАТИВНІ БАЧЕННЯ 
та ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

– Отже, компанія має два співзасновники – 
Іванна та Роман. Як ви познайомились? Що вас 
об’єднує і чим одне одного доповнюєте?

Роман: Нас познайомила робота над спільним проєктом. 
Іванна тоді займалася розробкою інформаційного сайту 
"СВОЇ", а я став дизайнером проєкту. Надалі ми разом пра-
цювали й над іншими завданнями компаній – це й об’єднує 
нас. А доповнюємо, напевне, одне одного тим, що я спеці-
аліст у сфері IT та графічного дизайну, а Іванна – у сфері PR 
та інтернет-маркетингу, а в якісному просуванні брендів та 
компаній одне без іншого ніяк. 

– Отож, які послуги готові надати й запропону-
вати клієнтам молоді та амбітні ProDes Agency?

Роман: Наша команда пропонує послуги, які допомагають 
підвищити впізнаваність бренду та залучити нових клієнтів. 
Це такі послуги, як створення фірмового стилю або редизайн 
існуючого, професійний дизайн для поліграфії та інтернет-
ресурсів, фото- та відеозйомка, розробка сайтів або аудит та 
SEO-оптимізація вже наявних, комплексне SMM-просування, 
яке включає ведення соцмереж "під ключ" та роботу з ліде-
рами думок, таргетована та контекстна реклама. Однак, у нас 
індивідуальний підхід до кожного клієнта, ми не пропонуємо 
усім однакову стратегію. Обговоривши з клієнтом його цілі, 
дізнавшись його болі, ми пропонуємо те рішення, яке прине-
се результат. І якщо для цього потрібно масштабуватися та 
вийти за рамки інтернет-маркетингу, залучивши інструмен-
ти PR та медіа, то ми запропонуємо й такі послуги.

– Які проєкти та бізнеси зараз вже є вашими 
клієнтами та які цілі бажаєте досягнути для 
них?

Іванна: Якщо з великих проєктів, то це місце-
вий виробник уніформи "КОТОН СТИЛЬ". Для 
них ми продумали комплексну стратегію 
просування та зараз впроваджуємо задля 
впізнаваності бренду та збільшення про-
дажів. Є клієнти, які звертаються просто 
за брендингом або таргетингом для сво-
го бізнесу. До прикладу, журнал, який ви 
зараз читаєте, це також частково наша 
робота. 

– Як виміряти ефективність ді-
джитал-комунікації та відрізнити 
успішну рекламу від неуспішної?

Іванна: Не існує єдиного секрету, як виміряти 
ефективність діджитал-комунікацій. Їх можна проана-
лізувати у трьох складових: аудиторія, її відгуки та реакція. А 
щоб відрізнити успішну рекламу від неуспішної, для початку 
слід визначити, яка була її ціль: стимулювати продажі, підви-
щити продажі якогось конкретного продукту, отримати нових 
клієнтів, покращити охоплення соцмереж, збільшити трафік 
на сайт чи впізнаваність бренду. І вони повинні бути кількіс-
ними – наприклад, підвищити продажі на 20%, отримати 1000 
підписників бізнес-сторінки Facebook чи збільшити трафік 
сайту до 10 000 відвідувачів в місяць. Існують також різні фор-
мули розрахунків результатів рекламних кампаній, до прикла-
ду ROI. Щоб відповісти на це питання, потрібна окрема стаття, 
тут можна говорити багато. (Посміхається – ред.)

– Опишіть портрет клієнта, з яким вам було б ці-
каво та взаємокорисно співпрацювати?

Роман: Передусім, це клієнт, який бачитиме у нас свого 
союзника. У співпраці з брендами та компаніями для нас 
важлива довіра. Ми схарактеризували б портрет приблиз-
но так: соціально-відповідальний бізнес, який надає якісні 
товари чи послуги, любить свій продукт, дорожить репутаці-
єю, не боїться експериментувати та готовий впроваджувати 
нові цікаві рішення.

– Діджитал-агентство vs спеціалісти-фрілан-
сери. Які переваги формату агенції для клієнта ви 
виділяєте? 

Роман: Знову ж таки тут залежно від цілей та бажаного 
результату бізнесу. Якщо клієнт хоче комплексне просуван-
ня, то однозначно це  – агентство. Однак, вартість послуг 
агентства, у порівнянні з фрилансером, відносно вища. Але 
слід пам’ятати, що в агентстві не одна людина, а різні фа-
хівці, що дозволяє зробити проєкт всебічно продуманим. Це 
налагоджена робота, де проєкти йдуть за планом. Всі необ-
хідні послуги можна зробити в одному місці та бути впевне-
ним у їхній якості. А до фрілансерів зручно звернутися, коли 
потрібно виконати "разове" завдання.

– Чому бізнесу варто йти в онлайн і чи взагалі 
всім це треба? 

Іванна: Залишається все менше категорій бізнесу, яким 
діджитал не потрібен. Зараз такий час, що компаніям та 
брендам треба посилювати позиції в Інтернеті. Люди вже 
звикли до швидких онлайн-покупок, спонтанних витрат 
"на ходу", до можливості вибирати. Тому весь бізнес, який 
працює з людьми, обов’язково повинен мати хороший сайт, 
соціальні мережі та, звичайно, вибудувану систему онлайн-
продажів. Взагалі digital-маркетинг дуже хороший тим, що 
його можна виміряти та дізнатися, скільки витратили на яке 
джерело, скільки людей побачили рекламу, скільки клікнули 
на неї, скільки купили та скільки бізнес заробив. Тобто ми 
можемо простежити весь процес і з’ясувати, як він працює і 
що можна поліпшити. Ось, наприклад, зовнішня реклама – 
висить на вулиці банер, як дізнатися про його ефективність? 

Ніяк. Висить він, за нього платяться гроші, але як він 
працює – ніхто не знає. 

– Які питання ви ставите клієнту 
перед початком співпраці? 

Іванна: Чи готові вони запастися тер-
пінням (сміється – ред.), адже якщо гово-
рити про просування, то тут однозначно 
потрібен час. Наприклад, таргетинг – не 
чарівна пігулка, налаштував рекламу й 
отримав відразу продажі. До моменту 
запуску рекламних креативів потрібно 

хоча б підготувати сторінки у соцмере-
жах, щоб вони "чіпляли" цільову аудито-

рію. А якщо серйозно, то в залежності від 
того, за якою послугою звертається клієнт. 

Якщо це комплексне просування, то чим компа-
нія чи бренд корисний споживачеві? Які проблеми 

цільової аудиторії вирішуються, в чому полягає унікальна 
торгова пропозиція? Питань перед співпрацею багато.

– На ваш погляд, наскільки рівненський ринок 
готовий до того, щоб звертатись за допомогою 
в просуванні до спеціалізованих агентств? Чи є 
місцева специфіка?

Іванна: Складно відповісти. Мені здається, просто на 
місцевому рівні вибору діджитал-агентств, які пропонують 
широкий спектр послуг одночасно в одному місці, нема. 
Багато рівненських компаній працюють за старими підхо-
дами – беруть одну людину в штат, і вона як універсальний 
солдат робить все: фотографує, знімає відео, пише публіка-
ції, налаштовує рекламу, займається сайтом компанії і таке 
інше. А по суті потрібно створювати окремий рекламно-
маркетинговий відділ, який у тому числі займався б цим. І 
ми прекрасно розуміємо, що це не один працівник. З часом 
рівненські компанії зрозуміють, що краще звернутися до 
агентства. А коли таке агентство ще й в їхньому місті, то це 
додатковий плюс, адже краща комунікація. Наприклад, ми із 
клієнтами на зв’язку 24/7, і часто буваємо в їхньому офісі чи 
виробництві. 

ДИЗАЙН – 
це окремий 

повноцінний 
маркетинговий 

інструмент, яким 
не потрібно 
нехтувати
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ТРИ 
СКЛАДОВІ 

ЕФЕКТИВНІСТІ
діджитал-комунікацій: 

АУДИТОРІЯ, 
її ВІДГУКИ та 

РЕАКЦІЯ

– Розкажіть про себе – освіта, досвід роботи та 
життєве кредо, що вами рухає.

– За освітою я журналіст та юрист. Навчалася в 
Національному університеті "Острозька академія". 
Пройшла шлях від прессекретаря у політичній партії до 
директора інформаційного агентства. За мого керівництва 
було створено два інформаційні ресурси. Також маю досвід 
роботи в політичній сфері, оскільки є помічницею депута-
та Рівненської міської ради. Впродовж усього життя мені 
подобається навчатися, отримуючи новий цікавий досвід, 
завдяки цьому потрапила у світ інтернет-маркетингу. Вже 
багато років мною рухає життєве кредо: "Ризик – досягнен-
ня – винагорода!"

– Якими своїми проєктами ви пишаєтесь?
– Всіма. Нема жодного проєкту, за який мені соромно. 

Просто є такі, що стали для мене особливими – це співпра-
ця з Агропромисловою групою "Пан Курчак". Переді мною 
стояла задача підвищити впізнаваність бренду. І, вважаю, 
за рік колаборації із торговою маркою мені з командою 
вдалося досягнути максимального результату  – 18 тисяч 
підписників у Facebook, десятки зйомок, участь у телепро-
єкті "Майстер Шеф. Селебріті" та багато іншого. 

– Які методи просування ви рекомендуєте (і 
можете допомогти) застосувати для малого/се-
реднього/великого бізнесу?

– Існує безліч методів просування біз-
несу, все залежить від маркетинго-

вих цілей компанії. Звичайно, що 
я запропоную послуги інтер-

нет-маркетингу повного ци-
клу – SEO, SMM, контекстна 

реклама PPC та таргето-
вана реклама. Однак, це 
не означає, що варто не-
хтувати іншими метода-
ми, такими як реклама 
у ЗМІ, крос-промоушн, 
"сарафанне радіо", зо-
внішня реклама. 

– Скільки коштує 
просування бізнесу в 

інтернеті?
– Чіткої відповіді на це за-

питання не існує за визначенням. 
Річ у тому, що до кожного з проєктів 

необхідний індивідуальний підхід, а їх власни-
ки ставлять перед собою різні цілі. Це те ж саме, що нама-
гатися знайти відповідь на питання "Скільки коштує авто-
мобіль? Зрозуміло, що вони бувають різні, й однозначної 
відповіді ніхто не дасть. 

– Чи несе таргетолог відповідальність за кіль-
кість замовлень і продажів для клієнта?

– Ні, жоден таргетолог не нестиме відповідальність за 
продажі, його задача провести клієнта до вашого бізнесу, 
а далі робота менеджерів із продажу, їх вміння прогріти 
клієнта, зацікавити та продати товар чи послугу. Однак, 
таргетолог може гарантувати залученість у проєкт та про-
гнозувати результати після тестів.

– І наостанок, філософське: що важливіше – 
шлях чи результат? 

– Фокусуйтеся на результаті, але не забувайте про шлях! 
Бо якщо віддаватиметеся справі та рухатимете її, то нео-
дмінно отримаєте бажані "дивіденди"!
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– Розкажіть про себе – освіта, досвід роботи та 
життєве кредо, що вами рухає!

– Захоплення дизайном розпочалося зі шкільних років, 
тому для навчання тоді обрав комп’ютерну академію "ШАГ". 
І ось уже більше п’ятнадцяти років працюю в цій сфері. 
Розпочинав роботу у Видавничому домі "ОГО", а з часом 
з’явилися нові глянці та проєкти. "Роби так, щоб пишатися 
своєю роботою" – напевно, це є моїм життєвим кредо.

– Якими своїми проєктами ви пишаєтесь?
– Важко відповісти. За мою багаторічну дизайнерську ді-

яльність було багато цікавих проєктів, наприклад, співпра-
ця вже понад шість років із компанією ARTMODELS. Разом 
з Оксаною Ігас у рамках компанії втілили чимало креатив-
них ідей – від брендингу творчих проєктів до верстки жур-
налу. Не можу не згадати ще один цікавий проєкт  – жур-
нал "ВІТАЄМО", над яким я працював із першого випуску, 
а нині продовжую роботу з його наступником  – глянцем 
"РІВНЯНИ". Можу довго перелічувати проєкти, адже пиша-
юся кожним із них.

– Як дизайн допомагає продавати?
– Оцінити вплив дизайну на продажі доволі нелегко, ми 

не знаємо, як від нього залежить прибуток. Проте, що далі, 
то більше переконуємося, що дизайн – важливий і є однією 
із запорук успіху бізнесу. Адже у жорстких умовах сучасної 
конкуренції та стрімкого розвитку ринку кожному бізнесу 
потрібно виділитися, звернути увагу клієнта саме на себе. 
Величезну роль у впізнаваності компанії грає брендинг у всіх 
його проявах – будь це логотип чи "упаковка товару", тому 
що це перше, що бачать клієнти. По суті, це обличчя вашо-
го бізнесу. Тому дизайн – це ще один окремий повноцінний 
маркетинговий інструмент, яким не потрібно нехтувати. 

– Куди рухаються тренди у візуалі, а які кар-
тинки зараз робити моветон?

– З кожним роком у тренді позитивні образи, натхненні 
природою палітри кольорів, реалістичність та простота в ди-
зайні. Однак, із трендами потрібно поводитись дуже обереж-
но – враховувати модні тенденції, але пам’ятати, що до різної 
сфери діяльності свій індивідуальний підхід. Моветон  – це 
картинки, створені мобільними додатками. Вони ніби й ви-
глядають стильно, однак, використовуючи їх, бренди втра-
чають свою особливість, стаючи схожими на тисячі інших.

– Одвічний біль – дизайнер і правки клієнта. Ви 
терплячий до правок? 

– Перед початком роботи я завжди уточнюю та узгоджую 
завдання замовника. Проте часто буває, що клієнти не зна-
ють, що хочуть, та просять зробити кілька варіантів на влас-
ний погляд. У такому випадку не завжди вдається вгадати 
вподобання замовника, і він починає вносити правки. Я не 
конфліктна людина, тому завжди намагаюся знайти компро-
міс із клієнтом. Однак, все-таки рекомендую до дизайнера 
звертатися вже із чітким технічним завданням.

– Що важливіше – шлях чи результат? 
– Без шляху не буде результату. Тому важливо не зупиня-

тися, рухатися до мети, тоді шлях буде результативним.



|   Р І В Н Я Н И1 8

ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ

Вони точно знають, як втілити усі побажання замов-
ника, а ще – зробити дизайн сучасним, практичним та 
таким, що підкреслить індивідуальність. “Рабатий па-
лісадник” – дизайн-студія Олени ФЕЩУК та Станіслава 
МЕЛЬНИКА – доводить, що акцентом сучасної архітек-
тури є людина з її внутрішнім світом, а не кольоровий 
диван чи сучасна люстра…

– Станіславе, розкажіть коротко про себе. Яку 
освіту здобули, де працювали?

– Я народився та виріс в сім'ї інженерів, маю освіту ін-
женера-будівельника автомобільних доріг та аеродромів. 
Після закінчення університету успішно працював за спе-
ціальністю п’ять років. В один момент усвідомив, що душа 
прагне до творчої та нестандартної роботи. 

– А чому вирішили так круто повернути життя і 
перейти на бік мистецтва?

Станіслав: Свого часу я закінчив школу образотворчих 
мистецтв, що дало наснагу та фантазію, поєднання інженер-
ної освіти та творчості. Маючи ці знання та сімнадцятиріч-
ний досвід роботи в будівельній галузі, з них дванадцять 
років саме в столярній сфері, я придумую та втілюю в життя 
різні стандартні та нестандартні проєкти дизайнів, конструк-
цій, меблів, малих архітектурних форм та будинків.

– Знаю, що ви постійно вдосконалюєтеся та 
навчаєтеся. Розкажіть про одні з останніх кур-
сів.

Олена: У 2020 році закінчила курси європейського зразка 
від київського архітектора Лари Герман “Психологія дизай-
ну” та “Житлові інтер'єри преміум сегменту”. Переконана, що 
класний інтер'єр – це перш за все грамотно та ретельно про-
думана функція, своєрідний скелет, на який ми ”одягаємо” 
текстури, кольори, декор і т.д.

– Зараз ”Рабатий палісадник” – це назва вашої 
дизайн-студії, але її історія давніша. Розкажіть 
про це.

Станіслав: ”Рабатий палісадник“  – креативна, творча 
виїзна столярна майстерня, яка почала своє повноцінне 
функціонування у 2015 році. Вона є плодом моєї роботи, 
розвитку, організації та вкладень. Виконано та здано десят-
ки об'єктів, відповідно десятки замовників залишились за-
доволеними. Я постійно прагну розвитку, що утворило етап 
утворення майстерні. Водночас життя не стоїть на місці, 
тому ідей та думок для втілення є багато, завжди хочеться 
створити щось нове та неординарне. Тому ми вирішили 
об'єднати наші творчі зусилля разом з Оленою та утворити 
етап створення дизайн-студії, що матиме однойменну назву 
“Рабатий палісадник“.

“РАБАТИЙ ПАЛІСАДНИК”: 

коли АКЦЕНТОМ 
  ДИЗАЙНУ є
сама ЛЮДИНА…

– Олено, а яким був початок вашого творчого 
шляху?

– Творю, конструюю, малюю з раннього дитинства. 
Архітектором вирішила бути ще у восьмому класі школи, 
об'єднавши успіхи в технічних дисциплінах з творчістю. Для 
втілення своєї мрії у 2006 році вступила в Київський націо-
нальний університет будівництва та архітектури на архітек-
турний факультет. Професійно займаюсь проєктуванням та 
архітектурним дизайном з 2008 року.
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Олена: Рік тому ми спробували об’єднати наші творчі ідеї, 
результат дуже сподобався нам та замовнику , відтоді ми за-
вжди працюємо над кожним інтер'єром разом.

Серед реалізованих об'єктів – десятки квартир та будин-
ків, салон краси “Beauty 360“, мережа магазинів “Пивна га-
вань”, салон краси “Angel wings”, у яких втілені не лише тех-
нічні та естетичні рішення, а також графіка, логотипи, панно 
ручної роботи за ескізами автора.

– Наскільки важлива співпраця “замовник-ди-
зайнер” і чи завжди ви робите неухильно те, чого 
просить клієнт?

Олена: Будь-якого замовника цікавить результат, що є 
поєднанням його побажань, способу життя, складу сім'ї або 
робочих процесів (у випадку бізнесу). І основна задача ди-
зайнера – поєднати ці елементи в єдине ціле, враховуючи 
тренди, сучасні можливості та особливості самої будівлі, та-
кож дуже важливим є бюджет проєкту.

Побажання замовника і наше бачення  – однаково важ-
ливі, але за результат відповідає дизайнер. Кожен якісний 
проєкт  – це тісна співпраця замовника і спеціаліста. Якщо 
дизайн виконується під оренду, враховується майбутня ба-
гатофункціональність, що впливає і на естетику.

вок дизайну в Мілані, Парижі тощо. То весь світ захоплюється 
глибоким смарагдовим, то відкритим спектральним жовтим. 
Зараз у тренді синій колір в поєднанні з теракотовими від-
тінками… Але, на нашу думку, вибір кольору – набагато глиб-
ше, ніж модний тренд. Побачити в журналі  – одне, жити й 
дивитись щодня – зовсім інше. Тому якщо в проєкті потрібно 
використати активний колір, багато шукаємо і розмовляємо 
про це з замовником, надаємо різні варіанти. Іноді таких ес-
кізів близько 10, але тоді й результат відповідний!

– Бувають випадки, коли людина дає картинку 
і каже: “Хочу так”. Чи це спрощує завдання?

Станіслав: Є така наука – психологія дизайну (вище ми 
вказували, що спеціально це вивчали). За допомогою цих 
знань ми поетапно виявляємо, чого насправді людина хоче. 
Дуже часто людям подобаються просто картинки, які нічого 
спільного з їх архітектурою не мають. Тому ми використову-
ємо їх як точку відліку, але проєкт виконується індивідуаль-
но під клієнта. Насправді без прикладів і штампів створюва-
ти набагато легше, тому що відчуваєш людину і архітектуру 
без зайвих призм.

– Дизайн постійно змінює тенденції. Якими є 
найголовніші акценти дизайну сучасності?

Олена: Акцентом сучасної архітектури є людина з її вну-
трішнім світом, і точно не люстра і не кольоровий диван! 
Наразі цінується раціональне використання того простору, 
який ми маємо, застосування сучасних технологій у створен-
ні житла (опалення, вентиляція, кондиціонування, автома-
тизація). Застосування екологічних технологій та матеріалів. 
Основна мета – все має бути зручно, практично, під рукою та 
без зайвих деталей.

Станіслав: Сучасні тенденції – це ціна простору та віль-
ного місця, відсутність зайвої обставленості та деталізації. 
Деталі – це улюблені речі власника, ті, що його надихають!

Якщо ж говорити про кольори, то світові тренди зміню-
ються кожні пів року. Це ми бачимо за результатами виста-

– А які текстури та декори зараз на піку попу-
лярності?

Олена: Є таке поняття, як “чесний дизайн”, це антидеко-
рація. Ми часто зустрічаємо в проєктах стару цегляну кладку 
або ж бетону балку, яку можна чудово вписати в дизайн, не 
оздоблюючи нічим, окрім захисного шару. Це вже навіть не 
тренд, а традиція європейських столиць, де бережуть кожну 
цеглинку, якщо вона несе історичну цінність. Сучасні мате-
ріали дозволяють нам робити це, що додасть неповторності 
результату.

У роботах передових київських дизайнерів останні два 
роки є тенденція поєднання сучасного дизайну та етногра-
фічних предметів молодих майстрів. Такі інтер'єри публіку-
ються в престижних міжнародних ЗМІ та мають масу наго-
род та премій. Поєднання мінімалізму та тканого килима із 
Закарпаття або цікавої кераміки – це бомбезно! Тож не бій-
теся експериментувати та довіряйте професіоналам!

+38 098 869 36 09 Станіслав
+38 098 104 94 49 Олена
www.facebook.com/rabatsadnyk
www.facebook.com/rabatsadnyk
www.facebook.com/profile.
php?id=100063740103621
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Іконопис, як вид сакрального мистецтва, має дав-
ню історію. Перші священні зображення з'явилися у 
Римській імперії разом із християнством, аби допомог-
ти донести вірянам догмати нової віри. У самостійний 
твір культового живопису ікона оформлюється дещо 
пізніше, вже у Візантійській державі. Тоді ж формуєть-
ся візантійський іконографічний канон – сукупність 
суворих правил та прийомів, котрі регламентували 
фактично всі аспекти написання ікони: композицію та 
сюжети Святого Письма, зображення пропорцій фігур, 
пози та вирази облич святих, палітру кольорів і навіть 
техніку живопису. 

Своєрідність шляхів розвитку українського іконопису зу-
мовлюється особливостями народного світогляду, в основі 
якого закладені сакральні положення про добро та приро-
ду краси. Цікавий та оригінальний у цьому фокусі є період 
українського іконопису, що увійшов у світову історію мис-
тецтвознавства як “українське бароко” кін. XVII  – поч. XVIII 
ст. У цей час художники-іконописці бережуть і розвивають 
декоративність в іконі, активно використовують глибокі й 
насичені кольори. У межах національної специфіки іконо-
пису формувались та виразно проявлялись також локальні 
іконописні традиції. 

Так у XVI-XIX ст. сформувалась Острозька іконописна 
майстерня кін. XVII – поч XIX ст., спільними рисами для біль-

шості ікон якої є особливі сріблясті, різані по левкасу фони, 
однаково орнаментоване тло (листя аканту), колористика, 
в деяких  – використання кольорових лаків. Відкрив май-
стерню львівський дослідник-мистецтвознавець Павло 
Жолтовський. Він помітив однакові лики святих, подібну 
орнаментику на різних зображеннях або майже ідентичні 
ікони. Всі ці ікони були знайдені на південно-східній Волині, 
в околицях Острога, Кремянця, Бродова та Ізяслава.

“Особливий тип кругловидих привітних облич із широко 
відкритими очима, високим чолом, характерними пухкими 
рожевими губами, короткими, розширеними біля перенісся 
бровами”, – так описав ікони Жолтовський у 1978 році.

У колі науковців, які ґрунтовно вивчали зразки острозь-
кого іконопису, з'явилося припущення, що однорідність 
малярських прийомів та іконографії відомих нам творів цієї 
майстерні свідчить про те, що нею керував один майстер. 
Його творчість накладала виразний відбиток на все, що ви-
ходило з майстерні, а праця його підмайстрів мала виключ-
но допоміжне значення. Острозький майстер, ім’я якого, на 
жаль, невідоме, створив власну оригінальну школу іконопи-
сання з яскраво вираженими стилістичними особливостя-
ми. Це дало можливість легко вирізняти його твори з-поміж 
ікон інших митців Волинського іконопису. Майстерня не 
була численною, ймовірно, працював майстер з учнями. 
Кілька поколінь майстрів для нас залишаються безіменни-
ми – жоден автор ікон для нас невідомий.

УСМІХНЕНІ СВЯТІ: 
ЯК В ОСТРОЗІ СТВОРИЛИ 
СВОЮ ТРАДИЦІЮ ІКОНОПИСУ
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програми “Культура. Туризм. Регіони” Українського куль-
турного фонду та Державного агентства розвитку туризму. 
Тридцять унікальних ікон можна буде побачити на оновле-
ній виставці, яка дозволить детальніше дізнатися про вито-
ки майстерні, деталі створення ікон та безпосередньо про 
острозький іконопис. Працює над оновленням команда му-
зейників. Курують виставку доцент кафедри архітектури та 
середовищного дизайну Національного університету вод-
ного господарства та природокористування Віктор Луц і за-
ступник директора з наукової роботи ДЗІКО Андрій Брижук.

Нова експозиція буде розміщена на площі понад 300 ква-
дратних метрів та займатиме три зали найвищого поверху 
Острозького замку, міститиме інтерактивні та інклюзивні 
елементи. Проєкт має на меті сприяти збереженню культур-
ної спадщини Острога та забезпечити доступність і простоту 
сприйняття творів мистецтва для широкого кола відвідувачів. 

Сьогодні відомо більше 50-ти ікон, створених острозь-
ким іконописцем та його учнями. Побачити добрих святих 
можна у Київському та Львівському національних музеях 
українського мистецтва, в художніх збірках Рівненського 
та Житомирського краєзнавчих музеїв, у луцькому Музеї 
волинської ікони. Та найбільша колекція творів острозької 
майстерні зібрана все ж в Острозі. Унікальні ікони збері-
гаються в Державному історико-культурному заповіднику 
Острога (ДКЗО). Незабаром відвідувачі Острозького замку 
зможуть переглянути унікальні ікони на оновленій виставці. 

Цьогоріч Державний історико-культурний заповідник 
Острога реалізовує проєкт “Експозиція Острозької іконопис-
ної майстерні в Острозькому замку” у межах партнерської 

Експозиція іконопису розширюється та відходить від 
практики виключно споглядання до практики залучення. 
Для прикладу, в музейній експозиції буде мікроскоп, за до-
помогою якого кожен з відвідувачів зможе відчути себе до-
слідником. Також на балконі замку облаштують дитячу зону. 
Там наймолодших відвідувачів музею будуть зацікавлювати 
різними забавками. Діти запропонують скласти фрагмент 
ікони, а у розмальовці розфарбувати орнамент чи елемент 
твору мистецтва. Окрім того, оновлену експозицію допо-
внять предмети з розкопок. Їх зіставлятимуть з речами, які 
іконописець зобразив на дошці. Складні сюжети будуть по-
яснені у відеоконтенті. Низка експонатів буде вперше ви-
ставлена до огляду відвідувачів. Завдяки новому розміщен-
ню двосторонньої ікони “Покрова та Воскресіння”, можна 
буде відразу оглянути обидві ікони. 

Також виставковий простір стане інклюзивним. У музеї 
створять тактильні зображення та підготують описи екс-
понатів шрифтом Брайля. Музейники доповнять виставку 
тактильною моделлю аналою з життям святого Миколая, 
яку в 2020 році створили за підтримки УКФ у рамках проєкту 
“Інклюзивний музей в Острозькому замку”. Відкриття онов-
леної експозиції заплановано на середину жовтня. 

XVIІ ст. Ікона. 
 Поклоніння волхвів

XVIІІ ст. Ікона. 
Ісус Христос 

з виноградною лозою

Фрагмент з ікони Мати Божа  
з престоячими - св. Параскева  

і св. Іоанн Златоуст. XVIІІ ст



Цькування дитини у школі та 
регулювання проблеми булінгу
Тема цькування між підлітками нині є актуально-світовою. Вперше це пи-
тання-проблему підняв спеціальний підрозділ ООН, що є світовим лідером 
із захисту прав та інтересів дітей – ЮНІСЕФ. Зараз ця організація часто ви-
світлює статистичні дані кожної з країн стосовно цькування між підлітками.

Україна не є винятком, а навпаки – 
входить в рейтинг ТОП 10. Саме тому 
18 грудня 2018 року Верховна Рада 
прийняла Закон України “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу” №8584 
та передбачила відповідальність за 
вчинення цього явища.

Законодавчо було визначено по-
няття “булінг” (цькування) – це ді-
яння (дії або бездіяльність) учасників 
освітнього процесу, які полягають у 
психологічному, фізичному, економіч-
ному, сексуальному насильстві, у тому 
числі із застосуванням засобів елек-
тронних комунікацій, що вчиняються 
стосовно малолітньої чи неповно-
літньої особи та (або) такою особою 
стосовно інших учасників освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого.

Верховна Рада визначила типові 
ознаки булінгу:

• систематичність (повторюваність) 
діяння;

• наявність сторін – кривдник (бу-
лер), потерпілий (жертва булінгу), спо-
стерігачі;

• наслідки у вигляді психічної та/або 
фізичної шкоди, приниження, страху, 
тривоги, підпорядкування потерпілого 
інтересам кривдника, та/або спричи-
нення соціальної ізоляції потерпілого.

Та виділила види булінгу:
фізичний (штовхання, підніжки, за-

чіпання, бійки, стусани, ляпаси, нане-
сення тілесних пошкоджень);

психологічний (принизливі погляди, 
жести, образливі рухи тіла, міміка, по-
ширення образливих чуток, ізоляція, 

ігнорування, погрози, жарти, маніпу-
ляції, шантаж);

економічний (крадіжки, пошкоджен-
ня чи знищення одягу та інших осо-
бистих речей, вимагання грошей);

сексуальний (принизливі погляди, 
жести, образливі рухи тіла, прізвись-
ка та образи сексуального характеру, 
зйомки у переодягальнях, поширення 
образливих чуток, сексуальні погрози, 
жарти);

кібербулінг (приниження за допомо-
гою мобільних телефонів, Інтернету, 
інших електронних пристроїв).

Якщо аналізувати судову практику, 
то 13 лютого 2019 року вже з’явилася 
інформація про перший судовий ви-
рок у справі про булінг. Нові зміни в 
законодавстві почали діяти. І хоча по-
карання за насильство – це не завжди 
спосіб для викорінення цього соціаль-
ного явища, але визначення проблем 
на рівні законодавства – вже визнання 
проблеми. 

Мій особистий прогноз – кількість 
осіб, що будуть притягнуті до відпові-
дальності, поступово зростатиме і буде 
формуватися потужна судова практика 
з цієї категорії справ.

Слід сказати, що насильство супро-
воджує дитину, починаючи з дитячо-
го садочка, і закінчується вищим на-
вчальним закладом. Насильство стало 
буденним проявом життя.

Що ж робити, якщо дитина стала 
жертвою булінгу?

• Зберігайте спокій, будьте терпля-
чими, не потрібно тиснути на дитину.

• Поговоріть з дитиною, дайте їй 
зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в 
ситуації, що склалася, готові її вислуха-
ти й допомогти.

• Запитайте, яка саме допомога 
може знадобитися дитині, запропо-
нуйте свій варіант вирішення ситуації.

• Поясніть дитині, до кого вона 
може звернутися за допомогою у разі 
цькування (психолог, вчителі, керівни-
цтво школи, старші учні, батьки інших 
дітей, охорона, поліція).

• Повідомте керівництво навчаль-
ного закладу про ситуацію, що склала-
ся, і вимагайте належного її урегулю-
вання.

• Підтримайте дитину в налагоджен-
ні стосунків з однолітками та підготуй-
те її до того, що розв’язання проблеми 

булінгу може потребувати певного 
часу.

У разі, якщо вирішити ситуацію з бу-
лінгом на рівні школи не вдається – по-
відомте поліцію!

А якщо ви стали свідком булінгу?
• Втрутитися і припинити цькування 

– булінг не слід ігнорувати.
• Зайняти нейтральну позицію в су-

перечці – обидві сторони конфлікту по-
требують допомоги.

• Пояснити, які саме дії вважаєте бу-
лінгом і чому їх варто припинити.

• Уникати в спілкуванні слів “жерт-
ва” та “агресор”, аби запобігти тавру-
ванню і розподілу ролей.

• Повідомити керівництво навчаль-
ного закладу про ситуацію, що склала-
ся, і вимагати вжити заходів щодо при-
пинення цькування.

 Ситуації з фізичним насильством 
потребують негайного втручання!

А якщо ваша дитина агресор?
• Відверто поговоріть з дитиною 

про те, що відбувається, з’ясуйте моти-
вацію її поведінки.

• Уважно вислухайте дитину, з пова-
гою поставтеся до її слів.

• Поясніть дитині, що її дії можуть 
бути визнані насильством, за вчинен-
ня якого настає відповідальність.

• Чітко й наполегливо попросіть ди-
тину припинити таку поведінку, але не 
погрожуйте обмеженнями і покаран-
нями. Повідомте їй, що будете спосте-
рігати за її поведінкою.

• Зверніться до шкільного психоло-
га і проконсультуйтеся щодо поведін-
ки своєї дитини під час занять – агре-
сивна поведінка та прояви насильства 
можуть бути ознакою серйозних емо-
ційних проблем.

Загалом, у цивілізованому світі бу-
лінг розглядають як доволі серйоз-
ну соціально-педагогічну проблему 
сьогодення – проводяться наради на 
рівні міністрів освіти, виробляються 
законодавчі заходи у напрямку його 
профілактики тощо. Проблематиці бу-
лінгу присвячено кілька великих на-
ціональних і міжнародних серверів, 
зокрема: Bullying, org, Bullying Online,                        
Stop bullying, Bullying net, www.bullying, 
com.uk та інші, де можна отримати 
кваліфіковану консультацію спеціаліс-
та. Зарубіжна практика демонструє, 
що ефективне запобігання проявам 
булінгу в школах вимагає злагодженої 
організації як внутрішньосистемної, 
так і міжвідомчої взаємодії, в основі 
якої лежить чітка законодавча та нор-
мативна база.

Ольга СТОЛЯРЕЦЬ (НІКОДІМОВА), юрист.  Тел. 096 647-78-36.      Ольга Нікодімова
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– Розкажіть, чому, на вашу думку, лазерна епі-
ляція нині користується такою популярністю? 
Адже ще кілька років тому цього не спостеріга-
лося.

– В сучасному світі шалений рух, потік людей, подій… 
Бізнес, робота, нестримний рух – і будь-якій сучасній жінці 
дуже важливо впевнено почуватися серед навколишніх: біз-
нес-партнерів, підлеглих, колег, друзів чи просто знайомих. 
І саме лазерна епіляція – один з факторів, який на це впли-
ває! Адже після курсу процедур лазерної епіляції, та навіть 
вже після першої процедури, помітно класний результат. 
Волосся випадає, а те, що відростає, стає тоненьким та не-
помітним і суттєво сповільнюється його ріст. Тому щоденні 
ритуали вранці жінок у душі зводяться до мінімальних 
затрат часу. Тим самим жінка завдяки економії 
власного часу вранці може встигнути ще біль-
ше: чи то у власних справах, чи приділити 
увагу своїм рідним або навіть відпочити та 
присвятити годинку-другу собі. І ще, моє улю-
блене – я постійно кажу, що шкіра змінюєть-
ся, стає гладенькою, шовковистою, набуває 
рівного тону, всі недоліки загоюються, адже 
лазерна епіляція – це не лише видалення не-
бажаного волосся. Бонусом шкіра отримує омо-
лодження та покращення мікроциркуляції крові. 
Шкіра – оживає!

– Ви зробили акцент на жінках. А як часто звер-
таються чоловіки?

– Про чоловіків можу сказати, що це для них дещо но-
веньке, але вже таке доступне, адже все більше чоловіків 
завертаються та починають робити лазерні процедури. Це 
також важливий факт впевненості, естетики та догляду за 
власною шкірою.

 – Які переваги процедури ЛЕ над іншими вида-
ми видалення небажаного волосся?

– Насправді переваг маса, я б навіть сказала, що недоліків 
у процедури немає, якщо порівнювати ЛЕ з іншими видами 
процедур видалення волосся!

• Під час процедур ЛЕ волосся знищується і не росте зо-
всім (повний цикл відновлення росту волосся в організмі до 
5-ти років)

• Між процедурами користуємося станком або кремом 
для депіляції, це відбувається рідко. Часто чую: “Я поголила-
ся перед процедурою”, а це раз в місяць, або “в цьому місяці 
голилася два рази”, адже суттєво сповільнюється ріст волос-
ся.

• Для того, щоб поголити чи “забрати” волосся між про-
цедурами, не потрібно чекати, щоб воно відросло до певної 
довжини. Все просто – коли захотіли, тоді й поголили або 
крем в поміч.

• ЛЕ – це економно!!! Так, вам не почулося! Якщо пора-
хувати, скільки грошей витрачати на постійні процедури 

ваксингу та шугарингу, скільки куплено засобів для догля-
ду за шкірою після цих процедур, а волосся все одно росте. 
А після процедур лазерної епіляції волосся випадає, те, що 
лишається – росте повільно і шкіра набуває привабливого 
вигляду.

• Процедури приємні та безболісні, для найбільш “чутли-
вих” та “ніжних” є знеболення, хоча цей варіант зустрічаєть-
ся вкрай рідко.

 – Чому частина жінок боїться робити ЛЕ?
– Впевнена, що це все через міфи, які ми можемо почу-

ти про цю процедуру. Наприклад, міф про те, що лазерна 
епіляція шкідлива для здоров’я. Міф про те, що лазер 

може спричиняти новоутворення на шкірі, що да-
леке від дійсності. Часто можна почути, що во-

лосся зникне за одну процедуру, але це не так. 
Тож для ідеального результату потрібен курс. 
Тривалий час говорили, що ЛЕ – це боляче, 
але ті, хто хоч раз робив процедуру, можуть 
точно сказати, що це не так.

 – Якою повинна бути підготовка до 
процедури?
– Я виділяю п’ять простих правил, які треба 

зробити напередодні процедури. Не засмагати за 
сім днів до процедури. Не висмикувати волосся в зоні епі-

ляції за два тижні. Не приймати антибіотики тетрациклінової 
групи за 14 днів до процедури. Не обробляти зону епіляції 
спиртовмісними засобами за три дні. А також – обов’язково 
поголити зону епіляції за 10 годин до процедури.

 – А які ваші рекомендації щодо отримання 
найкращих результатів від процедури?

– Дуже важливий фактор для відмінного результату – до-
тримуватися чіткого графіка процедур, або можливий варі-
ант його відкоригувати, узгодивши зі спеціалістом з лазерної 
епіляції. І тоді всі будуть задоволені та щасливі. Переконана, 
що будь-які людські страхи виникають через незнання! 
Тому я завжди кажу: дізнавайтесь і читайте ту інформацію, 
яка вас цікавить, або консультуйтесь зі спеціалістом відпо-
відної діяльності. Так, як зараз ви робите на сторінках жур-
налу. (Посміхається, - авт.)

 – Якою є найкраща пора, щоб почати курс ла-
зерної епіляції?

– Скажу так, що почати курс ЛЕ ніколи не пізно. А щодо 
пори року, то зрозуміло, що добре починати з осені, щоб 
влітку насолоджуватися ідеальною та гладенькою шкірою. 
Тож зараз саме той ідеальний час!

На сторінках журналу “РІВНЯНИ” ми вже не вперше пишемо про процедуру ла-
зерної епіляції, але все одно наші читачі постійно ставлять низку уточнюваль-
них запитань щодо переваг цієї процедури, про те, як почати курс та якими 
можуть бути результати. Тож на ваші прохання консультацію щодо цієї проце-
дури для читачів нашого видання надає Надія ТИЩЕНКО (Laser room).

097 034-20-05
instagram - l.a.s.e.r._room

щоб почати курс 
лазерної епіляції!

Осінь – ідеальний час,
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Прагнете, щоб ваша шкіра до нового сезону весна-
літо виглядала просто ідеально? Тож не баріться – у 
Медичному центрі “Med & Life” підготували для вас 
курс процедур, які дозволять вашій шкірі сяяти 
красою. Разом з Юлією СКОРИК, лікарем дерма-
тологом-косметологом, поговоримо про лазерне 
омолодження та плазмотерапію.

Лазерне омолодження (шліфування)  – це сезонна 
процедура, курс якої найкраще розпочати виконувати 
в осінній період. Тобто з вересня по березень – це той 
період, коли варто зробити важливий крок до здорової 
шкіри разом з “Med & Life”. 

За допомогою цієї процедури відлущується поверхне-
вий ороговілий, тобто відмерлий, шар шкіри, стимулю-
ється кровообіг, що забезпечує обмінні процеси у шкірі, 
завдяки чому шкіра омолоджується та має значно здо-
ровіший вигляд. 

Завдяки лазерному омолодженню можна вирівняти 
рубці після акне, згладити глибину зморщок, покращити 
якість шкіри. 

Лазер має потужну стимулюючу дію на фібробласти, 
клітини дерми, які виробляють новий, молодий колаген, 
тому якість шкіри покращується. Процедури комфортні, 
адже виконуються з місцевим знечуленням (спеціаль-
ним кремом).

Процедура виконується в середньому один раз на пів-
тора місяця.

Водночас лікарі рекомендують разом з процедурою 
лазерного омолодження проводити плазмотерапію. 
Таке поєднання у комплексі дає вражаючі результати та 
максимально помітний ефект. 

У “Med & Life” виконують плазмотерапію за допомо-
гою технології Endoret PRGF. Адже виконання з доказо-
вою ефективністю та безпекою, що особливо важливо 
в косметології. Плазмотерапія базується на активації 
власних тромбоцитів пацієнта для стимулювання і при-
скорення регенерації тканин. 

Технологія має унікальну властивість доставляти у 
тканини тромбоцити (з оптимальною концентрацією 
2,5) і своєчасно вивільняти фактори зростання, які сти-
мулюють природний процес відновлення та сприяють 
швидкому загоєнню тканин. Кожен із чинників зрос-
тання виконує певну функцію: активізація процесу утво-
рення нових кровоносних судин, сприяння росту епіте-
ліальних клітин і нового ендотелію, стимуляція синтезу 
фібробластами колагену й гіалуронової кислоти, довго-
строкова природна регенерація та омолоджувальна дія 
на шкіру.

Кожна з цих процедур дає  ефект і самостійно, але в 
поєднанні він більш виражений та тривалий. І найго-

+38 0362 62 10 10, +38 098 621 01 02
medlife.rivne@ukr.net   |   www.medlife-rivne.com

ЛАЗЕРНЕ 
ОМОЛОДЖЕННЯ – ваш шлях до сяючої 
та красивої шкіри

ТРЕБА БУТИ ЗДОРОВИМИ

ловніше – це безпечно та природно, адже відбувається 
стимуляція власних резервів! 

Тож поспішайте, адже на вулиці вже жовтень. У вас є 
шанс встигнути пройти курс процедур, які зроблять вас 
володаркою молодої та доглянутої шкіри вже до кінця 
сезону.
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ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ

Часто жінки думають, які проце-
дури найкраще робити для покра-
щення стану шкіри в ту чи іншу 
пору року. Якщо ж говорити про 
осінь, то в цей час ідеально про-
йти серію пілінгів. Чому це так, які 
переваги має ця процедура й чому 
пілінг користується популярністю 
серед жінок – ми дізналися у кос-
метолога Вікторії ШЕНДЕЦЬКОЇ.

Чому саме осінь?
Пілінг обличчя найзручніше про-

водити восени. Адже від вересня до 
березня УФ-промені для шкіри не-
шкідливі. В осінньо-зимовий період 
сонячна активність у наших широтах 
настільки слабка, що не спричиняє 
гіперпігментації. Тим самим це допо-
магає зберегти ефект свіжості шкіри 
надовго. Тому я рекомендую записува-
тися на процедури хімічних, кислотних 
і лазерних пілінгів саме у вересні-жовт-
ні. Це ідеальний момент, щоб розпо-
чати серію таких омолоджувальних та 
корисних процедур.

Чи буде ефект після 
однієї процедури?

Пілінг вже після першої процедури 
покращує її вигляд та надає свіжос-
ті. За допомогою пілінгу ви зможете 
розв’язати чимало проблем, серед 
яких: розширені пори, тьмяний ко-
лір обличчя, пігментація, зморшки 
та сліди від акне. Водночас серія про-
цедур дозволить максимально збе-
регти вау-ефект та збільшити його 
тривалість. А професійно підібраний 
домашній догляд зробить так, щоб 
вам частіше хотілося дивитися на 
себе у дзеркало.

Основний вплив 
процедури на шкіру

Користь пілінгів є беззаперечною, 
і той, хто одного разу спробував та 
пройшов курс, прагне підсилити ефект 
вже за певний час. Всі методики, які 
передбачає процедура, спрямовані 
на повне глибоке очищення шкірних 
покривів, усунення надлишку сальних 
залоз і забруднювальних агентів. А та-
кож пілінги – це про:

ОЧИЩЕННЯ ЕПІДЕРМІСУ.   Спосте-
рігається послаблення міжклітинних 
зв'язків рогового шару. Завдяки цьо-
му віддаляються ороговілі частинки. 
Дерма вичищається від зайвих по-
верхневих елементів. Структура стає 
рівною, і помічається здоровий відті-
нок шкіри.

ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ. Спосте-
рігається повне оновлення поверх-
невих шарів шкірного покриву. 
Запускається процес регенерації клі-
тин. Завдяки цьому формуються нові 
здорові клітини. Активування внутріш-
ніх факторів стають причиною актив-
ного вироблення еластину й колагену. 
У підсумку шкірний покрив стає більш 
пружним та еластичним. Деякі негли-
бокі зморшки усуваються.

ПРИВЕДЕННЯ В НОРМУ РОБОТИ 
САЛЬНИХ ЗАЛОЗ. Фахівці рекоменду-
ють вдаватися до сеансів тим пацієн-
там, у кого шкірні покриви дуже жирні. 
Завдяки процедурі можна не просто 
вичистити забиті пори від природного 
секрету, але й відбувається їх звужен-
ня, налагоджується робота сальних за-
лоз.

УСУНЕННЯ ШКІРНИХ ДЕФЕКТІВ.
Пілінг дуже часто використовується 
фахівцями для усунення рубців і шра-
мів. Особливо, процедура допомагає 
впоратися з тими рубцями, які вини-
кли внаслідок вугрової висипки або 
пігментних плям.

Типи пілінгів, 
які можна проводити
У косметології виділяють косметич-

ний, механічний, фізичний та хімічний 
пілінг. Кому треба лікувати шкіру, про-
понують азелаїновий. Для чутливої 
шкіри застосовують ферментативний 
пілінг.

Косметичний поверхневий пілінг 
можна проводити в домашніх умовах. 
Він, як правило, має чисто профілак-
тичний характер. Проведена регуляр-
но процедура робить шкіру еластич-
ною і м’якою.

Косметичний пілінг може бути та-
кож хімічним. Клітини, що відслужили 
свій термін, не відскоблюють, а роз-
чиняють. Це відбувається завдяки на-
явності в пілінгових кремах фруктових 
кислот: молочної, яблучної, лимонної. 

Азелаїновий пілінг призначають па-
цієнтам з проблемами шкіри. Для тако-
го пілінгу, крім азелаїну, часто додають 
молочну, лимонну, саліцилову кисло-
ту. Разом вони допомагають позбави-
ти шкіру від захворювання. Азелаїнова 
кислота має антибактеріальний ефект, 
м’яко відбілює шкіру, звільняє від ву-
грів та їх слідів.

Наступний вид пілінгу  – механіч-
ний. Це десятихвилинна безболісна 
процедура, яка покращує обмін речо-
вин і кровопостачання.

Для чутливої шкіри, яка не перено-
сить пілінг кислотами чи фізичний, за-
стосовують інший вид – ферментатив-
ний. Він покращує зовнішній вигляд 
шкіри шляхом прискорення хімічних 
реакцій, які необхідні, щоб доставити 
на верхній шар шкіри нові клітини. 

Тож не гайте часу, записуйтеся на 
пілінги, радьтеся з косметологами, 
який з них обрати, та будьте красиви-
ми та щасливими!

ОСІНЬ НА КАЛЕНДАРІ? 
ЧАС РОБИТИ ПІЛІНГ!

+38 096 546 74 04
 Viktoriya Sendecka

 @cosmetolog_shendecka



Клуб здоров'я і краси

м. Рівне, вул. Д. Галицького 19, оф. 908.

098 569 11 09

“Ми пропонуємо нашим 
відвідувачам дружню й затишну 
атмосферу, справжній релакс і 
відчутні результати”

Косметологічний центр "Melissa" працює у Рівному 
вже шість років. Спеціально для журналу “РІВНЯНИ” 
спеціалісти розповіли про те, чим заклад відрізняється 
від інших, який спектр послуг може запропонувати 
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шим відвідувачам дружню й затишну атмосферу, справжній 
релакс, смачний заспокійливий трав'яний чай та відчутні 
результати. Наші гості часто приходять на сеанс з дітками, 
бо знають – ми знайдемо, як їх розважити. Клуб "Melissa" 
надає особливу можливість відвідувати сеанси сім'єю, для 
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того, у нас діють клубні картки з гнучкою системою знижок, 
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враховуємо усі побажання, потреби й можливості. Наші 
висококваліфіковані майстри завжди підберуть той набір 
процедур, який буде корисним, якісним та ефективним ін-
дивідуально кожному. Також, ми навіть у позаробочий час 
завжди готові надати консультацію, висловити рекоменда-
ції. Ми щирі, вкладаємо в нашу працю душу та серце, і наші 
гості це відчувають та залишаються з нами. Також у клубі 
"Melissa" завжди весела, невимушена й домашня атмосфе-
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позитивне мислення, любов до себе та гумор – це основа 
здорового стану, що відображається ззовні. Любіть себе, 
турбуйтеся про своє здоров'я, тіло, зовнішній вигляд і душев-
ний стан, а дружня команда професіоналів клубу "Melissa" 
завжди готова вам в цьому допомогти.

"Melissa"

 mella.melissa.1     melissa.klub
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Одна із тенденцій сучасного ринку – максимально ефективний розвиток 
власної справи. Успіх, звісно, був актуальним завжди, але нинішні часи 
вимагають ще більшої продуктивності. Своїми секретами успіху поділила-
ся засновниця та директорка ТОВ “Крафт Груп” Олена РИБАЧИК.

Крафт Груп – сучасна фірма, яка реалізовує матеріали для виготовлення меблів. 

“Найкраща реклама – це хороша репутація”
Я працюю в цій сфері уже майже 15 років. За цей період вдалося дізнатися всі 

тонкощі, які стосуються функціонування такого сегменту ринку, отримати всі не-
обхідні знання щодо матеріалів для виготовлення меблів. І можу сказати точно, 
що найголовніше – випрацювати власні принципи роботи з клієнтами. Це все вда-
лося осягнути на власному досвіді, оскільки починала свою діяльність, ще коли 
було всього кілька декорів ДСП та не більше десятка клієнтів. Практично всі спів-
працюють з нами й донині. 

Велику увагу ми приділяємо саме роботі з клієнтами, адже в будь-якому біз-
несі не треба акцентувати свою увагу лише на прибутку, оскільки в такому разі 
його можна і не отримати. Для  досягнення успіху, слід зосереджуватися на роботі 
з клієнтами. Важливе, насамперед, саме якісне виконання замовлень, яке задо-
вольнить запити тих, хто до нас звернувся. Дуже багато свого часу присвячую 
продажам, адже це передбачає постійне спілкування з клієнтами, а це своєю чер-
гою зобов’язує підходити креативно до вирішення задач та запитів, які постійно 
виникають в роботі. 

Усі наші постійні клієнти упевнені: я готова прийти на допомогу в будь-який 
час. Запам’яталося, як кілька років тому виконували замовлення 31 грудня о 20:00, 
оскільки замовники прагнули зустріти новий рік з новими меблями. Іноді, якщо 
виникають спірні ситуації з клієнтами, ми все робимо задля того, аби знайти рі-
шення, яке буде вигідне саме клієнтам, оскільки впевнені: найкраща реклама – це 
хороша репутація. Саме тому вони отримують бонуси, подарунки та знижки.

Можу запевнити, що фахівці Крафт Груп здатні підібрати матеріали для найріз-
номанітніших меблів, адже з першого дня акцентували на індивідуальних меблях 
та нових рішеннях. У нас великий асортимент декорів,  тож можна втілити в життя 
свої найяскравіші ідеї.

“Постійно розвиватися   
та рухатися уперед”

Інший важливий фактор успішної 
роботи – не залишатися на місці. Тому 
увесь час модернізуємося. Нещодавно 
придбали сучасне німецьке обладнан-
ня HOMAG. Сьогодні Крафт Груп про-
понує якісне розрізання плит та кром-
кування.

Крафт Груп також є членом 
Української Асоціації Меблевиків. 

«Потрібно втілювати        
нові ідеї»

Розвиток полягає також і у тому, 
щоб постійно  втілювати нові ідеї. Ми 
реалізували задум, який виник у нас 
ще два роки тому –  цьогоріч відкрили 
магазин KRAFT STORE, де продається 
ламінат та двері, а також стінові пане-
лі. 

Усе це можна втілити в єдиному 
стилі.

Представлену у KRAFT STORE про-
дукцію  перевірили на власному досві-
ді, можу абсолютно впевнено заявити, 
що наш товар – не тільки красивий, 
але й якісний та стійкий до всіх впли-
вів, які виникають у повсякденному 
житті.

Адже Крафт Груп та KRAFT STORE  
реалізують тільки якісні та надійні ма-
теріали! 

ТОВ “Крафт Груп”                                      
знаходиться за адресою:                                                          

м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 23.

KRAFT STORE                                                
знаходиться за адресою:                                           

м. Рівне, вул. Степана Бандери, 67В.

Номер телефону: 067 131 3132

Найголовніший секрет 
успіху – дбайливе 
ставлення до кожного 
клієнта!
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НЕДАРМА КАЖУТЬ, 
ЩО КРАСА 

ВРЯТУЄ СВІТ

Людмила РудаЛюдмила РудаЛюдмила РудаЛюдмила Руда

МИ ЗУСТРІЧАЄМО ЛЮДЕЙ ЗА ЇХНІМ 
ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ, А ВЖЕ ТОДІ 

ОЦІНЮЄМО ВНУТРІШНІ ЯКОСТІ
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ТРЕБА БУТИ КРАСИВИМИ

+38 097 615 04 50
м.Рівне, вул. Костромська, 41

Власниця Медичного центру краси 
та здоров'я "Єва" Людмила РУДА як 
ніхто знає про те, яка тенденція у 
сфері надання косметологічних по-
слуг зараз у тренді. Спеціально для 
журналу “РІВНЯНИ” вона розповіла, 
як правильно підібрати засоби до-
гляду, чому старість – це хвороба, і 
поділиться залаштунками роботи 
центру.

– Яку тенденцію спостеріга-
єте у сфері надання космето-
логічних послуг?  Які нині про-
цедури найпопулярніші та яка 
вікова категорія клієнтів пере-
важає?

– За результатами останніх опи-
тувань, які проводили після пандемії 
Covid-19 у США, люди хочуть отриму-
вати більше морального задоволен-
ня від походу до косметолога, насо-
лоджуватися приємною атмосферою, 
релаксовою музикою та відповідними 
ритуалами краси. Звідси й потяг до на-
туральності, тож більшість клієнтів від-
ходить від штучності й надає перевагу 
процедурам для підтримання пруж-
ності та молодості шкіри обличчя. Це 
може бути ботокс, лазерні методики 
тощо. Серед людей "елегантного" віку 
дедалі більше популяризується тен-
денція  – нехай зморшки будуть, але 
головне, щоб шкіра обличчя була до-
глянутою та здоровою. Найчастіше за 
порадами косметолога звертається та 
категорія клієнтів, яка має культуру до-
гляду за собою  – це переважно люди 
від 30 до 60 років.

– Чому регулярний огляд у 
косметолога необхідний? З 
якими проблемами до вас най-
частіше звертаються?

– Недарма кажуть: “Краса врятує 
світ”. Ми зустрічаємо людей за їхнім зо-
внішнім виглядом, а вже тоді оцінюємо 
внутрішній світ. Саме тому для певної 
соціалізації необхідно виглядати до-
глянутими й мати здорову та красиву 
шкіру. Я вважаю, що старіння – це хво-
роба. А як ми знаємо, якщо невчасно 
звертатися до спеціаліста і запускати 
певні проблеми, то згодом буде дуже 
складно на них впливати й коригувати 
ці процеси.

– Як правильно підібра-
ти засоби догляду для шкіри 
обличчя? Це можна зробити 
самостійно чи важливо про-
консультуватися зі спеціаліс-
том?

– Консультація зі спеціалістом важ-
лива, адже він має визначити, який тип 
і поточний стан шкіри, а також морфо-
тип старіння у людини. Для цього я у 

своєму Центрі використовую спеці-
альний аналізатор шкіри – провідний 
іспанський апарат, який допомагає 
повністю проаналізувати особливості 
шкіри, зробити 3D проєкцію зморщок, 
показати приховане акне та пігмента-
цію. А після процедур ще й допомагає 
показати пацієнту результати. Це дуже 
помічний інструмент, який у Рівному є 
лише в нашому Центрі.

• РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА 

• ЛАЗЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• ІН'ЄКЦІЇ "КРАСИ"

• ЛІКАРІ: ДЕРМАТОЛОГ, ТРИХОЛОГ, 
ГІНЕКОЛОГ-ЕНДОКРИНОЛОГ, 

ОСТЕОПАТ, УРОЛОГ

• АПАРАТНА КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ 

• ОБГОРТАННЯ, МАСАЖІ ТІЛА

• КЛАСИЧНА КОСМЕТОЛОГІЯ

• ДЕПІЛЯЦІЇ (ВІСК, ШУГАРИНГ)

– Чому рівняни довіряють 
саме вам?

– У вересні цього року ми відсвятку-
вали дев’яту річницю з дня відкриття на 
Костромській. До цього вісім років ми 
працювали у невеликому салоні в цен-
трі міста, робили унікальні процедури 
та надавали послуги, про які до нас у 
Рівному ніхто не знав. Наприклад, 
перша ін'єкція плазмоліфтингу 
була зроблена у нашому салоні, 
так само як і перші ін'єкції в ес-
тетичній гінекології, про яку 
ще ніхто не чув і нічого не 
знав. Таких подій у нас було 
багато. Ми росли, набиралися 
досвіду, і нам стало тісно, 
після чого було прийнято 
рішення відкрити центр 
краси та здоров'я "Єва" за 
тією адресою, де ми зараз 
знаходимося. Адже для того, 
щоб умістити усі технології 
та апарати, нам однозначно 
потрібно було більше місця. Я за 
комплексний підхід. Вибудувала 
та організувала роботу у своєму 
центрі краси та здоров’я так, щоб 
там могли працювати й суміжні 
спеціалісти. Тепер у нас працює не 
лише дерматолог, як це було у моє-
му попередньому салоні, але й гі-
неколог-ендокринолог, уролог, 
остеопат та багато інших. 
Така синергія  дозволяє 

спеціалістам комплексно вирішувати 
ряд патологій шкіри, що спричинені 
гормональними порушеннями. Тож до 
вирішення різних аспектів ми підхо-
димо всебічно. Я постійно навчаюся, 
відвідую унікальні конференції з допо-
відачами з усього світу та саморозви-
ваюся не для галочки чи гарного фото, 
а виключно, щоб ставати кращою і 
розвивати “Єву”.
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Навчатися 
варто 
в щасливих 
людей!»

Òåòÿíà Êðàâ÷óê:
«

Вона різностороння, весела, активна… Точно не боїться 
змін та викликів! Це все про Тетяну КРАВЧУК, тренерку, 
ведучу, активістку та просто красуню. Про роботу, цін-
ності та життєву місію Тетяна розповіла ексклюзивно 
читачам журналу “РІВНЯНИ”. 

– Ви ж самі не рівнянка, чим захопило вас наше 
місто?

– Так, дійсно, я не народилась в Рівному… Але тридцять 
років тому я приїхала за розподілом саме сюди, отримавши 
диплом про вищу освіту, і більше не захотіла змінювати міс-
то. Тут зі мною сталися всі важливі життєві події. Тут я вико-
ристала той шанс, що є у кожного із нас (тільки не всі його 
відразу помічають) – дозволила собі займатися тим, що по-
добається. Навіть, коли я змінюю напрямки своєї діяльності, 
все одно, для мене це дууууже цікаво і захопливо.

– Зараз які основні напрямки вашої роботи, 
над чим трудитеся?

– Можу виокремити, що у мене два важливих напрямки, 
які вдало перетинаються між собою – я тренерка у власно-
му курсі “Мистецтво спілкування – інтуїтивна риторика” 
та тренерка бізнес-ігор в Клубі фінансових ігор, який ми 
створили разом з Ольгою Ігнатьєвою два роки тому.

Цінність моя в тому, що я вмію просто, легко через гру по-
яснювати складні речі та допомагаю самостійно, знов таки 
через гру, знаходити розв’язання життєвих питань.

– Чому ігри? Ми звикли асоціювати це з дитячіс-
тю, розвагами.

– Коли граємо, то людина розслабляється і не сприймає 
все, що відбувається, серйозно. А мозок в цей час працює на 
повну, як у реальному житті. Бізнес-гра і є симуляцією жит-
тя у різних його проявах. Тому помилятися у грі не просто 
можна, а ще й рекомендовано. Така технологія, як показа-
ла наша практика (понад 200 бізнес-ігор), заощаджує час на 
навчання (4 години гри – чиста практика з використання та 
філірування знань), заощаджує гроші – помилятися корисно 
на іграшкових грошах, а справжні варто використовувати 
правильно.

– Впевнена, що ігор є багато, але які найпопу-
лярніші з них?

– Дійсно, ми маємо їх багато. Але основними бізнес-ін-
струментами є три:

Сила в тобі (POWER INSIDE) – вирішення нагальних так-
тичних питань: життєвих, бізнесових, фінансових або у сто-
сунках.

Цілетворець (GOAL MAKER) – перевірка власних цілей та 
стратегій, а також створення покрокового плану досягнення 
їх.

Життєвий капітал – соціально-економічний інструмент 
з управління ресурсами (час, гроші, компетенції) моделює 
українське життя через гроші й дозволяє навчитися керува-
ти власними фінансами.

– Якщо є охочі долучитися до гри, то коли це 
відбувається?

– Щоп’ятниці о 17:00 Сила в тобі або Цілетворець. Ця 
гра триває до трьох годин. Щосуботи о 12:00 Життєвий ка-
пітал. Гра триває 4 години. Важливо, що на всі ігри поперед-
ній запис.

– Але ж ви не тільки займаєтеся цим напрямком, 
ви часто є організатором цікавих та важливих 
для міста подій…

– Через ігрові технології народилося декілька проєктів, 
які ми зараз реалізуємо в місті.

Найяскравіші з них – це проєкт “Цінність – це ти, Сила 
в тобі”. Мета якого показати молоді Рівненщини за допо-
могою видатних містян, що займатися улюбленою справою 
та добре заробляти можна і вдома. Цей проєкт триває 10 мі-
сяців.

Та Форум молодіжного лідерства, який ми організу-
вали 24 вересня разом з управлінням економіки міста. На 
якому майже 100 студентів з трьох університетів Рівного 
зустрілися з дев’ятьма експертами в різних рівнях лідерства 
(індивідуальному, командному та соціальному), а потім самі 
студенти виступили експертами для своїх друзів. І все це ми 
з Олею робили для того, щоб ближче познайомити молодь з 
підприємництвом. Експертами були професіонали-практики 
в різних сферах бізнесу, в політиці, в молодіжних рухах.

– Ви професійна ведуча, певно не перелічити, 
скільки всього було проведено. Чи передаєте 
свої вміння говорити іншим людям?

– Я започаткувала курс “Мистецтво спілкування – інту-
їтивна риторика”. До мене звертаються різні люди най-
частіше із запитом навчитися говорити перед аудиторією. 
Це, переважно, індивідуальні заняття один раз на тиждень, 
на яких ми знаходимо причини страхів, що не дають вільно 
триматися перед публікою, забираємо їх, знайомимося з си-
лою та енергією голосу, вчимося приймати, любити свій го-
лос, керувати ним та правильно використовувати його силу 
та енергію.

– Ви ж займаєтеся не тільки з дітьми, а й із до-
рослими?

– Я люблю дітей, і мені легко з ними. У компанії ARTMODELS 



я займаюсь Мистецтвом спілкування з дітьми від 3 до 16 
років. І маю сказати, що діти – цікавий і особливий народ. 
Мій досвід підказує, що легко з ними працювати тим, хто 
пам’ятає себе з дитинства. А ще діти не стільки чують слова, 
скільки відчувають щирість та копіюють поведінку дорос-
лих.

– Маса справ, ігор, проєктів... Як перезаряджає-
теся та відпочиваєте?

– Люблю подорожувати на власному авто по Україні, не 
можу втриматися й організовую, іноді, поїздки цікавими міс-
цями для друзів.

А чотири роки тому (приємно, що через мою улюблену 
справу – організацію святкувань) я познайомилась з кінним 
спортом у школі BABY RIDER в КСК “Патріот” та тренеркою 
Іриною Косик. Сіла на коня і… закохалась… Спортсменкою я 
не стала, а от їздити верхи, доглядати за кіньми та коменту-
вати змагання я навчилась.

Тепер, коли Рівненська федерація кінного спорту прово-
дить змагання, я скасовую всі інші справи.

– У чому вбачаєте свою мету та місію?
– Моя мета – навчити людей включати режим ЩАСТЯ. А 

своєю місією бачу – власним прикладом доводити прави-
ло: “Навчатися потрібно у щасливих людей”.

Життєві принципи 
Тетяни Кравчук

Êîæåí ðàíîê – ðàä³ñòü çóñòð³÷³ ç³ Ñâ³òîì.
Êîæíîãî äíÿ ñòàâàé êðàùîþ âåðñ³ºþ ñåáå.

Óñï³õó äîñÿãàºø â ïàðòíåðñòâ³. 
Íåìàº ïîãàíèõ ëþäåé – âñ³ õîðîø³, ïðîñòî 

ó äåÿêèõ âàæêèé äîñâ³ä.
Ãóìîð – íàøå âñå.

Êîæíà îñîáèñò³ñòü – îñîáèñòà, ïðèéìè öå.

Знайти в соцмережах Тетяну Кравчук можна дуже просто за хештегом 
(його можна і в GOOGLE написати):

#loveday_rv — це підкаже шлях до її сторінок у фейсбуці та інстаграмі.
А на сторінці @fingame.rv у фейсбуці та інстаграмі можна побачити відеовідгуки гравців. 
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ТРЕБА ДІЗНАТИСЯ

Юрій Журавель – фронтмен, художник і патріот, який 
займається історією України, зокрема військовою. А ще 
волонтер, музикант і лідер гурту OT VINTA, який започат-
кував в АТО акцію «Гітара для солдата».

Батько Юрія був військовим. Службу він закінчив у Рівному, 
будучи командиром інженерної частини ЗСУ. Мати – вчитель-
ка місцевої школи. Через тривалі відрядження, полігони та інші 
завдання військової служби главу сім’ї зрідка можна було поба-
чити вдома. За десятки років їм довелося змінити чимало гар-
нізонів на Забайкаллі, Вінниччині, Житомирщині й Рівненщині.

– Коли бачу людину у військовому однострої, вона викликає 
повагу, – розповідає Юрій Журавель. – З дитинства звик до дис-
ципліни. Якщо тато сказав спати – то спати, якщо їсти – то їсти.

Творча діяльність Юрія розпочалась з малювання. Змалку 
малював все, що бачив навколо. Але його таланти стали на-
більш помітні саме під час Революції гідності.

– Ми тоді з гуртом OT VINTA гастролювали практично що-
дня – у Києві, Львові, Луцьку, Рівному. Грали наживо рок, – про-
довжує музикант.

На Майдані серед друзів він почувався спокійніше, ніж вдо-
ма перед телевізором. Там і з’явилася ідея намалювати архан-
гела Михаїла. Цей символ спільнота Самооборони Майдану 
взяла за основу свого шеврона. Наразі він поширений у до-
бровольчих батальйонах, підрозділах Збройних Сил України. 
А книга-планшет Юрія Журавля «Битви за землю рідну» при-
свячена саме перемогам українського війська від Святослава 
до захисників Донецького аеропорту.

«ЧАС, КОЛИ ВКОТРЕ 
ПЕРЕМОЖЕМО СВОГО ВОРОГА, 
ОБОВ’ЯЗКОВО НАСТАНЕ»

їнська нація. Малюнки Юрія Журавля лягли в основу календаря 
та видання з однойменної серії «Знай наших». Це перший том 
ілюстрованої книги з біографіями великих українців, а на її зво-
роті є карта. Там позначками вказано, де, хто з них народився.

– Продукція, яку презентуємо, – це екоторба із символікою, 
куди вкладаємо патріотичний набір: книгу «Знай наших», роз-
мальовку для дітей «Знай наших», комікс-книгу «Мазепа. Крок 
до правди» та книгу-планшет «Битви за рідну землю», – гово-
рить Юрій.  – Наразі в нас п’ять замовлених повних екоторб. 
Нині працюємо над відповідним мобільним додатком.

«МАЗЕПА. КРОК ДО ПРАВДИ»
– Це моя перша книга, пов’язана з історією, що складається 

з ілюстрованих оповідань. Біографію українського гетьмана 
Івана Мазепи від народження, його бойові здобутки та помил-
ки я розбив на малюнки й написав коротенькі оповідання, роз-
ділені на новели. В усі часи українцям хтось давав назви. Так, 
греки нас називали скіфами, римляни  – варварами. Давайте 
називати себе самі, писати свою історію, бо вся вона написана 
чужинцями. Іван Мазепа був чудовим гетьманом, – каже Юрій.

З ГІТАРАМИ – НА СХІД
До карантину гурт OT VINTA часто їздив і на схід України. 

Одна з їхніх акцій – «Гітара для солдата».
– Якось ми грали для воїнів на передових позиціях. 

Акустична програма – банджо, укулеле, гітара. Тоді один з бій-
ців попросив гітару. І ми закликали небайдужих передавати 
гітари в АТО. У 2015–2017 роках ми водночас привозили на 
Донбас до трьох десятків гітар! Також я проводжу відеоуроки 
для воїнів АТО, де показую акорди і як слід грати.

Віктор Шубец, armyinform.com.ua

– У такий спосіб доносимо суспільству, що українці не раби, 
не манкурти, і в нашій історії вистачає перемог. Час, коли ми 
вкотре переможемо свого ворога, обов’язково настане. Кожен 
українець має зрозуміти, що свою землю треба боронити. 
Якщо у нас буде потужна армія, ворог не прийде. Ми не по-
винні бути джерелом агресії, але демонструвати готовність до 
опору – наш обов’язок, – говорить Юрій.

«ЗНАЙ НАШИХ»
Проєкт під такою назвою, який створив Юрій, налічує понад 

100 портретів видатних українців, що підтверджує, наскільки 
величний наш народ і яким неосяжним скарбом володіє укра-
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Далеко не кожний юнак у свої чотир-
надцять точно знає, чого він хоче від 
життя. Сергій Писарчук – не з тих… Цього 
року він закінчив сьомий клас однієї з 
рівненських шкіл і успішно склав вступні 
іспити до Київського військового ліцею 
Імені Івана Богуна.

ЮНАКА ВРАЗИЛО СТАВЛЕННЯ 
ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВАНЦІВ

Хлопець народився у звичайній сім’ї, де, 
окрім нього, ще троє дітей. Змалку захоплю-
ється англійською й німецькою мовами, має 
хист і до алгебри з геометрією. Говорить, що 
не знає, чи стануть йому в нагоді й заняття 
великим тенісом упродовж десяти років. «А 
ось гуртки з шахмат та футболу у великій 
родині київських богунівців із проведенням 
відповідних змагань  – багаторічна тради-
ція», – розповів хлопцю під час екскурсії офі-
цер-вихователь. Тут є все необхідне для все-
бічного розвитку. Велику увагу приділяють 
не тільки навчанню, фізичній підготовці, а й 
формуванню психіки та лідерства в майбут-
ніх командирів.

– Ліцеїсти – це ніби ще діти, проте зовсім 
не такі, як за парканом, – запевняє Сергій.

СТАРШОКУРСНИКИ ДАЛИ ДІЄВУ 
ПОРАДУ – ГОЛОВНЕ НЕ БОЯТИСЯ 

Й ВПЕВНЕНО ЙТИ ДО МЕТИ
Вступні іспити пролетіли миттєво. 

Спершу  – співбесіда. Далі  – іспит один 
за одним. Українська мова  – диктант. 
Фізпідготовка: біг на 1 кілометр, 60 метрів, 
підтягування на перекладині. Англійська 
мова: три завдання від простого до складно-
го. На завершення – математика та психоло-
гічний відбір.

Нині ці випробування вже позаду. Юнак 
зарахований на перший курс і отримав з рук 
начальника військового ліцею Героя України 
генерал-майора Ігоря Гордійчука, земляка з 
Рівненщини, запрошення на навчання.

– Ми у всьому підтримуємо своїх дітей, 
тож бажання сина вступити до військового 
ліцею не стало винятком. Спочатку розгляда-
ли Луцьк, де є ліцей з посиленою фізичною 
підготовкою, потім Острог. Шукали більше 
інформації, зрештою вийшли на оперативне 
командування «Захід»,  – розповідає батько 
Сергія Андрій Писарчук. – Як виявилось, так 
званий супровід пільгових категорій родин, 
а це діти учасників бойових дій, які загину-
ли на сході України, учасників АТО, багато-
дітних родин віднедавна здійснює відділ ци-

У СВОЇ ЧОТИРНАДЦЯТЬ 
ВІН ЗНАЄ, ЩО СТАНЕ 
МОРПІХОМ

вільно-військового співробітництва.
Саме тимчасовий виконувач обов’язків 

начальника відділу підполковник Андрій 
Рисюк зорієнтував батьків Сергія, що в 14 
років варто спробувати сили й вступати до 
Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна. Цей навчальний заклад він і сам за-
кінчив два десятки років тому. Цьогоріч у 
згаданий заклад за порадою Cimic вступила 
одна дитина. Торік їх було двоє.

Цей ліцей унікальний в тім, що менші 
вихованці можуть навчатися впродовж 
двох років після 7-го класу в Навчально-
оздоровчому комплексі Київського військо-
вого ліцею Імені Івана Богуна, що в Боярці. 
А хлопці та дівчата після 9-го класу – у Києві. 
Вступну кампанію до цього навчального за-
кладу завершено, проте здача документів 
до вступу в ліцеї з посиленою фізичною під-
готовкою в регіонах країни розпочнеться з 
середини липня.

За словами підполковника Андрія Рисюка, 
цьогоріч 8 родин із пільгових категорій гро-
мадян України виявили бажання вступати 
в ліцеї з посиленою фізичною підготовкою 
в регіонах України. Зокрема, на Львівщині, 
Волині, Рівненщині та Буковині.

Офіцери відділу цивільно-військового 
співробітництва оперативного командуван-
ня «Захід» готові допомогти батькам у реа-
лізації права на безоплатне навчання їхніх 
дітей, як і дітей, чиї батьки загинули в АТО/
ООС, учасників бойових дій та вихідців із ба-
гатодітних родин.

Віктор Шубец, armyinform.com.ua
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Фотопроєкт Олександра Харвата, який на-
дихає та викликає щиру повагу до кожної з 
цих неймовірних жінок.

Героїні фотосесій – жінки Рівненського гарні-
зону – учасниці Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей.  

«Давно мріяв про такі фотосесії, і я щасливий 
за таку можливість. Студійні, трішки гламурні 
фото, кожна жінка гарна по-особливому. Прості 
та щирі посмішки, сором’язливість перед фото-
камерою. Аж не віриться, що кожна з них – за-
хисниця Вітчизни, усіх нас, і не тут, у тилу, а там, 
на лінії фронту, де стріляють, звідки можна не 
повернутися ... 

Професія захисника Вітчизни – це почесно та 
елітно. Це має зрозуміти кожен! І ми маємо пи-
шатися нашими захисниками. Але жінка – це не 
тільки захисник, вона ще й дружина і мама, і ми, 
чоловіки, маємо їх оберігати.  Дай Боже Вам усім 
здоров’я та обов’язково повертатися до своїх 
родин, до своїх домівок!» 

Олександр Харват, студія «У фарватері істин», 
фотоклуб «Простір фото» Рівненського МБК.
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Пишаємося 

кожною з вас!
A
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Погодьтеся, осінь – ідеальна пора 
для старту нових проєктів. Свіжі 
ідеї, шалений темп продукування 
яких лише посилюють яскраві літні 
враження від, здавалося б, нещо-
давньої серпневої відпустки, так і 
прагнуть нових цікавих форм ре-
алізації. Кожен день – натхненний 
та продуктивний, сповнений твор-
чими планами та інноваційними 
проєктами, тож часу для осіннього 
меланхолійного настрою зовсім не 
вистачає.

Уже другий рік поспіль курс нефор-
мальної освіти «Юридична журналіс-
тика» радує містян, зокрема студентів 
Навчально-наукового інституту пра-
ва НУВГП та охочих опанувати ме-
дійно-правове ремесло, феєричним 
стартом навчання. Як відомо, журна-
ліст  – це універсальна професія, що 
поєднує у собі безліч видів діяльнос-
ті. Висококваліфікований фахівець 
є уособленням психологічної про-
никливості, акторської майстерності, 

ораторського мистецтва, гостроти 
пера, влучності слова та, безумовно, 
юридичної грамотності. Саме тому до 
освітнього проєкту залучена когорта 
майстрів своєї справи, досвідчених 
фахівців Рівненщини  – журналістів, 
редакторів, юристів, фотографів, віде-
ооператорів.

Студенти слухатимуть лекції провід-
них спеціалістів, вчитимуться писати 
статті та замітки, публікуватимуть влас-
ні роботи на різноманітних медіа-плат-
формах, опановуватимуть обробку фо-
тографій у професійних редакторах, 
монтуватимуть попередньо відзняті 
відеоматеріали, створюватимуть но-
винні сюжети у реальному часі, розу-
мітимуться на авторському праві та 
тонкощах роботи прессекретаря. 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА:
ЮРИДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА В НУВГП

Катерина ЄРМОЛОВА:
– Чесно кажучи, я зовсім не очікувала 
потрапити на курс неформальної освіти 
"Юридична журналістика", адже бажання 
стати фахівцем у медіасфері для мене 
завжди чомусь залишалось маленькою ди-
тячою мрією. Однак це було колись. Зараз 
я справжня студентка курсу з вивчення 
медіаправа, чому безмежно рада! Навколо 
чудова команда з неймовірно талановитих 
студентів та досвідчених менторів, тому 
отримую незабутні емоції, перебуваючи у 
цьому оточенні. Здається, у мене вини-
кає залежність від цієї атмосфери!

Курс неформальної освіти 
«Юридична журналістика»  – це уні-
кальна можливість поринути у світ 
медіаправа, яке не лише зацікавить та 
надихне опанувати нову галузь ЗМІ, а 
й неодмінно стане улюбленою спра-
вою життя.

Софія Гуд(овсек)
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Кажуть, Закарпаття – ліки від осінньої депресії. Ще б 
пак – відпочинок у горах надихає, бадьорить та додає 
сил на нові творчі звершення. Студенти курсу нефор-
мальної освіти «Юридична журналістика» різних років 
випуску об'єдналися заради нового проєкту, скомбіну-
вавши навчання, відпочинок та зйомки.

«Коли за вікном та у душі  – осінній дощ, тебе «втомили 
люди» та міська метушня – втікай у гори». Ця порада стала 
гаслом студентів «ЮЖ» під час поїздки у Закарпаття 18-19 
вересня, де вони мали змогу довідатися про багатовікову іс-
торію палацу графів Шенборнів, почути зворушливу розпо-
відь про кохання та жертовность у замку Сент-Міклош, який 
вважається символом любові Ілони Зріні та Імре Текелі, а 
також помилуватися неймовірною красою осінньої приро-
ди. Ранкове прохолодне повітря, жовтолисті безкраї ліси, 
повноводі річки, оповиті туманом схили гір, загадковий шум 
водоспаду Шипіт – усе довкола чарувало, вражало свіжістю 
та справжністю.

Родзинкою поїздки став відпочинок на термальних во-
дах в Косино, а також екстримальний заїзд джипом на гору 
Гимба, на якій відбулися зйомки нового кліпу. Українські 
прапори, синьо-жовта символіка та оспівування любові до 
рідної країни – це та багато іншого очікує на глядача у мис-
тецькому проєкті у новій інтерпретації.

Зоряна Кобзар, Анна Бернік

МИСТЕЦТВО 
  поєднання
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Кожна країна, велика чи маленька, федеративна чи 
унітарна, республіка чи монархія, з демократичним чи 
тоталітарним режимом, має свою унікальну культурну 
спадщину, створену суспільством протягом його істо-
рії. Поняття «культура» об’єднує у собі не лише мисте-
цтво (музика, архітектура, література тощо), освіту та 
науку, але й мораль, побут та світогляд. Звичаї, обряди 
та традиції завжди були частиною повсякденного 
життя українців, без яких важко уявити сьогодення, 
настільки значущими та важливими вони є.

Українська культура як складна система буття народу 
формувалася протягом багатьох століть. Очевидно, деякі її 
елементи набували нових форм, під тиском часу зазнавали 
нових змін, трансформувалися, пристосовувалися до сучас-
них реалій, однак саме значення лишалося неоціненним. 
Історично склалося так, що українська культура пліч-о-пліч 
зі своїм народом пережила хвилини смутку, години злиднів, 
роки випробувань. Проте незламний дух згуртованої нації 
та її прагнення зберегти та увіковічнити славне минуле на-
ших предків додало сил та снаги боротися за незалежність 
та суверенітет. Збереження автентичних традицій дозволи-
ло Україні не загубитися у розмаїтті інших світових культур. 
Завдяки багатству матеріальних та духовних надбань ми у 
вирі часу не втратили власні ідентичність та унікальність. 

УКРАЇНСЬКА 
КУЛЬТУРА 
   сьогодні

На жаль, щодня дедалі частіше чую, як мої однолітки, дру-
зі та знайомі, стверджують, що у двадцять першому столітті 
шанувати давні звичаї та традиції немає потреби, адже сьо-
годні вони не є життєво важливим елементом буденності. 
Прикро визнавати, однак сучасна молодь, будучи ще у ран-
ньому віці, активно запозичує різні тенденції іноземних дер-
жав, адже вони зачасту є новими, актуальними та незнайо-
мими, що і підігріває інтерес молодого покоління до «чужих» 
традицій, свят, модних течій тощо. Люди готові відмовити-
ся від багатовікових надбань власного народу на користь 
швидкоплинних та недовговічних трендів сьогодення. 

Я переконана, що відродження української самобутньої 
культури є ключем не лише до збереження нашої самосві-
домості, а й до визнання України як самостійної та незалеж-
ної держави іншими розвинутими країнами, впливовими 
все світніми організаціями тощо. Усе починається з малого, 
тож аби посприяти цьому, можна, до прикладу, купити одяг 
молодого українського бренду, читати твори українських 
авторів, слухати музику українських виконавців, відсвятку-
вати весілля чи будь-яке інше свято у народному стилі, но-
сити вишитий одяг, поширювати державну символіку або 
ж підтримати розвиток українських проєктів. Нещодавно 
я мала змогу взяти участь у фотопроєкті «ЕтноУкраїна30», 
присвяченому 30-ій річниці незалежності України. Мета 
проєкту – популяризувати культурну спадщину Рівненщини 
та України, продемонструвати автентичні речі (прикраси, 
елементи чоловічого та жіночого одягу) з побуту українців 
та змалювати красу, силу, самобутність незалежних україн-
ців через візуальні образи.

Як відомо, осінь щедра на дари природи, тож, поєднав-
ши багатство осінньої пори з етнічністю, ми створили новий 
особливий проєкт «Поліські дари осені», що популяризува-
тиме Поліську культуру через традиційне народне харчу-
вання. Проєкт дає змогу дізнатися більше про народні хар-
чові звички Полісся, тонкощі приготування та особливості 
подачі страв з використанням сезонних продуктів.

 Отож, шануймо традиції нашого народу, знайоммося з 
матеріальною та нематеріальною культурною спадщиною 
та популяризуймо українське!

Анастасія Багатко
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З давніх-давен і до сьогодення харчування є надважливим аспектом жит-
тя людства, адже їжа, як відомо, – це базова потреба, одна з головних умов 
існування людини. Упродовж тисячоліть харчування як життєво необхідний 
процес зазнавало різних змін та трансформацій. Його багатовікова історія 
бере свій початок ще на ранніх етапах розвитку людини, коли наші предки 
лише починали, самі того не знаючи, займатися привласнюючим господар-
ство, тобто збиральництвом, рибальством, мисливством, бджільництвом, 
споживаючи переважно готові продукти харчування з навколишнього 
середо вища. Виникнення землеробства та скотарства згодом стало голо-
вним рушієм змін у харчуванні тодішнього суспільства.

Полісся – прабатьківщина слов’ян, край природної краси та багатства, 
матеріальна та духовна культурна спадщина якого вражає та приголом-
шує. Саме на території цього історико-етнографічного регіону України, 
розташування якого й сприяло появі певних тенденцій у харчуванні поліщу-
ків, збереглися більшість давніх традицій та автентичних звичаїв, зокрема 
старовинні рецепти популярних тоді страв. Страви Полісся – це особлива 
квінтесенція історії, культури та смакових уподобань наших предків. Лише 
тут у одній страві можуть органічно поєднатися гриби та риба або ж ква-
соля, цукор та мак, а етимологія назв деяких наїдків дивує та захоплює.

Метою проєкту «Поліські дари осені» є популяризація Поліської культу-
ри через традиційне народне харчування, бо від узвичаєного класичного раці-
ону, який століттями формувався у сільському побуті, залежали здоров’я, 
самопочуття та тривалість життя поліщуків. Проєкт дає змогу дізна-
тися більше про народні харчові звички Полісся, тонкощі приготування та 
особливості подачі страв з використанням сезонних продуктів. 

З 13 жовтня у приміщенні торгово-розважального центру «Злата 
Плаза» презентуємо фотовиставку «Поліські дари осені», де ви зможете не 
лише побачити фото, а й знайти рецепт  з представленим продуктом, від 
відомих на Україні та Рівненщині митців та кулінарів…

Людмила Стасюк, голова ГО ЛІТЕКО

ПОЛІСЬКІ ДАРИ ОСЕНІ

«Печений хліб» 
за рецептом 
Олени Медведєвої

Модель Людмила Стасюк,
голова ГО ЛІТЕКО, громадська 
діячка, викладач, режисер

«Товчанка» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Василь Котеля, 
багатодітний батько

Партнери проєкту:
Фотограф Анна Марія ДАЛІ
Музей фотографії
Олександр ХАРВАТ
Гастроконсультант проєкту: 
Євген КЛОПОТЕНКО
Рецепти страв: 
Євген КЛОПОТЕНКО
Олена МЕДВЕДЄВА
Руслан ПЛЯСУЛЯ
Сергій СОЛДАТКІН
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«Калатуша» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Олександр Харват,
фотограф, видавець, засновник 
музею та школи фотографії

«Короп та жаби 
смажені у топлено-
му смальці…» 
за рецептом  
Сергія Солдаткіна  
та Руслана Плясулі

Володимир Красько, лікар-хірург

«Грушевий пиріг 
з фініками»  
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Анастасія Багатко,  
діловод кафедри конституційного 
права та галузевих дисциплін,  
представник деканату ННІП НУВГП

«Морквяний 
крем-суп з імбиром 
і куркумою» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Олена Главінська, 
кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри загальної 
психології та психодіагностики 
РДГУ, бізнес-тренер, психолог-коуч 
та громадський діячка

«Гарбузова каша» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Анастасія Янчук,  
громадська діячка, блогер

«Хліб із жолудевої муки» 
за рецептом Сергія Солдаткіна 
та Руслана Плясулі

Модель Катерина Сичик, заступниця 
начальника управління освіти виконав-
чого комітету Рівненської міської ради, 
голова ГО «Рівненське міське об‘єднання 
товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка», 
Заслужений працівник освіти України, 
нагороджена відзнакою Рівненської місь-
кої ради «За заслуги перед містом» ІІ ст.
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«Буряковий квас» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Валентина Люліч, письмен-
ниця, перекладач, автор-виконави-
ця, членкиня Національної спілки 
письменників України, Національної 
всеукраїнської музичної спілки, ке-
рівник Українського клубу авторської 
пісні та співаної поезії, за фахом та 
спеціальністю юрист. Лауреат міжна-
родних та всеукраїнських конкурсів.

«Легкий весняно-
овочевий хліб» 
за рецептом  
Олени Медведєвої

Модель Олена Медведєва, авторка 
бренду «Креативна книга», письмен-
ниця, журналістка, майстриня на-
родної творчості, двічі рекорсменка 
України в галузі «Мистецтво»

«Салат із грушею  
та гарбузом »  
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Ольга Лірник,  
головний редактор ВД "ОГО",  
керівник БО "Дарунок Рівне"

«Вертута  
з яблоком» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Зоряна Кобзар,  
психолог, слухачка курсу 
«Юридична журналістика» НУВГП  
та громадська діячка

«Сало запечене  
з ромашкою» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Олександр Чижевський, 
виконуючий обов'язки директора 
Здолбунівського краєзнавчого 
музею, громадський діяч

«Журавлиновий 
морс з апельсино-
вою цедрою»  
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Наталія Ярмошко,  
начальниця відділу культури  
смт. Рокитне 2016-2020рр, депутат 
селищної ради, громадська діячка
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«Варення з калини» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Тетяна Бенедюк,  
керівник народного аматорського 
театру читця "Пошук" м. Здолбунів, 
режисерка, актриса, громадська 
діячка

«Кваша» 
за рецептом  
Євгена Клопотенка

Модель Аліна Будафенко,  
журналістка, блогер  
та громадська діячка

«Шакшука»  
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Вікторія Іванова,  
юрист, помічник адвоката  
та громадська діячка

«Кисіль ягідний  
з кизилем» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Аліна Пушка,  
журналістка телеканалу «Сфера-ТВ»

«Медовий квас» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Микола Велігорський,  
студент Навчально-наукового  
інституту права НУВГП,  
актор та громадський діяч

«Коктейль з черво-
ного вина з ягода-
ми (брусниця)» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Анна Бернік, 
практичний психолог, тренер, 
слухачка курсу «Юридична 
журналістика» НУВГП 
та громадська діячка
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«Капустяний  
салат з морквою  
«Коул-Слоу» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Олена Денькович, 
директор магазину головних  
уборів та аксесуарів «НАДЯ»  
ТРЦ «Злата Плаза»

«Коктейль ягідний» 
за рецептом  
Євгена Клопотенка

Модель Вікторія Семенюк,  
студентка Національного універси-
тету «Острозька академія», слухачка 
курсу «Юридична журналістика» 
НУВГП та громадська діячка

«Бланманже»  
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Юлія Бондарук, бухгалтер 
приватного підприємства, студент-
ка Західно-українського університе-
ту м. Тернопіль, громадська діячка, 
волонтерка

«Ковбаска  
з картоплі» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Микола Тимощук,  
консультант Рівненського  
обласного державного нотаріально-
го архіву, актор, студент Навчально-
наукового інституту права НУВГП  
та громадський діяч

«Чай з ягодами 
(шипшина)» 
за рецептом 
Євгена Клопотенка

Модель Неля Строкаль,  
лідер компанії Мері Кей,  
експерт з краси та Майстер  
Цілитель Вчитель Рейки

«Путря з куркою» 
за рецептом  
Євгена Клопотенка

Модель Тарас Гаюн, директор 
Проєкту "MOJA EDUKACJA"  
та президент INTERNATIONAL 
EDUCATION SUPPORT CENTER
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