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В ЄДНОСТI – НАША СИЛА
ОБМІН  ДОСВІДОМ

Щ о таке особиста та команд-
на результативність, що 
означає бути ефективним 
керівником в сучасних умо-

вах, як адаптуватися до змін та дола-
ти внутрішні перешкоди – ці та інші 
актуальні теми були розглянуті й 
опрацьовані в інтерактивному режи-
мі за програмою «Лідерський потен-
ціал керівника – основа розвитку коо-
перативного руху. Зміни – Адаптація 
до змін – Стратегічне мислення», яку 
спеціально для черкасців  підготува-
ла кандидат історичних наук та тре-
нер семінару Світлана Нестуля.

Своїми враженнями від події учас-
ники семінару-тренінгу діляться з чи-
тацькою аудиторією газети «Вісті…».

Софія МАРИНКЕВИЧ, голова правління Жашківського районного споживчого товариства:
– І організація заходів, і зустріч 

із колегами, і нові знання, отримані 
нами, справили якнайкраще вра-
ження. Лектор і тренер семінару 
Світлана Нестуля настільки вміло 
будувала процес навчання, що ми 
– учасники – були захоплені семіна-
ром повністю, навіть не відчувало-
ся, як плине час. Дорослі люди, ке-
рівники зі стажем, а відчували себе 
так невимушено-зацікавлено, ніби 
діти в школі на своєму улюбленому 
уроці. Спробували новий сучасний 
метод засвоєння та опрацювання 
теоретичного матеріалу – одержа-
ли цікаву і корисну практику.

Ольга КОСА, голова правління Уманського районного споживчого товариства:
– Відзначу цікавий, жвавий про-

цес тренінгу. Деякі тези, засвоєні під 
час роботи з педагогом, взяла собі на 
олівець до практичного опанування 
в подальшому і не могла не поділи-
тися ними з колегами, працівниками 
райСТ. Усвідомлюємо, що філософія 

керівництва спонукає до більшої ви-
могливості як до себе особисто, так і 
до методів співпраці з колективом, 
де необхідне розуміння потреб і осо-
бливостей кожного із членів. Окрім 
навчання та роботи з одеськими коо-
ператорами, наша делегація мала 
насичений, наскільки це було мож-
ливо, культурний простір. Запам’я-
талася організована екскурсія Оде-
сою. Зі справжньою любов’ю до рід-
ного міста екскурсовод відкрила для 
нас її в усій повноті, неповторності, 
строкатості: від легендарних, про-
славлених класиками літератури ау-
тентичних одеських двориків до су-
часних архітектурних гігантів, як-от, 
наприклад, морський порт.

Микола ТАРАНУХА, голова правління Черкаського районного споживчого товариства:
– Плідно, яскраво, насичено про-

йшли ці декілька днів відрядження 

до Одеси. Можливість відволіктися 
від поточних справ, поновити свої 
знання та навички під керівни-
цтвом досвідченого педагога – не 
справа декількох днів, а набутий до-
свід, який не закінчується. Ідеї і 
нові знання з подальшим практич-
ним їх застосуванням обов’язково 
принесуть відповідні результати. 
Хотів би зазначити, як нашу делега-
цію зворушила зустріч, що її вла-
штували колеги. Тепло, щиро, креа-
тивно одесити нас вітали шістьма 
мовами: українською, російською, 
болгарською, єврейською, молдав-
ською, гагаузькою – тобто, мовами 
основних місцевих етносів, а віталь-
на група ще й була одягнена в ха-
рактерні етнічні костюми. Подума-
лось тоді: от якби за цим прикладом 
і будувалося життя в нашій країні, 
без ворожнечі та непримиримих 
протистоянь: бо так, всі ми різні, але 

всі – єдині. До речі, це яскрава ілю-
страція базових принципів співісну-
вання у великій кооперативній ро-
дині. Ще із особистих одеських вра-
жень – я захоплений тим, як нам 
вдалося поєднати роботу з відпо-
чинком. Наприклад, під час екскур-
сії містом ми здійснили мрію бага-
тьох поціновувачів кіномистецтва 
– відвідали майданчики міста, на 
яких знімалися знамениті фільми.

Анатолій ДИКИЙ, голова правління Чигиринського районного споживчого товариства:
– Основною метою відрядження 

було навчання, але колеги ознайо-
мили нас і з рядом закладів спожив-
чої кооперації в м. Одеса. Зокрема, 
для місця проживання запропонува-
ли готель Споживспілки Vele Rosse. 
Без сумніву можу сказати, що це за-
клад європейського типу та високо-
го рівня сервісу. Він міг би скласти 
гідну конкуренцію найкращим зраз-
кам отельного бізнесу, наприклад, 
Болгарії, Угорщини тощо. В Одесі я 
не вперше і спостерігаю, як місто 
змінюється з часом. Приємно, що 
система споживчої кооперації є без-
посередньо причетною до цих пере-
творень. Кооперативні заклади – го-
тель, магазин та ресторан, що розта-
шовані поруч – формують ідеальну 
за зручністю інфраструктуру для 
відпочиваючих та гостей міста, а та-
кож і для одеситів. Таким чином, 
коо ператори вкладають свій внесок 
в імідж рідного міста, в його гостин-
ність. Зустріч з колегами пройшла 
не просто цікаво, але й конструктив-
но, з намірами робочого спілкуван-
ня на перспективу. В процесі тренін-
гу, окрім його якісної і талановитої 
організації, особисто мені імпону-
вав підхід викладача, базований на 
основах психології. Я цікавлюся сис-
темами таких наук, як психологія та 

педагогіка, знання цих дисциплін є 
незамінними для керівника, вивчаю 
за можливістю відповідну літерату-
ру, а семінар став справжнім пода-
рунком для процесу систематизації 
знань, їх модернізації та впорядку-
вання. Дуже вдячний Світлані Іва-
нівні за відвертість, зацікавлений 
діалог з групами. Якщо такими ме-
тодами – інтерактиву, інтелектуаль-
ного драйву – виховується сьогодні 
студентська молодь, то перекона-
ний: майбутні спеціалісти мати-
муть гарну перспективу.  

Михайло БІЛОУС, голова правління Христинівського районного споживчого товариства:
– На посаді голови правління 

Христинівського райСТ я працюю 
34 роки – маю один із найбільш три-
валих за часом стаж, в тому числі, 
на посаді керівника, – в системі 
Споживспілки Черкаської області. 
Відповідно маю й найбільш розло-
гий, так би мовити, історичний до-
свід у розвитку кооперативної 
практики та теорії. Слід зазначити, 
що один із факторів сталого і впев-
неного розвитку системи коопера-
тивів на Черкащині полягає в тому, 
що правління Споживспілки по-
стійно опікується підвищенням 
кваліфікації працівників і на забез-
печення цього процесу кооперато-
ри не шкодують необхідних ресур-
сів, слідкують за актуальними тен-
денціями. Так, нещодавно Спожив-
спілкою був проведений семінар-
навчання з питань впровадження 
вимог НАССР. Нинішній тренінг, 
проведений в Одесі, був сформова-
ний таким чином, що учасники 
отримали теоретичну базу, без від-
риву від практичного досвіду, за 
два дні в не меншому обсязі, порів-
няно з освітніми програмами мину-
лих часів. Наука не стоїть на місці, 

КООПЕРАТОРИ ЧЕРКАЩИНИ 
В ГОСТЯХ У ОДЕСЬКИХ КОЛЕГ: РОЗКРИТИ РОЗКРИТИ 
ЛIДЕРСЬКИЙ  ПОТЕНЦIАЛ  КЕРIВНИКАЛIДЕРСЬКИЙ  ПОТЕНЦIАЛ  КЕРIВНИКА
Незвичайним і захопливим відрядженням ознаменувався цьогорічний липень для черкаських кооператорів. Невгамов-
ний та цікавий до всього нового актив Споживспілки у складі голів правлінь районних споживчих товариств, керівників 
підприємств і провідних спеціалістів, на чолі з головою правління Віктором Боїним, вирушив до знаменитої південної 
перлини – міста Одеси – з метою обмінятися з колегами досвідом та повчитися новому в форматі семінару-тренінгу.


