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З ме-
тою обго-
в о р е н н я 
співпраці 
Л ь в і в -
ської по-
літехніки, 
Німецько-українського освітнього 
центру та Торгово-промислової  па-
лати міста Ерфурта відбулася зустріч 
делегації німецьких представників 
та ректора нашого університету про-
фесора Юрія Бобала. Серед гостей 
були президент Торгово-промислової 

ГОСТИННО ПРИЙМАЄМО ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Львівська політехніка піднялася на 
четверте місце в рейтингу українських 
університетів «Топ-200 Україна 2019»

Візит заступника міністра 
освіти і науки Юрія Рашкевича

Зустріч трудового колективу з 
народним депутатом, заступником 

голови бюджетного комітету 
Верховної ради України Сергієм 

Івановичем Мельником
Довгоочікувана зустріч з народ-

ним депутатом, заступником голо-
ви бюджетного комітету Верховної 
ради України Сергієм Івановичем 
Мельником відбулась 18 березня у 
Хмельницькому політехнічному ко-
леджі НУ «Львівська політехніка». 

Тісно співпрацюючи з директором 
Хмельницького політехнічного ко-
леджу Вадимом Володимировичем 
Овчаруком, Сергій Іванович планує 
посприяти залученню коштів на по-
дальшу модернізацію закладу, за 
що політехніки щиро йому вдячні.

DOCENDO DISCIMUS
НАВЧАЮЧИ НАВЧАЄМОСЬ

палати Дітер Баухаус та генеральний 
директор ТПП Геральд Груссер.

Делегати Торгово-промислової 
палати  наголосили про готовність 
забезпечити студентів-політехніків 
практикою та навчанням. Зразковим 
прикладом цього є підписання уго-
ди про на-
вчання між 
студентами 
Т е х н і к о -
економічно-
го коледжу 
Львівської 

політехніки та німецьким підприєм-
ством Bauer Bauunternehmen, керів-
ником якого є один з віце-президентів 
ТПП Ерфурта.

К е р і в н и -
цтво Торгово-
промислової 
палати Ер-
фурта задо-
волене рівнем 
н а в ч а л ь н о ї 
підготовки студентів та готове до  
співпраці й пошуку нових напрямків 
діяльності.

Центр міжнародних проектів 
«Євроосвіта» в партнерстві з між-
народною групою експертів IREG 
Observatory on Academic Ranking and 

Excellence презентував академічний 
рейтинг закладів вищої освіти Укра-
їни III–IV рівнів акредитації «Топ-200 
Україна 2019».

У трійці лідерів рейтингу – Ки-
ївський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Національ-
ний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського» та Харківський 
національний університет імені 
В.Н. Каразіна. На четверте місце під-
нявся Національний університет 
«Львівська політехніка», який від-
ділило від третьої сходинки всього 
0,02 бала.

Вивчаючи готовність українських коледжів до 
змін, вміння протистояти зовнішнім викликам та 
розвиватись, незважаючи на несприятливі еконо-
мічні обставини, наш навчальний заклад відвідав 
заступник міністра освіти і науки, доктор техніч-
них наук, професор, випускник програми ССАР 
Юрій Михайлович Рашкевич.
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Хмельницький політехнічний коледж 
НУ «Львівська політехніка» відомий висо-
ким рівнем викладання облікових дисци-
плін на відділенні «Економіка та менедж-
мент». Місяці напруженої праці принесли 
довгоочікувані результати. Студент ко-
леджу, Мандрик Олексій Володимиро-
вич, який навчається за спеціальностю 
«Економіка підприємства», змагаючись 
із професіоналами спеціальності «Облік 

та оподатку-
вання», посів 
друге місце на 
олімпіаді з бух-
галтерського 
обліку. Підго-

товкою студентів займалася досвідчений 
педагог, викладач-методист Гавронська 
Наталія Миколаївна. Олімпіада проходи-
ла 5–6 квітня 2019 року на базі кафедри 

обліку та аналізу Національного універ-
ситету «Львівська політехніка» серед 
студентів коледжів і технікумів – випус-
кників ОКР «молодший спеціаліст». В 
олімпіаді взяли участь 62 учасники із 20 
коледжів України, зокрема Львова, Кро-
пивницького, Рівного, Чернівців, Хмель-
ницького, Коломиї, Мукачевого, Дрого-
бича, Гусятина, Нового Роздолу.

Інформатика «Користувач»
І місце - Жереб Денис, гр. ПІ-171
ІІ місце - Гунчак Діана гр. ПІ-162
Викладач: Соломко Л.А.

Інформатика «Програмування»
І місце - Сторожук Костянтин, гр. ПІ-171
ІІІ місце - Колесник Павло, гр. ПІ-162 
Викладач: Задніпровський В.Г. 

Фізика
І місце - Пасічник Максим, гр. ПІ-182

Англійська мова
І місце - Спрун Павло, гр. ПІ-171
Викладач: Олійник С.О.
ІІ місце - Черніюк Денис, гр. МЕ-172, 
Викладач: Микитюк О.В.

Німецька мова
ІІ місце - Зозуля Владислав, гр. КІ-172 
ІІ місце - Іванцюк Давид, гр. МГ-171
ІІІ місце - Верьовкін Іван, гр. МГ-171
Викладач: Степенко О.Г. 

ІІ місце - Цапик Єлизавета, гр. ПІ-181 
Викладач: Дуда Л.О.

Математика
І місце - Розгон Андрій, гр. ПІ-182
ІІ місце - Кравчук Ілья, гр. ПІ-181
Викладач: Желавська І.А. 

Історія України
І місце - Каленик Владислав, гр. ПІ-172
ІІІ місце - Лисяк Владислав, гр. ЕК-172 
Викладач: Лункіна О.М.

Навчальні досягнення студентів – 
результат професійної активності 

та майстерності педагогів
Переможну традицію хмельницьких полі-

техніків продовжують наші талановиті матема-
тики: 29 травня в престижному освітньому цен-
трі Сіверщини – Чернігівському національному 
технологічному університеті на Х Всеукраїн-
ській олімпіаді з математики серед студентів 
закладів вищої освіти, що здійснюють підго-
товку молодшого спеціаліста, бронзу отримує 
студент гр. ПІ-182 Андрій Розгон (викладачі: 
Стулницька Людмила Михайлівна та Желав-
ська Ірина Анатоліївна). Андрій – один із 15 
представників нової генерації студентів Хмель-
ницького політехнічного коледжу НУ«ЛП», які 
стали переможцями та призерами обласного 
етапу олімпіад із загальноосвітніх дисциплін 
2019 року, вко-
тре забезпечивши 
переконливу ко-
мандну перемогу 
нашому навчаль-
ному закладу.

Вже кілька ро-
ків поспіль політехніки демонструють успіхи на 
інших міжобласних та всеукраїнських змаган-
нях. Так, перемогу у ІІ етапі відкритої обласної 
олімпіади з інженерної та комп’ютерної графі-
ки (секція «Дизайн-проекти»), що відбувся у 
Херсонському політехнічному коледжі Одесь-
кого національного політехнічного університе-
ту, здобув Максим Нестер (гр. ПР-152).

Студент групи ПІ-171 Костянтин Сторо-
жук став срібним призером I 
етапу Всеукраїнської студент-
ської олімпіади зі спеціальності 
«Комп’ютерні науки» в Львів-
ській політехніці, виконавши на 
відмінно всі завдання, але по-
ступившись в часі переможцеві 

ВИХОВАНЕЦЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ПОСІВ ДРУГЕ МІСЦЕ НА ОЛІМПІАДІ З 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ

Навчання – понад усе! Пишаємось нашими переможцями!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ОЛІМПІАД ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

– представнику 
НУ «Львівська 
політехніка».

Добре ви-
ступила на 
Всеукраїнській 

олімпіаді з інформатики Діана Гунчак (гр. ПІ-
162), яка виборола почесне 4 місце серед 24 
учасників.

Велика кількість хмельницьких політехні-
ків стала цьогоріч переможцями та призерами 
конкурсу відеороликів, який провела кафедра 
маркетингу Тернопільського національного 
економічного університету.

Нині наші студенти гр. ПР-152 – Олександр 
Кот та Владислав Мартишевський, показав-
ши високі результати на відбіркових етапах, 
отримали запрошення на Фінал Міжнародної 
студентської олімпіади в сфері інформаційних 
технологій « IT-Universe – 2019», що відбудеть-
ся у червні в м. Києві.

Вітаємо студентів відділення економіки та 
менеджменту Хмельницького політехнічного 
коледжу Національного університету «ЛП» 
Олексія Мандрика та Назара Брецька з пере-
могою у номінації «Найкраща акторська гра» у 
конкурсі студентських відеоробіт на тему «Фі-
нансова грамотність», проведеного Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб в рамках 
святкування Всесвіт-
нього тижня грошей в 
Україні -2019.

У створенні конкурс-
ної відеороботи хлоп-
цям допомагали їхні 
друзі-одногрупники Богдан Деваншу та Денис 
Стафурський. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 
представники 44 вищих навчальних закладів з 
усіх регіонів України. Наш коледж представля-
ли Олексій Мандрик, Назар Брецько, Богдан 
Деваншу, Денис Стафурський (ЕК-161), Іван 
Верьовкін, та Давид Іванцюк (МГ-171).

Заочне навчання 
коледжу стартує 

взимку!!!
Цьогоріч вступна кампанія 

оголосила додатковий на-

бір на навчання, що є пере-
конливим доказом стійкої 
тенденції до зростання сту-
дентського колективу і, як 
наслідок, перспектива роз-
витку коледжу в структурі 
національного університету 
«Львівська політехніка».

Навчання в закладі від-
бувається на інноваційній 

матеріально-технічній базі 
коледжу із застосуванням 
новітніх методів та надсучас-
них технологій у виробничих 
лабораторіях, тренажерних 
комплексах, можливість 
проходження навчальних 
практик на сучасних фірмах, 
підприємствах із подальшим 
працевлаштуванням.
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Роль практичного навчання 
в підготовці молодших 

спеціалістів
Ще на початку нової ери римський оратор 

і теоретик Марк Фабій Квітнтіліан говорив, 
що практика без теорії цінніша, ніж теорія без 
практики.

Для проведення практичних занять у ко-
леджі створено 4 навчально – виробничі 
майстерні, 14 лабораторій,  оснащених не-
обхідним обладнан-
ням.     Для підвищення 
професійного рівня 
керівники практики То-
ропов Є.Є., Койфман 
А.М., Яцишин Ю.В., Сі-
корський А.А. пройшли стажування на підпри-
ємствах із сучасним обладнанням.     

Аби покращити матеріальну базу коледжу,  
поновлено комп’ютерну техніку та програмне 
забезпечення.     Під керівництвом викладачів 
Нижника О.М., Яремчука А.А., Гетьмана Б.І., 
лаборантів Скопіна Б.В., Довгалюка М.О. 
розроблено стенди з діагностики автомобі-
лів, стенди для вивчення імпульсних блоків 
живлення та планшетних сканерів, проведе-
но реконструкцію верстата ЧПК. Удоскона-
ленню знань студентів сприяло проведення 
практики на підприємствах, в організаціях, 
налагодження плідних зв’язків з роботодавця-
ми.  Часто база практики стає місцем роботи 
майбутнього випускника. Серед провідних баз 
практики можна відмітити: ТОВ «Аквасофт», 
ПАТ «Укрелектроапарат», «Завод гідроарма-
тури», ТОВ «Сіріус-Екстружен», ПАТ «Хмель-
ниччина-Авто», «Красилівський агрегатний 

завод». 
Багаторічна робота 

всього педагогічного 
колективу підвищує за-
цікавленість студентів 
до навчання, поліпшує 

якість їх знань, вирішуючи кінцеву мету фор-
мування висококваліфікованого фахівця.

Вітаємо на-
ших студентів 
та їх викладача 
Петра Романо-
вича Старцуна 
з успішним ви-

ступом на Спортивних іграх Укра-
їни серед студентів коледжів та 
технікумів з блискавичних шахів та 
швидких шахів, що відбулися 12-15 
червня в м. Львів.

До складу збірної команди 
Хмельницької області ввійшли сту-
денти ХПК: Горай Вадим (гр. ПМ-
172), Багмет Олексій (гр.КІ-172), 
Багрій Дар’я (гр.ПР-151) та Капітан 
Настя (гр. КІ-172). Хмельничани 
посіли 5-ті місця з блискавичних 
шахів та швидких шахів та 6-те за-
гальнокомандне місце, набравши 
100 очок. Найвдалішим був виступ 
студента гр. ПМ-172 Горая Вадима, 
який виборов 3-ті місця в обох ви-
дах.

Ще одна 
п р и є м н а 
новина на-
дійшла від 
Федерації 
регбі Хмельницької області. По-
відомляється, що 15 червня збірна 
команда Хмельницької області – 
«Поділля», складі якої є і студент 
гр.КІ-182 Іван Капустяк, посіла 3-тє 
місце у 1-му турі Чемпіонату Укра-
їни серед чоловічих команд Вищої 
ліги з регбі-7.

Свято сильних
День Збройних сил України – cвято 

сильних, мужніх, надійних, якими є сьогод-
нішні воїни і якими прагнуть стати наші сту-
денти. А для цього вони щодня невтомно 
працюють над собою, багато і наполегливо 
тренуються.

Кращим з кращих 
було доручено за-
хищати честь свого 
відділення на святі 
«Козацькі забави», 
що традиційно про-
водиться у Хмель-
ницькому політех-
нічному коледжі НУ 
«Львівська політехніка». І сьогодні, в День 
Збройних сил України, гучно і весело від-
гомоніло дійство, що прославляє славні тра-
диції предків, великі звитяги козацтва, учас-

ників сучасних 
воєн та наших 
батьків, дідів 
та прадідів, які 
здобували пе-
ремогу над на-
цизмом в роки 

Другої світової війни. На святі були присутні 
шановані гості – наші випускники, які сьо-
годні служать у збройних силах – Станіслав 
Купіс, Вадим Белященко, Андрій Глушик, 
В’ячеслав Фомін та Віталій Мариняк. Гучни-
ми оплесками зал вітав і учасників АТО – на-
шого студента Івана Лукасишена та співро-
бітника Віктора 
Короля. І, звісно, 
особливі сло-
ва вітань були 
адресовані чо-
ловіку, який все 
своє життя при-
святив збройним 
силам – гвардії майору, викладачу дисци-
пліни «Захист Вітчизни» В.Л. Кушніру.

Спортивні ігри України 
серед студентів 

коледжів та технікумів 
з блискавичних та 

швидких шахів

ІІ кубок «Fitness Game KhPC – 2019»
У Хмельницькому по-

літехнічному коледжі НУ 
«Львівська політехніка» 
відбувся ІІ кубок «Fitness 
Game KhPC» (зимовий 

етап) за участю команд 5-ти відділень денної форми навчан-
ня. Організатор заходу – циклова комісія фізичного вихо-
вання та Захисту Вітчизни. Почесними гостями та суддями 
змагань стали вихованці викладача коледжу, майстра спорту 
України, Заслуженого тренера України Івана Шимківа - Чем-
піони Європи з кіокушинкай-карате Альона Вересняк та 
Олександр Тимець.

За умовами змагань, почергово, кожен з 5 учасників ко-
манд повинен зробити три вправи (стрибки, присідання, від-
жимання). Завдання Fitness Game розраховані на витрива-
лість, яка здобувається завдяки регулярним тренуванням та 
здоровому способу життя. Кожен учасник з честю виконав 
поставлені завдання, але 
команда відділення авто-
мобільного транспорту ви-
явилась найсильнішою.  

Вітаємо наших пере-
можців ІІ кубоку «Fitness Game KhPC» та завідувача відді-
лення Леоніда Пірога!

Блискуча перемога політехніків у 
військово-спортивній патріотичній грі 

«Сокіл»
Вітаємо політехніків – учасни-

ків військово-спортивної патріо-
тичної гри «Сокіл» («Джура») з 
яскравим, переможним виступом 
в обласному етапі гри серед сту-
дентів ВНЗ 1-4 рівнів акредитації. У комплексних командних 
іграх військово-спортивного, культурно-інтелектуального та 
патріотичного спрямування політехніки вибороли 1, 3 та 4 міс-
ця серед всіх учасників. 1 місце в загальному заліку виборола 
команда «Вікторія» у складі капітана команди Кузь Марини, 
гр.ЕК-161, Кавков’яна Івана, гр. КС-153, Колесника Назара, гр. 
МГ-161, Бродського Миколи, гр. ПМ-161 та Павлюка Богдана, 
гр. ПМ-161. 3 місце у загальному заліку виборола команда «4 
метри» у складі капітана коман-
ди Перунської Ганни, гр. ЕК-161, 
Кириченка Євгенія, гр. АТ-162, 
Козака Артема, гр. АТ-162, Ма-
каренка Павла, гр. ОА-152 та Бу-
зінського Нікіти, гр. КІ-172

Щиро вітаємо всіх учасників 
гри «Сокіл» («Джура») з яскра-
вим виступом та бажаємо ще більше нових перемог та руху тіль-
ки вперед! Пишаємося нашими політехніками!
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«Як захистити своє 
життя. Алгоритм дій у 

небезпечних ситуаціях»
Збереження здоров’я та життя сту-

дентів, попередження всiх видiв травма-
тизму, запобігання шкідливим звичкам 
та правова захищеність – один із пріо-
ритетних напрямків виховної роботи у 
Хмельницькому політехнічному коледжі 
НУ «Львівська політехніка». З цією ме-
тою 21 листопада у всіх академічних ау-
диторіях відбулись виховні години у те-
матичному форматі «Як захистити своє 
життя. Алгоритм дій у небезпечних ситу-

аціях». Виховну 
годину  про-
вела  викладач 
права, керівник 
правового гурт-
ка «Феміда» 
Т. О. Матіяш.

Перший алгоритм поведінки у небез-
печних ситуаціях – практичні поради, 
здатні убезпечити  майно від грабежу/
розбою.

Другий алгоритм поведінки у небез-
печних ситуаціях – практичні поради, 
здатні убезпечити  майно від крадіжки.

Третій алгоритм поведінки у небезпеч-
них ситуаціях – практичні поради, здатні 
убезпечити  майно від шахраїв.

Четвертий алгоритм поведінки у не-
безпечних ситуаціях – практичні поради, 
здатні убезпечити вас і  пасажирів та авто 
від дорожньо-транспортної пригоди, а 
також послідовність дій у разі аварії.

П’ятий алгоритм поведінки у небез-
печних ситуаціях – практичні поради, 
здатні допомогти жертвам домашнього 
насильства захистити свої права та розі-
рвати коло насильства в сім’ї.

Свято, що вселяє в нас 
любов, надихає на добрі 
справи – ДЕНЬ СВЯТОГО 

МИКОЛАЯ
День Святого Миколая вселяє в нас 

любов, надихає на добрі справи і мило-
сердя, дарує  віру у здійснення наших 
найзаповітніших бажань! Для дітей-сиріт, 
що навчаються у політехнічному коледжі, 
таке маленьке диво організував дирек-
тор Вадим Овчарук. Спільно зі студпроф-
комом навчального закладу, головою 
с т у д р а д и 
к о л е д ж у 
Н а з а р і є м 
Савчуком, 
д и р е к т о р 
привітав їх 
з чудовим святом та вручив солодкі гос-
тинці, а наш випускник, відомий хмель-
ницький бізнесмен та громадський діяч 
Віктор Коліщак, подарував безкоштовні 
квитки на ковзанку.

Свято вишиванки у 
політехнічному коледжі
С ь о -

годні, у 
час націо-
нального 
в і д р о -
д ж е н н я , 
українц і 
р о з у м і -
ють, що вишиванка – це духовний сим-
вол рідного краю, наш оберіг. Нині ви-
шиванка ввійшла в щоденний гардероб 
українців, а в третій четвер травня вулиці 
наших міст стають по-справжньому свят-
ковими завдяки великій кількості людей 
у мальовничому вишиваному вбранні. 
Розквітають і аудиторії Хмельницького 
політехнічного коледжу НУ «Львівська 
політехніка», адже переважна кількість 
студентів приєднуються до свята. Що-
річно у День вишиванки в навчальному 
закладі відбувається грандіозне дій-
ство. Двічі політехніки влаштовували 
флешмоби, що були занесені до Книги 
рекордів України. У 2019 році основний 
акцент святкувань  -  відзначення най-
кращих студентів коледжу. А нам є ким 
пишатися !!! Навчальні та творчі досяг-
нення наших студентів настільки високі, 
що Хмельницький політехнічний коледж 
Національного університету «Львівська 
політехніка» у 2019 році знову нагоро-
джений дипломом Департаменту освіти і 
науки ОДА за перше місце в обласному 
етапі олімпіад із загальноосвітніх дис-
циплін серед студентів ЗВО, що здійсню-
ють підготовку молодшого спеціаліста. 
Юних політехніків, що зробили внесок у 
загальну перемогу, нагородили грамо-
тами Департаменту освіти і науки ОДА 
за здобутки в обласних олімпіадах та 
грамотами Ради директорів за перемоги 

на регіональному рівні. Крім того, адмі-
ністрація коледжу  грамотами відзначила 
найбільш активних студентів у громад-
ському житті та преміювала переможців 
першого кібертурніру.

Благодійний ярмарок - 
2018

Традиційно у жовтні, хмельницькі по-
літехніки проводять щорічні благодійні 
ярмарки, зібрані кошти від яких викорис-
товуються для купівлі гостинців діткам 
із підшефних сиротинців та вихованців 
Хмельницького обласного відділення 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». 
До дійства долучилася вся велика полі-
технічна родина . Кожне відділення при-
готувало не тільки кулінарні цікавинки, а 
й феєричну гумористичну презентацію. 
Яскравих барв дійству додали учасники 
творчих студій Центру талановитої мо-
лоді. 

Благодійна акція 
«Політехніки для дітей – з 

добром у серці!»
Коли місто запалює різдвяні вогни-

ки та  поринає у святкові передново-
річні  клопоти, хмельницькі політехніки  
роблять одну із найважливіших  справ 
року – проводять благодійну акцію «По-
літехніки для 
дітей – з до-
бром у сер-
ці!».

З пода-
р у н к а м и , 
гарним настроєм та душевним теплом  
активісти волонтерського гуртка разом із  
заступником директора з виховної робо-
ти Людмилою  Багас та головою студент-
ського профкому  Наталією  Роїк зранку  
12 грудня вирушили  до Вовковинецької  
школи-інтернату.  До студентської акції 
долучився і директор навчального закла-
ду Вадим Володимирович Овчарук.  Він 
подякував активістам за  доброту, чуй-
ність та людяність, що найбільше прояв-
ляються саме під час таких акцій і  зробив  
свій, щедрий подарунок.

Політехніки приносили з дому книги, 
іграшки, одяг та взуття. Все це разом із 
добіркою дружнього гумору, ігор та пі-
сень презентували вихованцям школи-
інтернату.

Твоя країна: незабутні 
подорожі політехніків

Подорожувати разом із друзями – що 
може бути більш захоплюючим та нади-
хаючим на нові звершення, пошук креа-
тивних рішень і прояв ділової ініціативи?

Студенти Хмельницького політехніч-
ного коледжу НУ «ЛП» використовують 
кожну нову можливість побачити те, що 
ще ніколи не 
бачили, навчи-
тися тому, чого 
ніколи не вміли 
і зробити те, 
чого ніколи не 
робили. Подо-
рожуючи, вони 
розширюють свій кругозір. Знайомство з 
цікавими людьми дарує їм новий досвід 
та натхнення для власного розвитку та 
росту. Вони точно знають, що їм потріб-
но і бачать можливість там, де інші її не 
помічають. А ще – подорожуючи разом 
із одногрупниками та кураторами Мари-
ною Миколюк і Тетяною Матіяш, вони 
будують дружні стосунки, які об’єднають 
їх на все життя. «Подорож – єдина річ, 
купуючи яку, стаєш багатшим» – сказав 
невідомий мудрець, а наші студенти-
програмісти разом із куратором Олегом 

М и к о л ю к о м 
стверджують, 
що подорожі 
роблять їх ще 
й більш творчи-
ми та таланови-
тими.


