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Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ 
ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

13 травня - хмар-
но з проясненням, 
можливий дощ, тем-
пература повітря 
вночі 1-3, вдень 12-
16 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.35, за-
хід - 20.53. 

14 травня - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 9-10, 
вдень 11-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.34, захід - 20.55. 

15 травня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 6-7, 
вдень 12-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.33, захід - 20.56. 

16 травня - хмар-
но з прояснення, вно-
чі можливий дощ, 
температура повітря 
вночі 6-8, вдень 14-
15 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.31, за-
хід - 20.57. 

17 травня - хмар-
но, можливий дріб-
ний дощ, температу-
ра повітря вночі 6-7, 
вдень 13-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 
5.30, захід - 20.59. 

18 травня - хмар-
но з проясненням, 
без опадів, темпе-
ратура повітря вно-
чі 7-8, вдень 15-19 
градусів тепла. Схід 
сонця - 5.29, захід - 
21.00. 

19 травня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
9-10, вдень 13-17 гра-
дусів тепла. Схід сон-
ця - 5.28, захід - 21.01. 

Ïîãîäà 
â Òåðíîïîë³ 

é îáëàñò³

Не забудьте передплатити «Наш ДЕНЬ» на друге півріччя 2020 року! Ціни на передплату не змінилися! 
Залишаймося і надалі разом.  Íåõàé âàø êîæåí äåíü ç «Íàøèì ÄÍÅÌ» áóäå ãàðíèì!

3 
стор.

Щиро сподіваємося – 
з’явиться музей Івана 
Марчука і в Києві. 
Відповідна петиція 
навіть з’явилася на сайті 
президента. Підтримати 
її може кожен. Так 
хочеться, аби в Україні, 
врешті, навчилися 
цінувати геніїв та 
унікальних людей 
ще за їх життя. 

ó “Ñ³ìåéíîìó ãí³çäå÷êó”

Т� н� вишеньк�, 
А НАРЕЧЕНА 8-9 стор.4 стор.

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ 
ïîâåðíóâ óêðà¿íñüêèõ 
çàðîá³ò÷àí äîäîìó, 
ªâðîïà êëè÷å íàçàä... 

4 стор.4 стор.

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ 
ïîâåðíóâ óêðà¿íñüêèõ 

ªâðîïà êëè÷å íàçàä... 

Магнітні бурі у травні
Наприкінці весни прогнозують кілька 

магнітних бур різної потужності. Деякі 
з них можуть помітно вплинути на стан 
здоров’я метеозалежних людей. 

Спалахи очікуються 18, 19 та 21 трав-
ня. Вони будуть доволі слабкі, однак мете-
очутливі люди все одно можуть їх відчути. 
23 травня прогнозують сильну магнітну 
бурю, а 29 травня - середню. 

Під час магнітних бур деякі люди від-
чувають головний біль та запаморочен-
ня, спостерігають у себе нестабільний 
нервовий стан, перепади настрою, може 
підвищуватися тиск крові, виникати біль 
у суглобах, безсоння або сонливість, за-
гальна слабкість. Тому в ці дні не варто 
перевантажувати себе надмірно важкою 
фізичною роботою, натомість слід уника-
ти стресів. 

Ñó÷àñí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

У школі зібрані полотна митця, його речі та пам’ятні світлини

ªäèíèé ó ñâ³ò³ ìóçåé 
²ÂÀÍÀ ÌÀÐ×ÓÊÀ – 

ó  ð³äí³é Ìîñêàë³âö³

КП “Тернопільміськте-
плокомуненерго” дякує спо-
живачам, які щомісяця вчас-
но розраховуються.  Але є 
частина людей, які не здій-
снюють оплату за послуги 
з централізованого тепло-
постачання та постачання 
гарячої води тривалий час.

- Наразі заборгованість 
тернополян перед підпри-

ємством становить понад 84 
млн. грн. Через це існує за-
гроза припинення надання 
послуги з постачання гарячої 
води в Тернополі з 1 червня, - 
повідомили на підприємстві.

Аби не допустити припи-
нення постачання гарячої 
води, комунальники про-
сять своєчасно розрахува-
тися за спожиті послуги.

З 11 травня в Україні 
послабили умови 
карантину. Мешканці 

Тернопільщини знову зможуть 
відвідувати замки у Збаражі, 
Вишнівці, Теребовлі та Скалаті. 
Про це повідомили на сайті 
Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 

Впускатимуть на територію 
пам’яток за умови дотриманням 
карантинних вимог: відвідувачі по-
винні одягнути засоби індивідуаль-
ного захисту та дотримуватися дис-
танції 1,5-2 метри. Також зазначили, 
що будуть обслуговувати туристич-
ні групи, але у складі не більше 8 
осіб.

Гарячу воду можуть відключитиЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
відкрили для відвідувачів
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Валяння – одна з найдавніших тех-
нік рукоділля. Це старовинний спосіб 
створення виробів з волокон непряде-
ної вовни. На думку істориків, люди по-
чали займатися цією справою ще 8000 
років тому, аби виготовити теплий 
одяг і взуття. Сьогодні ж валяння з 
вовни є популярним рукоділлям. Мате-
ріали для нього можна легко знайти у 
магазинах або Інтернеті. Розрізняють 
два способи валяння шерсті: мокре і 
сухе. При сухому валянні вовну бага-
торазово протикають спеціальною 
голкою до стану звалювання. Під час 
цього процесу волокна вовни рвуться 
і з’єднуються між собою, утворючи 
щільний і однорідний матеріал. Саме 
так виготовляють іграшки, біжуте-
рію, фігурки, авторські ляльки. Під час 
мокрого валяння  мильний розчин роз-
поділяють по вовні та за допомогою 
тертя створюють однорідне полотно. 
Цей спосіб підходить здебільшого для 
виготовлення панно, одягу, полотен, 
словом, плоских виробів.

Саме вовну обрала для творчості тер-
нополянка Ірина Веприк. Їй вдається 

вдихнути у цей матеріал душу. Її вироби 
ніби пронизані любов’ю та позитивними 
емоціями. Ірина за освітою юрист.  Ще 
кілька років тому працювала за спеціаль-
ністю, але офісні будні вирішила обміняти 
на заняття творчістю. 

- Я зацікавилась валянням понад 6 ро-
ків тому, - розповідає Ірина. -  Познайоми-
ла мене з цим рукоділлям моя тітонька, 
мамина сестра. Вона навчила виготовля-
ти квіти і показала основи роботи зі спе-
ціальною валяльною голкою. Спершу я 
виготовляла квіточки і маленькі сувеніри 
для себе і близьких людей. Потім навчи-
лася робити ніжних фей і лялечок-бро-
шок. Валянням захопилася і моя мама. 
Вона навчила мене робити одяг і сумочки. 
Відтоді валяння захопило мене ще більше. 

Якось жінка  побачила в Інтернеті 
дуже цікаві рюкзаки у формі котів. Була 
вражена, наскільки вони красиві й оригі-
нальні. 

- Дуже захотілося навчитися робити 
такі ж, тому поїхала на майстер-клас до 
майстрині Марини Бескоровайної, яка їх 
придумала, - каже  рукодільниця. -  Робота 
виявилася дуже цікавою. Найважче  - це 
створити гарні очі, адже від них залежить 

весь образ майбутнього котика. Робота 
над такими рюкзаком виявилася захопли-
вою і надихаючою, тому крім котиків, я 
зробила ще рюкзак у вигляді єнота. Зараз 
працюю над рюкзаком-динозавром. Люди 
звертають увагу на такий аксесуар, при 
можливості просять дозволу торкнутися 
його чи сфотографувати. 

Ірина має багато творчих планів. Зо-
крема, мріє створити колекцію одягу з 
вовни у різних техніках. Майстриня  по-
стійно працює над собою, черпає натхнен-
ня у всьому, що її оточує. 

- Це і природа, і мистецтво, також робо-
ти інших митців (і не обов'язково валяні), 
- зізнається Ірина. – Дуже часто рідні  "під-
кидають" цікаві ідеї. Маленький синочок 
Олександр надихає на експерименти. Зав-
дяки своєму захопленню я познайомилася 
з новими неординарними людьми. Також 
я завжди можу потішити близьких, робля-
чи власноруч їм особливі подарунки.

 Сьогодні вироби Ірини є в багатьох 
країнах світу. 

- Найчастіше замовляють іграшки та 
речі для себе, для дітей чи на подарун-
ки, - каже тернополянка. - Одне з перших 
платтячок дитячих "поїхало" в Німеччину. 
Сувенірні феї, маленькі лялечки для дитя-
чого ліжечка, дитяче плаття вирушили у 
США та Англію. 

Валяння з вовни – справа, що потребує 
багато зусиль і наполегливості. На виго-

товлення спідниці чи кофтинки потрібно 
витратити, залежно від складності ро-
боти,  2-3 дні, а деколи навіть більше, на 
рюкзак - 5-6 днів. 

- Речі з вовни дуже красиві та оригі-
нальні. Вони приємні на дотик, бо для 
одягу використовується м'яка мериносо-
ва вовна, - додає Ірина. -  Ходити в таких 
речах комфортно, бо матеріал "дихає". До-
гляд не складний. Найважливіше - прати 
вручну, аби речі не зменшилися в розмі-
рі. Для сумок чи взуття використовуємо 
грубшу вовну, тому якщо такі речі забруд-
нюються, то достатньо просто підсушити 
і обтрусити чи обтерти щіточкою. 

Ірина Веприк мріє навчати дітей і до-
рослих мистецтву валяння і щиро реко-
мендує людям, які люблять творчість і 
рукоділля, спробувати цю справу. Жінка 
переконана, це приносить позитивні емо-
ції та гармонію, а речі з вовни прикраша-
ють наші будні яскравими барвами і те-
плом. 

Аня КЛАПОУШКО.

Звичайно, перед тими, хто 
обирає майбутній фах, поста-
ють різні запитання: який за-
клад вищої освіти обрати, яка 
спеціальність подобається? Тер-
нопільський національний пе-
дагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка – прекрас-
ний вибір, який зробили багато 
студентів. Тут можна обрати пе-
дагогічні та непедагогічні спеці-
альності, а різноманіття напрямів 
дає можливість кожному знайти 
фах до душі: 10 факультетів, біль-
ше 50-и спеціальностей.

При ТНПУ імені В. Гнатюка 
функціонує кафедра соціальної 
педагогіки і соціальної роботи. 
Вона була створена як підрозділ 
психолого-педагогічного фа-
культету у серпні 2000 року для 
професійної підготовки фахівців 
різних рівнів кваліфікації. Це ба-
калавр, магістр, доктор філософії. 

Формування новітніх перспек-
тивних наукових і прикладних 
компетентностей забезпечує 
можливість для працевлашту-
вання та трудової мобільності 
випускників на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці. 

Кафедра гарантує студентам: 

високий рівень професійної підго-
товки; створення необхідних умов 
для розкриття своїх здібностей і 
талантів (участь в науково-дослід-
них роботах, студентських науко-
вих проблемних групах, наукових 
і науково-практичних конферен-
ціях, всеукраїнських конкурсах, 

олімпіадах, виховних та культур-
но-розважальних заходах); вико-
нання програм дисциплін і прак-
тик, відповідно до навчальних 
планів за кожним напрямом підго-
товки та спеціальності.

Професорсько-викладацький 
склад кафедри соціальної пе-

дагогіки і соціальної роботи за-
безпечує високий рівень теоре-
тичної, прикладної і практичної 
підготовки фахівців за спеціаль-
ностями: «Соціальна робота», 
«Менеджмент соціокультурної 
діяльності», «Спеціальна освіта», 
«Інклюзивна освіта». При кафедрі 
функціонує аспірантура зі спеці-
альності 231 «Соціальна робота».

Робота зі студентами орієнто-
вана на їхній професійний і особи-
стісний розвиток як фахівців, що 
мають володіти значним обсягом 
знань, умінь і навичок у поєднан-
ні з відповідними особистісними 
якостями та здатністю до твор-
чого, нестандартного вирішення 
проблем клієнта; проводити нау-
ково-дослідну діяльність. 

Ольга ГЛАВАЦЬКА, 
канд. пед. наук, доцент.
Галина ОЛІЙНИК, канд. 

пед. наук, викладач.

КУÄÈ Ï²ÒÈ Â×ÈÒÈÑß: яê у Òернополі 
стати ôахівцем у соціальній сôері

Серед великої кількості професій на ринку праці найголовнішим завданням кожної людини 
є знайти саме свою, удосконалюватися в ній та бути щасливим у своєму виборі. 

Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Ðå÷³, ñïîâíåí³ òåïëà é ëþáîâ³
Òернополянêа створюº ніæних 

ôей та оригінальних звірят з вовни




