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Направление «Организация»  

Шановна активна молодь та лідери громадських організацій! Маєте ба-

жання навчатися або працювати закордоном? Зацікавлені у вирішенні гло-

бальних проблем та досягнення соціальних, благодійних, культурних, нау-

кових та управлінських цілей, з метою досягнення суспільних благ? Пропо-

нуємо вашій увазі одну з міжнародних неприбуткових молодіжних освітніх 

організацій, що надає можливість молоді віднайти та розвинути свій потен-

ціал для здійснення позитивного впливу на суспільство. 

Організація AIESEC та її діяльність  

AIESEC — це міжнародна, неполітична, некомерційна, нерелігійна, пов-

ністю керована студентами організація. Її членами є студенти і недавні ви-

пускники вузів, які зацікавлені у світових проблемах і тенденціях, лідерст-

ві, управлінні та економіці.  

Діяльність міжнародної організації. 

AIESEC займається міжнародними програмами стажувань та супутньою 

діяльністю, яка надає стажерам можливість отримати практичну освіту, ро-

звиває лідерський потенціал молоді завдяки організації різноманітних про-

ектів, а також забезпечує освітній процес для членів організації і всіх, хто 

співпрацює з організацією. 
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Інноваційний підхід до розвитку молоді зосереджується на активній лі-

дерській ролі, розвитку персональних та професійних якостей, побудові ме-

режі контактів та вмінні вносити позитивні зміни в суспільство. Об'єднує 

студентів та молодих спеціалістів, які цікавляться проблемами у світі, лі-

дерством та менеджментом.  

 

 

 

 

 

На цій діаграмі прослідковуються різні стадії досвіду AIESEC 

AIESEC співпрацює з більш ніж 8000 організаціями та компаніями у 128 

країнах світу, такими як Alcatel, ABN AMRO, Cadbury 

Schweppes, DHL, Electrolux, InBev, Enterprise Asia, HP, Microsoft та UBS. 

Всі члени AIESEC проходять через офіційне залучення у діяльність орга-

нізації, і лише потім починаються брати на себе відповідальність у певній 

сфері. Потім вони можуть вибирати між лідерською позицією і роботою за-

кордоном, або й пройти обидві ці стадії за бажанням. Останній крок — ви-

користати всі навички, натхнення та контакти, отримані в AIESEC, робля-

чи позитивний внесок у суспільство. 

AIESEC в цифрах: 

86 000 членів організації у світі у 2 400 університетах у 128 країнах. 

500 конференцій щороку, 

15 000 волонтерських стажувань щорічно, 

24 000 лідерських позицій щорічно, 

945 000 випускників організації у всьому світі. 

Чому існує AIESEC? 

AIESEC — міжнародна молодіжна організація, що об’єднує активну 

молодь зі 110 країн світу. Учасники організації — це студенти та випу-

скники, які кожного дня розвиваються особистісно та професійно на 

шляху формування себе як лідерів, що хочуть та знають як змінювати 

світ на краще.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Alcatel
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ABN_AMRO&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.B4.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_Cadbury
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mondel%C4%93z_International#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.B4.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_Cadbury
https://uk.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Post
https://uk.wikipedia.org/wiki/Electrolux
https://uk.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch_InBev
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_Asia&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/UBS
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Як AIESEC впливає на рішення світових проблем? 

AIESEC допомагає молоді віднайти та розвинути лідерський потенціал 

саме для того, щоб впливати на вирішення світових проблем та розвиток су-

спільства. Кінцевий продукт AIESEC — молоді активні, соціально відпові-

дальні лідери, які, по-перше, вміють відповідати за свої дії, по-друге, готові, 

завдяки розвинутим професійним та персональним навичкам, будувати ус-

пішну кар’єру чи відкривати власний відповідальний бізнес. 

Що робить AIESEC для розвитку лідерів в усьому світі? 

АIESEC надає молодим людям можливість розвиватись як лідерам завдя-

ки комплексному досвіду, який формується за допомогою трьох основних 

елементів: 

Досвід лідерства; 

Програма міжнародних стажувань AIESEC; 

Глобальне освітнє середовище. 

Цей комплексний досвід є можливий завдяки 4 основним програмам AIE-

SEC: 

Досвід роботи в команді; 

Досвід управління командою; 

Волонтерська програма міжнародних стажувань; 

Професійна програма міжнародних стажувань. 

Щороку AIESEC надає можливість молоді (60 000 членів організації у 

всьому світі) реалізувати себе у: 

— 20 000 лідерських позиціях, які пропонуються молоді у різноманітних 

напрямках, проектах; 

— 470 конференціях від локального до міжнародного рівня; 

— 16 000 стажуваннях за кордоном у 110 країнах світу. 
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AIESEC в Україні існує з 1994 року, об’єднує більш 

ніж 1000 студентів з 50 вищих навчальних закладів. 

Представництва організації працюють у 18 містах – 

Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі, 

Дніпропетровську, Бердянську, Донецьку, Маріуполі, 

Харкові, Севастополі, Сімферополі, Луганську, Ужго-

роді, Миколаєві, Чернівцях, Сумах, Запоріжжі. 

Сьогодні АIESEC в Україні — це: 

18 років розвитку та досягнень; 

представництва у 18 містах країни; 

мережа студентів з більш ніж 50 університетів; 

понад 1000 учасників організації; 

понад 40 освітніх конференцій на національному та локальному рів-

нях щороку; 

понад 2 100 випускників організації; 

понад 800 міжнародних стажувань щороку; 

близько 250 компаній , які щороку співпрацюють з організацією. 

Офіційний сайт: http://aiesec.ua/  

За матеріалами: https://uk.wikipedia.org/wiki/AIESEC  

http://www.texpotex.com/nash-partner-vseukrayinska-molodizhna-

gromadska-organizatsiya-aiesec-v-ukrayini/ 

AIESEC ВКонтакті: https://vk.com/aiesecukraine  

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об'єднання 

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 

http://aiesec.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/AIESEC
http://www.texpotex.com/nash-partner-vseukrayinska-molodizhna-gromadska-organizatsiya-aiesec-v-ukrayini/
http://www.texpotex.com/nash-partner-vseukrayinska-molodizhna-gromadska-organizatsiya-aiesec-v-ukrayini/
https://vk.com/aiesecukraine
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Направление «Медиа»  

Если перед Вами поставлена за-

дача написать хорошую статью 

на заданную тему, это многое уп-

рощает. Все очень просто: есть 

информация, кoтopую так или 

иначе необходимо изложить, 

есть идейная направление буду-

щего материала (реклама, сооб-

щение или аналитика) u пара-

метры будущей публикации 

(интернет или печатное издание, 

конкретный формат u объем). Чтобы обучиться написанию статьей, нужно 

представлять себе структуру будущей работы – написание статей на заказ 

мало отличается oт творческой публикации c технической точки зрения. Не 

имеет никакого значения, что именно пишется: написание научной статьи 

uлu краткого рекламного текста. Применяются одни и me же принципы u 

общеизвестные правила написания статей.  

Аннотация и заголовок – это имидж публикации. 

Писать статьи, как правило, начинают с головы, то есть заголовка – пo 

нeму изначально будут судить о качестве содержания статьи. Важно пом-

нить, что заголовки из пяти—семи слов являются самыми оптимальными 

как с точки зрения информативности, так и для целей запоминаемости. 

Ключевые слова в заголовке статьи необходимы – повышается шанс попа-

дания в нужную категорию даже при копировании и перепечатке текста 

статьи.  

Аннотация для статьи нужна в любом случае, oднaкo, для интернет-

публикации на веб-ресурсах максимально возможный объем анонса статьи 

лучше ограничить 600-750 символами. Тексты статей бывают очень разны-

ми по объему, нo потребитель текста должен быстро прочесть краткую 

«выжимку» по объявленной теме, чтобы принять для себя решение – на-

сколько ему необходим данный материал. Этому абзацу в тексте статьи сто-

ит уделить особое внимание.  

 

Правила написания статей. 
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В случае, когда пишется рекламная статья, важно подобрать соответст-

вующие слова для целевых клиентов и потенциальных заказчиков. Если же 

направленность публикации носит информационный характер, стоит крат-

ко упомянуть oбo всем новом, что затем в подробностях будет описываться в 

основном тексте статьи. При создании аналитических материалов аннота-

ция статьи должна выражать цели, поставленные для данного вида иссле-

дования, и результирующие вывoды в ясной и четкой форме.  

План статьи и вводная часть 

Любой может научиться неплохо писать статьи, но результат у каждого 

получится разный – индивидуальность манеры изложения, особое воспри-

ятие описываемых событий или предметной области отражаются и на логи-

ке материала, и на содержании. Составление статейного плана помогает ис-

ключить несоответствия, упущенные нюансы и обезличивает статью. Мне-

ние автора статей требуется далеко нe всегда при написании заказных ста-

тей. В сжатом представлении плaн статьи содержит введение, описание со-

бытия (предмета) статьи, информационную составляющую, необходимую 

для сообщения, и резюме. Для публикаций в жанре аналитики необходимы 

правильные выводы, для научных статей – анализ полученных результа-

тов.  

На введение статьи следует обратить такое же внимание, как и на анонс – 

в сущности, это уже и есть текст статьи, который требует четкого, простого и 

подробного объяснения темы в общепринятом смысле. Следует исходить из 

того, что читатель статьи не знаком с тематикой публикации, в этом случае 

введение становится начальной отметкой для воcприятия последующей ин-

формации. Другие разделы статьи должны иметь строго прикладной харак-

тер, особенный для каждой публикации. В PR-статьях это мoжeт быть скры-

тая реклама, а маркетинговые статьи и тексты должны содержать побуж-

дающие к действию стимулы. Аналитические и деловые статьи предлагают 

читателю информацию в самом тексте статьи, на основе которой делаются 

заключения и выводы.  

Чем можно закончить статью 

Во многих случаях перед завершающей частью в тексте статьи размеща-

ют справочные блоки, которые позволят читателю получить новую дополни-

тельную информацию, графические методы (диаграммы, таблицы и списки) 

используются для представления сводных данных. Очень многое зависит от 

типа и назначения статьи.  
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Нельзя пренебрегать такими неотъемлемыми положениями, как простота 

и ясность изложения информации. В подобном случае даже в рекламных 

статьях последовательность играет важнейшую роль. Кто яcнo мыслит, тот, 

безо всякого сомнения, яcнo излагает – эта простая истина должна вынуж-

дать автора статьи относиться максимально критично к своему произведе-

нию и многократно перерабатывать текст до получения требуемого эффек-

та. Краткие предложения и емкие абзацы позволят избежать многословия и 

несогласованных предложений в статье. Подобными избыточными уточне-

ниями подчас изобилует воплощенная в тексте статьи мысль, требующая 

сложного выражения. 

Раз писать было нелегко, значит, читать будет просто – окончательный 

вывод в статье должен быть написан понятно и, по возможности, логично и 

кратко. В данном случае речь идет о заказных коммерческих статьях и пуб-

ликациях. Однако, даже авторские материалы художественной направлен-

ности нужно приводить к определенным правилам написания статей. Резю-

ме: писать статью необходимо грамотно и профессионально, как, впрочем, 

выполнять добросовестно любую другую работу. Если сразу это умение дает-

ся не просто, необходимо пробовать еще раз и еще. Достойный результат не-

пременно будет – хорошие тексты статей никогда не пишутся с первого 

раза. 

Как написать статью 

Новость, интервью, репортаж – информационные 

жанры журналистики. Статья – аналитический 

жанр. В статье журналист не просто излагает 

факты и приводит мнения, он их обобщает, 

вскрывает закономерности, делает выводы и про-

гнозы. 

Парадокс, но «статьи» писал каждый, хотя этот жанр труднее большинст-

ва других. Я имею в виду школьные сочинения. Тут вам и факты, и мнения, 

и анализ, и выводы. Правда, тематика сочинений, как правило, ограничи-

вается литературой. Работая как журналист, вы можете написать статью на 

любую, в том числе жгуче актуальную тему, или ту, в которой вы дока.  

Главное – структура. 

Писатель Ш. сетовал: «Должен написать для журнала рассказ, а вдохно-

вения нет. Придется мастерством брать».  
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Вот и мы будем «брать мастерством». Пошаговый план написания статьи 

включает в себя пять очевидных последовательных этапов: 

1. нахождение темы 

2. сбор фактов 

3. анализ фактов и составление плана статьи 

4. написание черновика 

5. переработка и отделка текста 

У начинающих эти этапы должны сле-

довать один за другим, и автор должен 

знать, на каком этапе он находится в 

данный момент. 

Шаг 1. Нахождение темы 

В школе проще: там темы пишут на дос-

ке, остается выбрать. В журналистике 

бывает двояко: 

1. Жизнь диктует тему. 

Могли ли спортивные журналисты проигнорировать недавний позорный 

провал российской молодежной сборной по футболу? Нет, не могли. Боль-

шинство изданий дали не только репортажи, но и статьи с анализом при-

чин, почему наш молодой футбол дошел до жизни такой (избаловались!). 

2. Журналист специально ищет тему, на которой еще не отметились кол-

леги-конкуренты, притом такую, чтобы заинтересовала читателей. 

Помощь в поисках темы может оказать «маркетинговое исследование» ин-

тересов аудитории. Это и анализ статистики запросов в поисковых системах 

Интернета, и анализ тематики блогов. 

Просмотр подшивок с одной стороны может тему подсказать, с другой, на-

против, предостеречь от обращения к избитой теме. 

Есть еще креативные методы, например, «мозговой штурм», технологии 

которого мы посвятим отдельный выпуск. 

В любом случае действуют универсальные требования к любому журнали-

стскому материалу: он должен сообщать новое, важное, интересное. 
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Предположим, вы заинтересовались рынком контента для сотовых теле-

фонов: рингтонов (звонков), картинок-заставок, игр. Рекламы много, обзор-

ные статьи тоже есть, но ситуация меняется едва ли не каждый квартал, 

так что свежий материал лишним не будет. Да и интерес аудитории боль-

шой.  

Шаг 2. Сбор фактов 

С чего начать? Конечно, с цифр. Компания J’son & Partners, ведущее ис-

следовательско-аналитическое агентство в сфере телекоммуникаций, навер-

няка знает, сколько денег мы потратили на рингтоны в 2004 году. Точно, 

знает: $300 млн. До $450 млн. потратим в 2005-м. Это больше рынка кино-

проката. 

Конечно, надо полистать журналы с рекламой рингтонов. Они печатают 

рейтинги популярности мелодий. 

Нужно взять интервью у представителей контент-провайдеров, которые 

телефонный контент «выпекают». Как минимум, у двух-трех. Спросить, от-

куда берутся мелодии и картинки, какой процент они платят авторам, на 

какой возраст потребителей ориентируются. 

Не лишним будет набраться личных впечатлений. Ну, с этим проще: раз-

нообразные звонки звучат со всех сторон, не хочешь – услышишь. Главное 

зафиксировать, чтоб не забыть. 

Таким образом, при сборе фактов для статьи используются все три источ-

ника, о которых мы говорили в прошлых выпусках: документы, интервью, 

личные наблюдения. 

Часто срабатывает «закон коллекционера»: трудно найти первые экземп-

ляры, затем, коллекция сама начинает «притягивать» вещи, которые обна-

руживаются в самых невероятных местах. Сходная динамика ожидает доб-

росовестного журналиста при сборе фактов. 

На этом этапе вы еще не знаете, какие факты войдут в окончательный 

текст. Поэтому фактов и мнений нужно собрать как можно больше. Если в 

статью войдут все факты из вашего блокнота, значит, вы их недобрали.  
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Шаг 3. Анализ фактов и составление плана статьи 

План статьи – это логика изложения материала. Никакой особой логики 

вам не требовалось при написании новости. Логика интервью – это логика 

живой беседы по канве заготовленного списка вопросов. «План» репортажа 

задается хронологией происходящего. В статье вы сами выстраиваете логи-

ку. 

Как правило, уже на этапе сбора фактов в голове журналиста складыва-

ется примерный порядок их компоновки. Наступает момент, когда надо 

сесть за стол или за компьютер и зафиксировать план будущей статьи на 

«твердом носителе». 

Полезно спросить себя: «В чем будет заключаться квинтэссенция моей 

статьи?» «О чем она?». «Что нового, важного, интересного я сообщаю аудито-

рии?» Можно сформулировать суть статьи в одном предложении. Кстати, из 

такого предложения после отбрасывания необязательных слов может полу-

читься неплохой заголовок. 

Новички делают две ошибки. Они пытаются втиснуть в статью все факты, 

которые собрали. И они разбрасывают однородные факты по все статье, то-

гда как их следует сгруппировать и подавать смысловыми блоками. 

Некоторые журналисты, начиная работать, разбивают собранные факты 

на две группы: те, которые обязательно должны войти в статью и – все ос-

тальные. Это облегчает отбор фактуры и помогает оптимизировать объем 

материала. 

Ваш план может походить на план школьного сочинения: вначале вы 

приводите существующие взгляды на предмет, затем выдвигаете свое суж-

дение, аргументируете его, делаете вывод. (Принципиальное отличие: если 

в школе план вы пишете «для галочки» или для учителя, то при написании 

статьи хороший план – ключевое условие успеха). 

Весьма часто применима «перевернутая пирамида»: самые важные факты 

и суждения сконцентрированы в лиде, аргументация и вся остальная ин-

формация расположена последовательно по мере убывания значимости. 
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Не менее часто используется обратная схема: вначале приводятся наблю-

дения, суждения, факты, затем они фокусируются в определенном выводе. 

При такой структуре важно помнить, что читатель не любит ждать. Мысль, 

ради которой вы пишете статью, не стоит откладывать на самый финал. Со-

ветуют формулировать ее не позднее пятого абзаца. Такой абзац называет-

ся «абзац-орех». Затем можете продолжить свою аргументацию. 

Составляя логический план статьи, вы можете обнаружить, что какой-то 

информации не хватает. Тогда вы совершаете звонки вашим информаторам 

или снова встречаетесь с ними. 

Шаг 4. Написание черновика 

Если не знаете с чего начать, напишите хоть что-нибудь. Распишетесь – 

само пойдет. Только держите план перед глазами! 

Помните, вы не гравируете золотом на мраморе. Скомкать и закинуть в 

корзину три-пять вариантов текста – это нормально. 

Если пишете на компьютере, не удаляйте забракованные абзацы – лучше 

откиньте их в конец материала. Быть может, вы еще захотите их вернуть. 

На этапе написания первоначального текста могут открыться недостатки 

плана. Не «консервируйте» несовершенный план, вернитесь к этапу 3, вне-

сите в план коррективы. Это сэкономит вам время в дальнейшем. 

Шаг 5. Переработка и отделка текста 

Когда вы ставите последнюю точку, ваш текст кажется вам совершенным. 

Однако, скорее всего, это не так. Просто вы привыкли к тексту, ваш глаз 

«замылен». 

Журналисты советуют «заморозить» статью, «отпустить» ее от себя, напри-

мер, до следующего дня. Наутро вы сможете увидеть в статье недостатки, 

незамеченные накануне. 

Практика выработала ряд конкретных требований (принципов, призна-

ков) к журналистскому тексту. Приведем их по «Справочнику для журнали-

стов Центральной и Восточной Европы». Авторы рекомендаций – опытные 

американские репортеры Малькольм Ф. Мэллет, Джеймс Дж. Килпатрик, 

Дон Мюррей.  
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Признаки хорошего стиля 

1. Используйте действительный залог. Он более энергичен, чем страда-

тельный. 

2. Полагайтесь в основном на существительные и глаголы. Прилагатель-

ные и наречия используйте экономно. Сильные, энергичные глаголы лучше 

всего создают «картинку» в воображении читателя. 

Например, не «Машина сбила дерево», а «Желтый Фольксваген врезался 

в огромный дуб». Глагол во втором варианте более выразителен, характер-

ные черты машины и дерева также способствуют созданию картинки. 

3. Пишите в основном простыми повествовательными предложениями: 

подлежащее, сказуемое, дополнение. 

4. Пользуйтесь простыми, короткими словами. 

5. Избегайте употребления модных словечек, неблагозвучных слов, штам-

пов, бюрократизмов, любого профессионального жаргона. 

6. Пользуйтесь короткими фразами, но варьируйте их длину так, чтобы 

материал не выглядел монотонным. Одна мысль – одно предложение. Сред-

няя длина предложения – не более 18 слов. 

Исследования показывают, что понимание читателем текста растет по 

мере сокращения количества слов в предложениях. Не обязательно каждое 

предложение должно быть коротким, но сложных, длинных предложений 

лучше избегать вообще. Если же вы пользуетесь такими предложениями, 

поищите подходящие союзы – лучше всего «и» и «но». Сложноподчиненные 

предложения лучше трансформировать в сложносочиненные. 

7. Проверяйте согласование времен глаголов. 

8. Избегайте излишних подробностей, особенно в лиде. Их можно пере-

двинуть в следующие абзацы. 

9. Используйте особенные, «повествующие» детали, чтобы читатель как 

бы присутствовал на месте действия. 

10. Дайте необходимую предысторию. Каждый материал должен «стоять 

на собственных ногах». 

11. Дайте определения всем терминам, которые могут быть непонятны 

читателям. 
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12. Используйте аналогии для объяснения сложных явлений. 

13. Если вы знакомите читателя с кем-то в начале статьи, сделайте это 

еще раз при повторном упоминании этого человека, например: «Джонс, бух-

галтер». 

14. Не оставляйте без ответа ни одного вопроса. Старайтесь отвечать на 

них сразу после того, как они были заданы. 

15. Не делайте голословных утверждений. Например, если вы говорите об 

уме человека, приведите красноречивый пример. 

16. В драматических материалах соблюдайте сдержанный тон. 

17. Показывайте, а не рассказывайте. Не «Он гневался», а – «Он молотил 

по столу кулаками, и глаза его сверкали». 

18. Помещайте самые значительные слова предложения в его начале и 

конце. 

19. Не злоупотребляйте прямым цитированием. Приводите цитаты только 

в том случае, если что-то было сказано в своеобразной манере или есть необ-

ходимость привести фразу точно. Обычно пересказ экономит слова. 

20. Перед приведением цитаты укажите ее источник. 

21. Уберите все несущественные детали. Выразительный стиль – краток. 

22. Не растягивайте материал. Большинство тем нуждаются в простом и 

кратком изложении. 

23. При переходе от одной части материала к другой используйте связую-

щие слова и предложения. 

24. Прочитайте статью вслух – так легче обнаружить неуклюжие места. 

Если вы будете следовать этим советам, ваша проза, которая была тяже-

ловесной, многословной и запутанной, приобретет точность, краткость и яс-

ность – эти три краеугольных камня журналистики. (Правда, перед этим вы 

составили крепкий логичный план и следовали ему.)  

Александр Шеремет, руководитель творческого 

объединения Донецкого областного детско-

молодежного центра 

(По материалам: zhurnalistika.net) 
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Направление «Патриотизм» 

Ігрові технології навчання у військово-козацькій підготов-
ці молоді. 

У життєдіяльності Української держави 

роль і місце Збройних Сил надзвичайно 

великі. Вони є її важливим атрибутом, га-

рантом територіальної цілісності та суве-

ренітету, а, крім того, мають відігравати 

суттєву роль у військово-патріотичному ви-

хованні населення України, підготовці 

спеціалістів народного господарства, фор-

муванні гідних громадян нашої держави. 

Але, на жаль, на сучасному етапі розбудови і становлення Збройних Сил 

України відчувається падіння інтересу суспільства до них і як наслідок цьо-

го - зниження престижу військового фаху і мотивації військової служби у 

молоді. Оптимальному розв'язанню цієї важливої державної проблеми може 

великою мірою сприяти і психолого-педагогічне обґрунтування допризовної 

підготовки юнаків у різних освітньо-виховних системах. Тут мається на ува-

зі кілька аспектів: змістовий, процесуальний, особистісний, матеріально-

технічний, які повинні утворити струнку систему і характеризуватися ціліс-

ністю, єдністю та ієрархічністю. У цій статті робиться спроба проаналізувати 

процесуальний аспект допризовної підготовки юнаків та один з оптималь-

них шляхів її вдосконалення - використання ігрових технологій. 

Допризовна підготовка як система повинна бути спрямована, у першу 

чергу, па формування у юнаків інтересу до військових знань, поступовий 

розвиток мотивів і мотивації служби у лавах Збройних Сил України. 

Сприятиме цьому застосування сучасних освітніх технологій, серед яких ва-

жливе місце посідають ігрові технології. Вони не тільки активізують творчу 

навчально-пізнавальну діяльність юнаків, а й забезпечують тісний зв'язок 

військових знань з практикою, розвиток рефлексивної сфери мислення, до-

помагають створенню атмосфери співробітництва, виховують культуру воїн-

ського етикету. Методична цінність ігрових технологій полягає у тому, що 

вони на підсвідомому рівні актуалізують інтерес до військових знань і моти-

вацію військової служби. 
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Теорія ігор у навчанні існує. Автором першої є Ф.Врубель, який вважав 

гру проявом потреби самовираження дитини. Також відомі теорія відпочин-

ку після неігрової діяльності М.Лазаруса, теорія надміру енергії 

Г.Спенсера, теорія підготовки до праці С.Л. Рубінштейна. В останні роки те-

орія ігор має тенденцію інтенсивно розвиватися. Широко відомі досліджен-

ня ігрових технологій зарубіжних дослідників А.Л. Батлера, Е.Берна,  

Р. Ван дер Коела, Е. Е. Готці, Х. Гетцера, Р. Г. Грема, К. Ф. Грея,   П. Гор-

дна,   А. Дейвісана, Н.Л. Квізіберру, Д. Кіппера, Г. Лейтца, Г. Шато,        

Є.Х. Еріксона та інших. О.О. Вербицький обґрунтував так званий 

“контекстний підхід”, або зближення навчальної та реальної професійної ді-

яльності тих, хто навчається. 

Деякі аспекти використання ігрових технологій у сучасних умовах для 

навчання військовослужбовців досліджували військові вчені В.П. Давидов, 

П.М. Городов, А.М. Каменєв, Е.М. Коротков, І.П. Логінов, В.М. Гуляєв,       

С. С. Синютин, В.В. Хріпка, В.К. Марігодов. 

Гру розглядали як один з універсальних прийомів навчання війська ще в 

сиву давнину. І в більш пізні часи цей дидактичний прийом використовува-

вся досить ефективно. Це яскраво засвідчує військово-дидактична діяль-

ність видатних гетьманів Українського козацтва Богдана Хмельницького, 

Івана Мазепи, Петра Сагайдачного, Дмитра Вишневецького та ін. Струнка 

система застосування ігрових технологій для навчання юнаків склалася у 

козацькій підготовці та вишколу. 

Безперечно, у цивільних освітньо-виховних закладах ігри не можуть 

впроваджуватися широко. Але специфіка опрацювання юнаками практич-

них завдань з військово-козацької підготовки створює вигідні передумови 

для залучення окремих дидактичних прийомів і способів ігрових техноло-

гій. Вони мають застосовуватися для найбільш повного імітаційного моде-

лювання реальних механізмів і процесів військової діяльності. 

Розробка процедури занять за допомогою ігрових технологій вимагає від 

педагогів та козацької старшини: 

по-перше, ґрунтовних знань у галузі педагогічної психології; 

по-друге, опанування методики їх підготовки і проведення; 

по-третє, творчого підходу до їх опрацювання; 

по-четверте, відповідної підготовки юнаків. 
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 Добре обґрунтована методика таких занять повинна відтворити зміст пев-

ної військової діяльності або окремі її елементи та змоделювати систему від-

носин, які виникають при цьому. Особливу увагу слід приділяти формуван-

ню первинних навичок ухвалення рішень за умови змістовної взаємодії, ак-

тивного суперництва і конкуренції між юнаками, які перебувають у стані 

активних дій. 

Методика занять, якщо достатнім є рівень підготовленості юнаків, дає 

змогу змоделювати деякі аспекти військової служби. 

Важливо дотримуватися таких психолого-педагогічних принципів, як імі-

таційне моделювання конкретних умов і динаміки певного виду діяльності; 

ігрове моделювання змісту і форм професійної діяльності; спільна діяль-

ність; діалогічне спілкування; двоплановість; проблемність змісту імітацій-

ної моделі і процесу його розгортання в ігровій діяльності. 

Сутність занять полягає у відтворенні певних елементів предметного і со-

ціального змісту військової діяльності, моделюванні деяких умов і системи 

відносин, які є характерними для неї. Гра розгортається на імітаційній мо-

делі і повинна проводитися із застосуванням окремих елементів і методич-

них рекомендацій щодо ігрових та неігрових методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Розглянемо більш докладно бліц-ігри і про-

аналізуємо ситуацію як різновид ігрових технологій. 

Бліц-ігри акумулюють ряд ознак ділової гри — розігрування ролей, моз-

кову атаку, аналіз конкретної ситуації. Вони відрізняються від інших при-

йомів і способів активізації нав-чально-пізнавальної діяльності учнів таки-

ми властивостями: 

миттєвістю проведення і отримання результату; 

можливістю включення їх до структури традиційних видів навчальних 

занять відповідно 

до дидактичних і виховних задумів конкретного за-няття; 

привабливістю і оригінальністю змісту; 

динамічністю    протікання    і розв'язання навчальної проблеми; 

емоційною напруженістю і насиченістю; 

мінімальним комплектом ролей; 

обмеженістю часу, що відводиться на розв'язання навчальної проблеми; 

обов'язковістю оцінювання результатів. 

Бліц-ігри можна класифікувати на основі різних ознак. Щодо спрямова-

ності на розв'язання проблем військової діяльності та розвитку первинних 

якостей військовослужбовця - на ділові та особистісно-орієнтовані. Імітації 

умов і форм козацької військової діяльності - на імітаційні та неімітацніні.  
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 За функціональною спрямованістю бліц-ігри поділяють на дослідницькі, 

рефлексивно-оціночні, діагностичні, мотиваційно-спонукальні. 

Основними особливостями бліц-ігор у дидактичному процесі є: 

можливість відтворення ситуації та деяких аспектів військової діяльності 

в ігровій навчальній моделі; 

наближення умов навчання до реальних; 

спільність дидактичних і виховних цілей; 

наявність сприятливих умов для більш швидкого переходу теоретичних 

знань у первинні практичні навички та уміння і формування позитивної 

мотивації до навчальної діяльності та ін. 

 

Бліц-ігри можливо успішно застосовувати для: 

підготовки юнаків до розв'язання певних навчальних і виховних за-

вдань; 

формування у них цілісного уявлення про військову діяльність; 

вироблення деяких первинних навичок і вмінь; 

навчання колективного обговорення військових проблем; 

активізації навчально-пізнавального інтересу до військової діяльності та 

розвитку на цій основі мотивів і мотивації військової служби. 

Аналіз конкретної ситуації. 

Цей метод передбачає опанування юнаками військових знань шляхом са-

мостійного розв'язання проблем, які містять дидактично обгрунтовані та ві-

дповідно підібрані ситуації, а також розвиток абстрактного і творчого мис-

лення. Від традиційних відрізняється тим, що практичні навички набува-

ються під час ознайомлення з реальними прикладами і в ході конкретної 

діяльності. На основі цього відбувається дискусія,  вона допомагає розв'яза-

ти проблему, яка становить суть проблемної ситуації. Характерною власти-

вістю методу є те, що юнакам пропонується більш чи менш складна ситуа-

ція, стосовно якої вони не мають повного обсягу інформації. Отже, активізу-

ється творче мислення. 

Необхідність обов'язкового прийняття обгрунтованого рішення спонукає 

до таких дій: 

 знайти серед великої кількості різноманітної та суперечливої інформації 

проблему і чітко сформулювати її, виділити з-поміж багатьох чинників ті, 

які справляють на неї вирішальний вплив; 

 розглянути і проаналізувати вплив цих чинників на об'єктивний стан 

явища, що вивчається; 

 працювати альтернативні варіанти розв'язання проблеми і оцінити їх; 

 здійснити аналіз і зробити порівняння всіх альтернативних варіантів і 

обрати оптимальний; 
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  прийняти рішення та сформулювати рекомендації щодо його реалізації; 

запланувати контроль за ходом та результатами реалізації рішення. 

Залежно від дидактичної мети заняття можна побудувати із застосуван-

ням таких різновидів ситуаційного методу: 

 розв'язання ситуаційних завдань чи метод аналізу; 

 розбір інцидентів (явищ) чи метод інцидентів; 

 розбір конфліктів чи метод конфліктів; 

 “лабіринт дій”; 

послідовні ситуації тощо. 

Охарактеризуємо більш докладно метод розв'язання ситуаційних за-

вдань. Його дидактична цінність полягає в тому, що він вчить логічно мис-

лити, розвиває уміння спостерігати і аналізувати проблеми. Цей варіант ре-

комендується застосовувати в тому разі, коли виникає необхідність розвитку 

в юнаків самостійного і творчого мислення, формування у них переконанос-

ті в тому, що у військовій діяльності немає готових, торованих шляхів при-

йняття рішень. 

Безумовно, не кожну ситуацію можна розглядати як ситуаційне завдання. 

Ситуація, яка становить ситуаційне завдання, повинна, окрім матеріалу 

для аналізу, обов'язково містити і проблему, що потребує розв'язання. Це 

допоможе прищепити юнакам первинні навички і вміння прийняття рі-

шень, удосконалити вміння системно аналізувати конкретну ситуацію, зна-

ходити шляхи її розв'язання. 

Під час заняття із залученням розглядуваного методу педагог або ота-

ман козацтва виступає, в першу чергу, в ролі консультанта, допомагає 

юнакам знайти обґрунтоване рішення, хоча ситуаційне завдання не зав-

жди має розв'язок у загальноприйнятому розумінні цього слова. Головне - 

виявити і усвідомити проблему, зробити аналіз і визначити приблизні 

шляхи дій у ситуації, що склалася. У зв'язку з цим отаман козацтва, 

окрім того, що має теоретичні знання, військовий досвід, повинен уміти 

організувати дискусію і керувати нею.  

Така робота передбачає конкретні навички, зокрема: 

 обрати тему, яку можна опрацювати методом розв'язання ситуаційних 

завдань; 

 чітко з'ясувати мету заняття; визначити рівень підготовленості юнаків до 

заняття та відповідні уміння; 

 накреслити проблеми, які можуть бути предметом аналізу, і затвердити 

одну, котра становитиме основу ситуаційного завдання, докладно її описати 

з огляду на дидактичну мету і методичний задум заняття; 
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  визначити місце і способи збирання матеріалу для ситуаційного опису; 

 скласти план роботи; 

 класифікувати і провести селекцію зібраної інформації; розглянути поча-

ткову версію ситуаційного опису; 

 продумати шляхи обговорення ситуації у навчальній групі, в окремих пі-

дгрупах і виділити час на ці дії; 

 остаточно визначити запитання до проблемного обговорення і опрацю-

вання;  

 скласти конспект заняття і т.п. 

 

Відповідно до ситуаційного завдання обирається форма заняття. 

 

Загальна методика занять передбачає три етапи. 

 

Перший етап - уведення в завдання: коротка інформація про тему за-

няття, його мету, організацію; презентація ситуаційного завдання з викори-

станням конкретного прикладу, малюнка тощо. Іноді опис завдання можна 

доручити спеціально запрошеним особам. 

 

Другий етап - вивчення ситуації та підготовка рішення. 

На цьому етапі юнаки: 

вивчають і аналізують ситуацію; 

проводять дискусію щодо змісту її та ймовірних шляхів розв'язання; 

залучають довідкову літературу; 

дістають від педагога додаткову інформацію; 

сформулюють оптимальний розв'язок. 

Залежно від змісту та складності ситуації робота може проводитись або всі-

єю навчальною групою протягом короткого терміну, або в малих підгрупах. 

Якщо вивчення ситуації потребує більше часу, опис роздається юнакам за-

здалегідь. Тоді обговорення зручніше організувати у невеликих (З—4 особи) 

підгрупах.  

  Третій етап - найважливіший — передбачає групову дискусію, яка 

складається з трьох фаз. Від уміння педагога керувати її ходом залежить кі-

нцевий результат заняття. Важливо створити такі умови, щоб кожен учас-

ник мав змогу висловитися.  

 

На першій фазі визначаються мета і вимоги щодо розв'язання завдання. 

 

Головна функція педагога на другій фазі - створення умов для всебічно-

гоі обгрунтованого аналізу запропонованих  варіантів  розв'язання пробле-

ми, допомога юнакам у прийнятті обгрунтованого рішення. 
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 Третя фаза - остаточне формулювання групового рішення. 

Завершується заняття підбиттям підсумків. Обирається та обґрунтовуєть-

ся оптимальний варіант розв'язання проблеми, визначаються основні про-

блеми для подальшого самостійного опрацювання, рекомендується відповід-

на література. Для себе ж педагог визначає, чи вдалося реалізувати вихов-

ну мету заняття. 

Таким чином, бліц-гра як різновид ігрових технологій виконує помітну 

роль у допризовній підготовці юнаків, прищепленні їм первинних навичок і 

вмінь військової діяльності, формуванні мотивів і мотивації служби у лавах 

Збройних Сил України, інших військових формуваннях та військових під-

розділах Українського козацтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Направление «Лидерство» 

Шпаргалка для тренера «Как подготовить и провести тре-

нинг» 

Для начала давайте разберемся, что же такое тренинг? Это особый — спо-

соб обучения, цель которого развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Тренинг – это форма интерактив-

ного обучения, направленная на развитие знаний, умений и навыков. Клю-

чевое слово именно интерактивность. Ведь имея возможность обсуждать не-

понятные моменты, задавать дополнительные  вопросы, сразу же апробиро-

вать полученные знания и делая выводы - человек обучается быстрее!!! Как 

правило, сама атмосфера тренинга располагает к этому. Именно приобрете-

ния собственного опыта  является базой обучения во время тренинга. Эту 

неформальную обстановку создает сам тренер, он задает тон. Он неотъемле-

мая часть группы, он общается с участниками на равных, он совместно с 

группой разрабатывает ее правила- он такой же, как все. Кроме этого во 

время тренинга участники располагаются необычным способом, а именно в 

круге. Тренинговый круг - один из элементов тренинга. Такое расположе-

ние позволяет избежать ситуации, когда кто-то остается вне удел , кроме то-

го это формирует доверительное отношение в группе, дает чувство безопас-

ности.  Все это и отличает тренинг от традиционных занятий.  

К сожалению не все могут проводить тренинги. Для того, что бы понять, 

можно ли делать это Вам, пройдите не большой тест. 
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Тест. 

1.Я человек? 

Да                             Нет. 

2. Мне от 15 до 120 лет? 

Да                             Нет 

3.Мой пол мужской или женский. 

Да                             Нет 

Ваши сильные стороны. 

4.Оптимизм 

Да                                  Нет 

5.Коммуникабельность. 

Да                             Нет 

6. Уверенность в себе. 

Да                                 Нет 

Если на 6 вопросов вы ответили –ДА, то вы можете быть тренером. 

К  Вам  предъявляется лишь два обязательных требования: 

Вы должны хорошо разбираться в теме тренинга. Было бы не плохо перед 

проведением подобных тренингов, посетить аналогичные тренинги в каче-

стве участника, а еще лучше у разных тренеров.  

Вы должны уметь донести ее участникам группы для этого необходимо  

знать особенности аудитории, владеть навыками коммуникации и группо-

вой работы. 

 

Ну, а теперь поговорим о том, как же составить тренинг. 

Условно тренинг можно разделить на 7 блоков. 

Введение: это часть, которая включает презентацию тренинга, его основ-

ных задач и целей. 

1Блок. Знакомство. На этом этапе участники тренинга знакомятся друг с 

другом, строится доверие в группе. Тут проводятся всевозможно игры на 

знакомство. 
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2 Блок. Ожидания участников. Этот этап позволяет повысить эффектив-

ность тренинга. Каждый участник высказывает и фиксирует свои ожидания 

от встречи. 

3 Блок. Правила группы. На этом этапе группа объединяется, она берет 

на себя ответственность принятия законов группы и их выполнение. Тренер 

должен направлять группу в нужном русле и отсекать все лишнее и не вы-

полнимое. 

 

 

 

 

 

 

Могут присутствовать такие правила: 

Взаимоуважение. (Доверие в группе, не ставить себя выше остальных 

или наоборот)  

Правило поднятой руки.  

Один в эфире. (Не перебивать друг- друга) 

Правило выключенного телефона. 

Я - высказывание. ( Избегать высказываний общего плана «Так приня-

то…» или « как всем известно…» говорить от своего имени. «Я считаю…»  «Я 

думаю…» 

Искренность. 

Нет - критике!  

Здесь и сейчас. 

Или любые другие, которая примет Ваша группа. 

4 Блок. Актуальность темы тренинга. Этот этап может занимать около 

30% времени тренинга. Тренер подводит участников к тому, что тема тре-

нинга актуальна, усиливает значимость затронутой проблематики,  он по-

вышает интерес группы, мотивирует ее для дальнейшего обучения.  

5 Блок. Информационный этап. Этот этап занимает около 20-40% време-

ни тренинга. Он может быть разбит на несколько частей, которые распреде-

ляются по всему тренинга. Информация должна доноситься  доступным 

способом, с использованием, наглядных пособий, презентаций, ролевых игр, 

дискуссий и т.д.  
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6 Блок. Приобретение практических навыков. Этот этап составляет 20-

60%. На этом этапе участники тренинга могут отточить коммуникативные 

навыки, принятие решений, изменение стратегий поведения.  

7 Блок. Итог. Обратная связь. Подводятся итоги занятия, обсуждение 

ожиданий участников, какой  опыт был приобретен. Сертификаты, памят-

ные подарки  усиливают эффект тренинга и оставляют приятные воспоми-

нания. 

 

 

 

 

 

 

Стоит четко понимать, что информационный этап и выработка навыков 

имеют достаточно пластичную структуру. Эти  блоки не  имеют строгих вре-

менных границ и определенного порядка  последовательности. Они череду-

ются между собой, следуют друг за другом или параллельно. 

Во время подготовки тренинга необходимо помнить, что есть много мето-

дов обучения, но все они разные по своей эффективности. Например лекция 

дает лишь 5% усвоения чтение -10% усвоения, аудио-видео материалы-20%, 

наглядные пособия -30%, обсуждение в группе -50%, практические действия

-70%,  обучать самому-90% усвоения!!!  

При работе с группой мы можем использовать все методы работы, но все 

же львиную долю отдаем эффективным.  

 

Наталья Запишная, руководитель творческого объеди-

нения Донецкого областного детско-молодежного центра. 
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Что подарить по случаю Дня Святого Ва-

лентина? Предлагаем простой, но инте-

ресный и в тоже время необходимый ка-

ждому вариант подарка – это закладка 

для книг. На первый взгляд, вещица это 

банальная и довольно часто используе-

мая школьниками. Но в тоже время 

именно поэтому, она идеально подойдет 

в качестве предмета, который своим ви-

дом будет постоянно напоминать о его 

дарителе, что так важно для вещей, преподнесенных на день всех влюблен-

ных.  

 Если есть желание сделать подарок индивидуальным и связанным с те-

мой дня Валентина, то лучше не тратить время на долгие и возможно без-

результатные поиски подходящего варианта в магазинах, а поступить про-

ще. Заранее представляя то, что вы желаете, очень легко сделать закладку 

для книг своими руками.  

 Наш мастер-класс поможет вам в этом, так как подробное описание про-

цесса позволит понять принцип изготовления книжной закладки, и вы с 

легкостью сможете повторить предложенный нами вариант, а возможно 

придумаете и воплотите свой. 

Итак, для того чтобы сделать своими руками книжную закладку из фетра 

ко Дню Валентина, можно использовать следующие материалы: 

 

 Фетр. Это наиболее универсальный, простой, и удобный материал для 

творчества, так как он не требует какой-либо специальной обработки и с 

ним легко справится даже школьник любого возраста. Цвета фетра для за-

кладки могут выбираться абсолютно разнообразные. Так, мы, например, 

выбрали желтый, в качестве основного фона, а для аппликации темно-

серый, светло-серый, розовый и немного голубого. 

 Нитки. Это могут быть как обычные швейные катушечные нити, так и 

нити мулине. Главное подобрать цвета подходящие к выбранному вами 

фетру. 

 Ленточка узкая атласная. 

 Картон. 

 Клей «Момент» универсальный прозрачный. 

 Маленькие ножницы. 

 Иглы для ручных работ.  

 

Направление «Креатив» 

Мастер-класс «Подарок любимым» 
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Прежде всего, нужно определиться с размерами будущей закладки для 

книги и вырезать соответствующий прямоугольник из картона. Размер на-

шего варианта 7 см * 20 см, но вы можете выбрать и другие пропорции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из фетра, который был выбран в качестве основы, выкроить две одинако-

вых детали. Размер этих деталей на 5 мм больше каждой из сторон картон-

ной заготовки.  
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Теперь можно подумать над рисунком для аппликации. Мы предлагаем 

вам сделать аппликацию из фетра в виде симпатичного медвежонка. Для 

этого прилагаем вот такой шаблон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя данную выкройку для аппликации, вырежьте из фетра сле-

дующие детали медвежонка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При желании вы можете заменить аппликацию на другую, которая вам 

больше и нравится, но технология останется та же. Вырезанные детали ап-

пликации с помощью прозрачного клея необходимого закрепить на одной 

из деталей основы. 
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Нашему медвежонку не хватает еще кое-каких деталей, которые не даны 

на выкройке, так как они настолько малы и просты в исполнении, что их 

проще всего вырезать из фетра прямо от руки «на глазок». Это детали мор-

дочки (светло-серого цвета), носика (голубого цвета) и пара внутренних час-

тей для ушек (розовые). Их также зафиксируйте клеем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь можно нитками в несколько сложений прошить детали ушек и тем 

же розовым цветом вышить медвежонку ротик. А также сделать ему глазки, 

пришив пару бисеринок. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя обычные ручные стежки, можно прошить все детали апплика-

ции по контуру. Тем самым, она будет надежно закреплена, к тому же эта 

строчка придает дополнительный декоративный эффект. 
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Медвежонок нас будет не с пустыми лапами, так как это все-таки подарок 

ко Дню Святого Валентина. Для начала любыми толстыми нитями нужно 

сделать один большой стежок, начало которого в лапе медвежонка, а конец 

находится выше его головы. Очень красиво будет смотреться, если для этой 

цели взять толстую металлизированную нить или же очень тонкий блестя-

щий шнурок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это нить, к которой будет «привязан» «воздушный шарик», вырезанный 

из фетра в форме сердечка. Сердечко нужно приклеить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И чтобы поддержать общий дизайн с аппликацией самого мишки, сердеч-

ко тоже можно прошить по контуру небольшими ручными стежками. На 

этом аппликация готова. 
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Ко второй детали из фетра основы закладки приклеивается картонная 

вкладка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В верхней части приклеивается один конец небольшого отрезка ленточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эту заготовку сверху нужно аккуратно приклеить деталь, которая с ап-

пликацией. 
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По всему контуру закладки нужно прошить петельным швом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из розового фетра еще раз выкрашиваются два сердечка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Которые склеиваются друг с другом, но при этом между ними нужно не 

забыть вложить второй конец ленточки. 

По краю сердечко также обшивается петельным швом. 

 

Елена Кравчук, методист  Донецкого областного детско

-молодежного центра. 
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Контактная информация: 
ДОДМЦ, 

ул.Социалистическая, 62 

Краматорск, Украина, 

84301 

E-mail: post@dodmc.dn.ua 

Сайт http://dodmc.dn.ua  

http://dodmc.dn.ua/

