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Напрямок «Організація» 

Що таке прокрастинація і навіщо з нею боротися?  

 Фрагмент книги Петра Людвіга “Победи прокрастинацию.” - 

М .: Паблішер, 2014. 

 

Кожному з нас траплялося відкладати на потім важливі 

справи, максимально затягуючи їх виконання, займаючись 

замість них чим завгодно - не в силах пояснити собі, чому ми 

так чинимо, а після мучитися почуттям провини через зірва-

ні терміни і того, що ми знову когось підвели. Автор книги, 

на власному досвіді переконався в підступності прокрасти-

нації, всебічно вивчив проблему, визначив причини її виник-

нення і запропонував кілька простих і дієвих способів боро-

тьби з нею. 

Коли ми не можемо переконати себе в невідкладності виконання необхідних 

або бажаних завдань, це означає, що ми прокрастинуємо. Замість важливих 

справ, що мають для нас сенс, ми займаємося чимось несуттєвим: дивимося сері-

али, поливаємо квіти в офісі, граємо в комп'ютерні ігри, витрачаємо час в соцме-

режах, їмо (навіть якщо не голодні), робимо повторне прибирання, безцільно ти-

няємося по кабінету або просто «плюємо в стелю». Пізніше через самодокори і 

фрустрацію виникає відчуття безпорадності, знову приводить до нічогонероб-

лення. 

Але увага! Прокрастинація - це не просто лінь. Ледача людина не хоче нічого 

робити і не відчуває ніякого занепокоєння з цього приводу. Прокрастининуючий  

і радий був би що-небудь зробити, але у нього не виходить почати. 

Прокрастинацію не можна плутати і з відпочинком. Під час відпочинку ми на-

повнюємося новою енергією. При прокрастинації, навпаки, її втрачаємо. Чим ме-

нше у нас залишається енергії, тим більше зростають шанси відкласти виконан-

ня завдання на невизначений термін і знову нічого не робити. 
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Люди люблять залишати все на останній момент, пояснюючи це тим, що їм 

краще працюється в умовах авралу і наближення дедлайну. Але насправді це не 

так: відкладання справ на крайній термін - живильне середовище для стресу, до-

корів і неефективності. Тут не завадить згадати відоме прислів'я: «Не відкладай 

на завтра те, що можеш зробити сьогодні».  
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Історія синдрому відкладання 

Люди страждали від прокрастинації з незапам'ятних часів. Ще античний поет 

Гесіод приділяв увагу цій проблемі в поемі «Труди і дні»: 

І не відкладай справи до завтра, до післязавтра: 

Порожні комори у тих, 

хто працювати лінується і вічно Справу відкладати любить: 

багатство дається змогам. 

Забарний бореться з бідами все своє життя безперервно 

(Переклад В. Вересаєва). 

Людина мешкаюча, людина відкладаюча, “людина-недодельщік” - так можна 

описати сьогоднішнього прокрастинатора. 

Римський філософ Сенека попереджав: «Поки ми відкладаємо життя, воно 

проходить». У цій цитаті названа головна причина, по якій потрібно боротися з 

прокрастинацією. 

Прокрастинація - одне з головних перешкод, що заважають нам жити повно-

цінним життям. Жаль про втрачені можливості і пов'язані з ним самодокори від-

німають набагато більше часу, ніж пішло б на вирішення завдання. Недавнє дос-

лідження показало, що люди, перебуваючи на смертному одрі, найбільше жалку-

ють про незроблене, а не про скоєне. 

Через прокрастинацію ми втрачаємо час, який могли б витратити з користю. 

Якщо нам вдасться її перемогти, ми зможемо переробити більше справ і ефекти-

вніше реалізуємо наш життєвий потенціал. 
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Наш час: параліч прийняття рішень 

Як в наш час йдуть справи з відкладанням на потім? Сьогодні з'являється все 

більше можливостей для прокрастинування. Навчитися боротися з прокрасти-

нацією - одна з найважливіших завдань сучасної людини. 

За останні сто років середня тривалість життя зросла майже вдвічі. Дитяча 

смертність за цей час знизилася майже в десять разів. Завдяки Інтернету нам до-

ступні майже всі світові знання. Ми можемо майже без обмежень подорожувати 

по всій планеті. Знання іноземних мов допомагає знайти порозуміння в чужих 

країнах. У кишенях у нас мобільні телефони, більш досконалі, ніж суперкомп'ю-

тери 20 років тому. 

Можливості використання нашого потенціалу, пропоновані сучасним світом, 

величезні. Їх можна уявити собі у вигляді ножиць. Чим більше шансів для нас 

з'являється в сучасному світі, тим ширше можна розкрити ці уявні ножиці мож-

ливостей. І сьогодні кількість цих шансів велика, як ніколи.  

Ідеал сучасного суспільства будується на ідеї розширення індивідуальної сво-
боди, на переконанні, що чим більше її буде у людей, тим більше вони будуть за-
доволені. Відповідно до цієї теорії, з кожним розкриттям «ножиць» можливостей 
ми повинні ставати все щасливішим і щасливішим. Так чому ж сьогодні люди не 
щасливіші своїх предків? Які проблеми створює розширення діапазону можли-
востей? 

Це перш за все проблема вибору: чим більше у нас можливостей, тим трудніше 
на щось зважитися. Настає так званий параліч рішення. Обдумування всіх варіан-
тів вимагає таких витрат енергії, що в підсумку ми не можемо вибрати жоден з 
них. Ми відкладаємо прийняття рішення, а разом з тим і вчинення пов'язаних з 
ним дій. Прокрастинуємо. 
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Чим складніше порівнювані варіанти, тим вище шанс відкласти прийняття рі-

шення. При наявності декількох варіантів існує ймовірність, що незалежно від 

обраного ми все одно будемо відчувати співчуття, уявляючи, що б було при ви-

борі іншого варіанту, або помітивши недоліки прийнятого рішення. 

Чи знайома вам ситуація, коли ви знаєте, що повинні щось зробити, але, незва-

жаючи на це, не робите нічого? Коли ви в останній раз відкладали на потім будь-

яку дію чи рішення? Чи траплялося, що ви не могли вибрати жодну з відкритих 

перед вами можливостей? Які почуття ви відчували в той момент? 

Наростання паралічу рішення сприяє посиленню прокрастинації. Відкладання 

призводить до зниження продуктивності. Усвідомлення того, що ми не в повній 

мірі використовуємо наш потенціал, викликає самодокори і фрустрацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Існують нескладні інструменти (техніки, методи), здатні допомогти вам кожен 

день використовувати свій потенціал в повному обсязі. Їх застосування займе 

всього кілька хвилин в день, але в підсумку допоможе отримати кілька додатко-

вих продуктивних годин. Ці прийоми дають можливість більш ефективного ви-

користання людського мозку, а також вроджену чи набуту схильність до неефек-

тивності. Вторинним продуктом боротьби з прокрастинацією є більш часте ак-

тивування центрів задоволення в мозку. Завдяки цьому ви будете відчувати бі-

льше позитивних емоцій. 
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Приступимо! Як же насправді працюють наші мотивація, ефективність і задо-

воленість? Як перемогти прокрастинацію? Як досягти відчутних і тривалих 

змін? 

Мотивація 

Колись ми народилися, і коли-небудь, на жаль, помремо. Час нашого життя об-

межений. Тому найбільша цінність - саме час. А не гроші, які, на відміну від часу, 

ми можемо позичити, заощадити або заробити. Що ж стосується часу, то кожна 

його неповторна мить йде безповоротно. 

Факт закінчення життя висловив і Стів Джобс в своєму зверненні до студентів 

Стенфордського університету: «Усвідомлення того, що скоро помру, найкраще до-

помогло мені прийняти важливі рішення в моєму житті. Перед обличчям смерті 

майже все втрачає значення - думка оточуючих, амбіції, страх ганьби або прова-

лу, - і залишається тільки те, що по-справжньому важливо. Пам'ятати про те, 

що помреш, - це найкращий відомий мені спосіб уникнути уявної пастки, яка зму-

шує тебе думати, що тобі є що втрачати. Ти вже голий. І немає ніяких причин не 

слідувати покликам свого серця ». 

Усвідомлення закінчення життя призводить до того, що ми намагаємося ви-

трачати відпущені нам дні дбайливо. Починаємо шукати те, чого б хотілося при-

свячувати свій час на планеті Земля, - починаємо пошук особистого бачення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо нам вдасться знайти це бачення, воно стане для нас най діючим мотива-

ційним магнітом. Воно допоможе нам в теперішньому часі робити те, в чому ми 

дійсно бачимо сенс, і в той же час буде тягнути нас до нашого ідеального майбу-

тнього. 

Самодисципліна 

Дві основні складові самодисципліни - продуктивність і ефективність. В добі 

тільки 24 години. Якщо відняти час, відведений на сон, залишиться продуктив-

ний час. 

Продуктивність вимірюється тим, скільки відсотків часу ми витрачаємо на дії, 

що відповідають нашому особистому баченню. Регулярний сон, тайм-

менеджмент і позитивні навички відчутно підвищують цей відсоток. 
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Ефективність - показник того, чи є здійснювані нами дії ключовими, що руха-

ють нас вперед. Сюди ж відноситься вміння розставляти пріоритети, делегувати 

повноваження і правильно розділяти великі завдання на менші частини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уявіть, що ваше бачення -  шлях. Продуктивність - показник того, як довго ко-
жен день ви йдете цим шляхом. Ефективність визначає, чи робите ви найбільші 
кроки з можливих. 
Самодисципліна - це загальна здатність діяти в руслі вашого особистого ба-

чення. 
Результати 
Як говорить прислів'я: «Задум без дії - мрії. Дія без задуму - кошмарний сон». 

Цей вислів висловлює дві основні життєві проблеми. У багатьох людей є своє ба-
чення, але вони нічого не роблять, щоб слідувати йому. Інші ж, навпаки, щось ро-
блять, але не бачать в цьому сенсу. В ідеалі нам необхідно як бачення, так і дії. 
Якщо вийде це поєднати, з'явиться емоційна і матеріальна віддача. 

Емоційна віддача пов'язана з виробленням дофаміну - нейромедіатора, що ви-
кликає почуття задоволення. 

Матеріальна віддача є конкретні результати праці. 
Об'єктивність 
Останньою важливою частиною в конструкторі особистісного зростання є на-

ша об'єктивність. У Андерса Брейвіка, який застрелив в липні 2011 року на ост-
рові Утойя 69 чоловік, ймовірно, була дуже висока мотивація і самодисципліна, 
що врешті-решт принесло йому емоційну і матеріальну віддачу. Цей екстремаль-
ний приклад показує, наскільки далеко можна зайти, якщо не стежити за своєю 
об'єктивністю. 

Об'єктивність є важливим інструментом для перевірки нашої не завжди без-
помилкової інтуїції, це метод пізнання природи речей. Підвищення об'єктивнос-
ті засноване на отриманні людиною зворотного зв'язку від навколишньої дійс-
ності щодо його поглядів і дій. Оскільки мозок має тенденцію вірити в щось, що 
насправді не є істинним, нам необхідно невпинно виявляти місця можливої 
необ'єктивності. 

Як говорив Бертран Рассел, лауреат Нобелівської премії і один з найвідоміших 
математиків і філософів XX століття: «проблема сучасного світу в тому, що дурні 
впевнені в собі, а інтелігентні люди сповнені сумнівів». 
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Висновки 
Прокрастинація - не лінь, а нездатність змусити себе здійснювати необхідні 

або бажані дії. 
Заглянувши в історію, ми виявимо, що люди відкладали свої справи на потім з 

незапам'ятних часів. 
Наш час сприяє розвитку прокрастинації, тому необхідно навчитися з нею бо-

ротися. 
Вибір можливостей, пропонований нам сучасним світом, найбільший за всю 

історію людства. 
 «Ножиці можливостей» розкриті так широко, як ніколи раніше. 
Розширення можливостей вибору часто сприяє виникненню паралічу рішен-

ня. 
Через параліч рішень, коливань в їх прийнятті та відкладання на потім життя 

проходить повз нас, чому ми відчуваємо неприємні емоції. 
Існують прості інструменти, які допомагають перемогти параліч рішень і про-

крастинацію. 
Якщо ми використовуємо свій потенціал, то в нашому в мозку активізується 

центр задоволення, виробляється дофамін, і ми відчуваємо позитивні емоції.  

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єднан-

ня Донецького обласного дитячо-молодіжного 

центру. 
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Напрямок «Медіа» 

Зовсім не обов'язково бути в журналістиці 

«вузьким фахівцем». Ви можете і не знайти якусь 

одну, конкретну тему, на яку будете постійно пи-

сати. Нічого страшного. Більшість журналістів - 

універсали, тобто пишуть на найрізноманітніші 

теми в залежності від ситуації і потреб видання, в 

якому вони працюють. Бути журналістом-

універсалом не менш цікаво і почесно, ніж журна-

лістом-спеціалістом в одній вузькій сфері. 

     Але як дізнатися, універсал ви або вам краще спеціалізуватися на вузькій 

тематиці? Шлях тільки один - писати якомога більше і на самі різні теми. Не бій-

теся на початку своєї журналістської діяльності «пострибати» від теми до теми, 

не нехтуйте ніяким з жанрів, намагайтеся  писати і репортажі, і інтерв'ю, і нари-

си, і аналітичні статті, і інформаційні матеріали. Рано чи пізно настане момент, 

коли ви самі все про себе зрозумієте, відчуєте: ось це - моє, а це - не моє. Не обо-

в'язково все, що ви пишете, буде надруковано; це і не потрібно: важливий про-

цес, а результат прийде пізніше. 

     Що ж стосується теми, з якої краще починати, тут порада така. Почати пот-

рібно з того, що краще за все знаєш. З того, про що можеш висловити свою влас-

ну думку, з того, в чому ви більш-менш розбираєтеся. Це може бути тема зі шкі-

льного життя або якась із молодіжних проблем. Загалом, почніть з простого, зро-

зумілого і доступного вам. Не намагайтеся відразу братися за «великі» теми. 

Ускладнювати завдання треба поступово, переходячи, як і в будь-який інший 

професії, від простого до складного.  

Але хто повинен вигадувати журналісту теми - він сам або редактор? 

     Це не принципове питання. Професійний журналіст повинен бути завжди го-

товий виконати завдання редактора, редакції (часто дуже термінове). Професіо-

нал тим і відрізняється від аматора, що готовий і вміє це зробити, не вдаючись у 

міркування, подобається йому задана тема чи не подобається, хоче він на цю те-

му писати або не хоче. Якщо ви професіонал – беріть ноги в руки і біжіть викону-

вати. Одночасно з цим журналіст «виношує» власні теми, які можуть народитися 

з його особистих спостережень, спілкування з певним колом людей, з особистих 

симпатій і антипатій, інтересів і пристрастей, з контактів з читачами т.д. Різниця 

лише в тому, що «свою» тему можна скільки завгодно довго (іноді місяцями) об-

мірковувати, потихеньку накопичуючи матеріал, а задану редактором потрібно, 

як правило, реалізувати до якогось терміну. Одне іншому не заважає. 

Вибір теми для статей. Як знайти свою тему. 
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Взагалі ж придумування тем - процес творчий, і краще за все, коли в ньому бе-

руть участь на рівних і редактор, і журналісти, коли вони, зібравшись разом, об-

говорюють теми, ведуть так званий «штурм ідей», в результаті якого народжу-

ються нові цікаві пропозиції . Чия тут першість - зовсім неважливо, головне - ре-

зультат. 

     Газетні теми народжуються з самого життя, вона постійно їх підказує жур-

налістам, треба лише вміти вловлювати ці підказки. А для цього необхідно що-

дня відслідковувати події, починати кожен новий день хоча б з побіжного аналі-

зу того, що відбулося вчора, що відбувається сьогодні, що може статися завтра, і 

в зв'язку з усім цим - що на сьогоднішній день найбільше цікавить, хвилює, тур-

бує людей, що для них найактуальніше на даний момент. Звідси і теми. 

     Краще, коли такий аналіз подій і, відповідно, вироблення найактуальніших 

тем відбувається колективно, наприклад, на редакційній планерці.  

Типові помилки при виборі теми для статті. 

Якщо спочатку братися за безперспективну і не-

відповідну тему, то вся подальша праця ви-

явиться абсолютно марною. Як цього уникнути? 

Досвід показує, що при пошуку теми початкі-

вець журналіст часто керується помилковими 

принципами, і тому не може обрати цікаву тему. 

Які шляхи є тупиковими? 

Особисті переживання. 

Буває, що недосвідчений автор виходить виключно з власного смаку, вибираючи 

в якості теми власні внутрішні переживання і спостереження. Логіка тут проста: 

«Якщо це хвилює мене, то буде цікаво всьому світу». Однак світ, побачивши поді-

бні тексти, перевертає сторінку. 

Приклад 1. Тема тексту - «Що таке щастя?» 

У повсякденному житті люди обговорюють серйозні питання тільки з тими, 

кому вони довіряють. А чому вони повинні прислухатися до думки якогось поча-

ткового журналіста? Що нового вони дізнаються? Абсолютно нічого. Тоді навіщо 

витрачати сили і читати нудний текст? 

Приклад 2. Тема тексту - «Яка прекрасна весна!» 

Весні радіє не тільки автор, а й цілий світ. Емоції у всіх одні й ті самі, так що у 

тексті повністю відсутня будь-яка інтрига. Рідкісний читач дійде хоча б до тре-

тього рядка цієї статті.  

Приклад 3. Тема тексту - «Інтернет не замінить живого спілкування». 

Зміст подібних текстів можна переказати, навіть не читаючи їх. «Інтернет пе-

ревернув наше життя. Живого спілкування стало менше. А як чудово було рані-

ше - написати від руки лист, вкласти його в конверт, наклеїти марку!» Ну, і що? 

Так, все вірно і правильно. І - зовсім нецікаво.  
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Тема, яка вже усім набридла. 

В даному випадку журналіст-початківець керується наступним критерієм: як-

що про певну проблему говорять на кожному кутку, то люди точно зачитають 

подібний матеріал до дірок. З одного боку, логіка тут вірна - журналіст повинен 

розповідати про актуальні питання. Однак актуальність завжди має певні межі, 

за якими починається пересичення. Якщо видання пише про актуальне питання 

в числі перших, то це забезпечує інтерес аудиторії. А ось сто двадцятий текст на 

цю тему читачів не зацікавить. 

Приклад 1. Тема тексту - «Криза: що від неї чекати?» 

Безперечно - поки криза гримить над головами, тема є актуальною і важли-

вою. Тільки ось у чому проблема: людині властиво звикати навіть до самих екст-

ремальних ситуацій. 

На початку кризи люди читали статті про обвал акцій, падіння ВВП та інші ка-

піталістичні катаклізми. Читачеві було страшно, і можна було надати йому будь-

який текст. Але поступово люди звикли до фінансової нестабільності і, щоб не 

турбуватися зайвий раз, здебільше намагаються не читати про кризу, якщо стат-

тя не несе нічого нового. 

Приклад 2. Тема тексту - «Виснаження ресурсів планети». 

Серйозна тема. Актуальна. Суспільно-значима. Тільки нудна: всі вже бачили со-

тні матеріалів, присвячених цьому питанню. Автор може скільки завгодно за-

кликати людей до свідомості, але читач просто переверне сторінку і візьметься 

за статтю про арешт банди викрадачів. Нудну тему можна врятувати: напри-

клад, за допомогою оригінального повороту.  

 

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Направление «Патриотизм» 

Світовий досвід патріотичного виховання.   

Патріоти завжди говорять про готовність померти за батьківщину, 

  і ніколи - про готовність вбивати за батьківщину. 

Б. Рассел 

Сьогодні патріотичне виховання молоді в багатьох країнах займає одне з 

провідних місць в системі національних пріоритетів. Повага і любов молодих 

громадян до своєї Батьківщини, мови, традицій і культури, на думку багатьох 

прихильників патріотизму, є важливою умовою розвитку держави.   

 

Так, в США патріотичні почуття і гордість за 

свою країну прищеплюється американцям з 

раннього дитинства, а значну роль в цьому віді-

грає активна пропаганда державних символів 

через ЗМІ, культуру та інститути громадянсько-

го суспільства - школи, університети, скаутські 

та молодіжні організації. 

Основні складові патріотизму в США: 

1. Реалізація прав і свобод за Конституцією США. 

2. Державні символи, які цінуються і визнаються всіма американцями. 

3. Голосування на виборах, участь у громадській діяльності. 

4. Вільна від патріотизму академічна сфера, щоб не перешкоджати критич-

ного осмислення фактів і процесів. 

5. Президент, яким можна пишатися. 

6. Підтримка військовослужбовців, незалежно від правильності політики 

уряду США. 

7. Кожен може стати тим, ким захоче.  

 

Незважаючи на заяви критиків про те, що викладан-

ня патріотизму - це повернення до імперіалістичного 

минулого, в 2006 році відбулося реформування освіт-

ньої політики Японії. Тоді згідно з оновленим зако-

ном про освіту в школах ввели уроки патріотизму, ме-

тою яких було посилення почуття національної гордості, гідності та поваги 

японських традицій. Любов до батьківщини - це не абстрактне поняття, яке, на 

думку багатьох, вже застаріло і має змінитися «любов'ю до всієї планети», глоба-

льної культурою, космополітичною за своєю суттю.  
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 Для того щоб йти вперед, розвиватися і досягати успіху в умовах жорсткої 

конкуренції в глобальному світі, необхідно бути сильною, монолітною нацією, 

об'єднаною єдиною історичною пам'яттю, культурою і національною ідеєю. Пат-

ріотизм - це не що інше, як любов до батьківщини, до землі, на якій росте і фор-

мується людина, повагу до діянь предків, розуміння історії і того шляху, по яко-

му йде розвиток країни. Не маючи загальної національної ідеї, будь-яка нація 

припинить своє існування і не виживе в мінливому світі, що в даний час глибоко 

розуміють японці.  

Для того щоб підвищити громадянську самосвідо-

мість підлітків, пояснити їм важливість демократії і 

свободи слова в школах Великої Британії в 2006 ро-

ці з'явився обов'язковий предмет з основ громадян-

ства. Однак з плином часу Міністерство Освіти було 

розчароване результатами цієї реформи, так як в 

силу недостатньої підготовки і нерозуміння предмета багато педагогів ухиляли-

ся від питань про расове, релігійному, етнічному розмаїтті і імміграції, що роби-

ло уроки марними.  

Наступним кроком уряду стала нова реформа по введенню патріотичного ви-

ховання в школах, що викликало обурення громадськості. Так, за даними дослі-

дження YouGov 80% батьків не захотіли, щоб їх дітям викладали патріотизм, а 

вчені з Інституту освіти заявили, що учням не слід нав'язувати любов до Брита-

нії, оскільки вона має «морально неоднозначну» історію, а патріотизм повинен 

викладатися тільки як « спірне питання". Проте, британські консерватори не за-

лишають мрію про відродження національної ідеї та настійно рекомендують ди-

ректорам шкіл підвищувати патріотизм у учнів, піднімаючи перед уроками на 

флагштоку Юніон Джек і виконуючи при цьому національний гімн. Ініціативу 

вже підтримали влади г.Болтон.  

З тієї ж причини «неоднозначності історії» в Німеччині до-

вгий час з великою обережністю ставилися до використан-

ня національних символів. Деякі німці і зовсім вважали пі-

дняття прапора «поганим тоном», тому його рідко можна 

було побачити навіть на державних будівлях. Однак висо-

кий рівень економіки і туризму сучасної Німеччини, її досягнення в політиці, ку-

льтурі та спорті подарували населенню нове почуття ідентичності та гордості. 

Сьогодні тут все ще продовжують обговорювати форми і можливі наслідки но-

вого прояви патріотизму, і використовують метод ненав'язливого патріотично-

го виховання. Так, в країні існують програми «Добровільний соціальний рік» та 

«Добровільний екологічний рік», участь в яких відповідно до задуму допомагає 

молодим людям успішно долучитися до соціальних проблем суспільства і виро-

бити у себе почуття громадянської відповідальності і патріотизму.  
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 До того ж крім військової служби для німців є варіант альтернативної цивіль-

ної служби - «цівільдінст»(громадянська служба), місцем проходження якої є со-

ціальна сфера, охорона здоров'я або екологія.   

 

У Франції типовими складовими загальнодержавної сис-

теми військово-патріотичного виховання виступають: - 

початкова військова підготовка у школі (або іншому на-

вчальному закладі, що має статус загальноосвітнього), а 

також військова підготовка на навчально-польових збо-

рах, навчання у вигляді військових ігор, походів тощо; 

 - діяльність військових кафедр (центрів) у ВНЗ із підготовки молодшого офі-

церського складу; 

 - патріотична та військово-патріотична робота державних і громадських орга-

нізацій, громадських рухів організацій молоді (об’єднань, клубів, гуртків, спорти-

вних секцій тощо);  

- діяльність ЗМІ, кінематографу, різноманітних творчих об’єднань.  

При цьому, основними напрямами патріотичного виховання є:  

- державно-патріотичне виховання, орієнтоване на національні інтереси 

(патріотизм, почуття обов’язку, законослухняність, дисциплінованість);  

- громадянське виховання, орієнтоване на виховання соціальних якостей осо-

бистості (громадянської позиції, соціальної активності, відповідальності);  

- залучення до культурних цінностей та досягнень, виховання духовності, на-

ціональної самобутності, розуміння суспільної значущості власної професії, від-

повідальності за якість своєї праці. 

Як ми бачимо, у ідеології па-

тріотизму є, як прихильни-

ки, так і противники. Цілі 

програм патріотичного ви-

ховання та їх успіх залежить 

від політики, що проводить-

ся державою. Однак очевид-

но одне - необхідно розмежу-

вати поняття патріотизму і 

націоналізму, і визнати, що 

майбутнє Батьківщини у ве-

личезній мірі залежить від того, як до неї ставляться її власні громадяни. 

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 



 17 

 Напрямок «Лідерство» 

Розвиток ментального інтелекту. Вправи та рекомендації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми продовжуємо розмову про інтелект та його розвиток і цього разу ми більш 

детальніше зупинимось саме на ментальному інтелекті. Але спершу треба дещо 

пояснити. Вважається, що інтелектуальні здібності даються нам природою, а да-

лі визначаються вихованням та розвитком в дитинстві, саме це стає своєрідним 

фундаментом для нашого типу мислення в дорослому віці. Це частково вірно, 

але саме така думка дає хибний висновок, що інтелект не треба розвивати та 

тренувати. Як сказав Костянтин Шереметьєв   дослідник, автор проекту 

«Інтелектика», автор книг « Досконалий мозок: Як керувати підсвідомістю» та 

«Як стати розумніше»: «Хтось вважає, що якщо у школі він непогано вирішував 

завдання з математики або щось в такому дусі – значить, він розумний і таким 

залишиться назавжди. Це несусвітня нісенітниця. Якщо у 18 років накачати собі 

м'язи, а потім лягти на диван і забути про них, то дуже скоро вони атрофують-

ся. І з ефективністю роботи мозку відбувається те ж саме».  

У фізкультурі є базові вправи, які діють одразу на декілька груп м`язів 

(віджимання від полу, присідання), а є ізольовані, які тренують одну окрему гру-

пу м'язів, так само и в розвитку інтелекту існують речі які допомагають вдоско-

налювати одразу декілька якостей нашого розуму.  
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Зараз ми розглянемо 10 базових вправ для нашого мозку. 

Вправа №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почніть день з фізичної активності 

Це найважчий для виконання з наданих тут порад. Але він працює. Пригадайте 

той день, кілька років тому, коли ви все ж змусили себе вийти на пробіжку. Зга-

дайте: як ви себе почували? З якою легкістю виконувалися справи протягом дня, 

якою ясною була голова, а втоми наче й не було. Саме так: фізична активність з 

самого ранку, натщесерце, допомагає розігнати кров і кисень по організму. В ре-

зультаті у вас протягом дня присутня ясність у думках, вам простіше зосереджу-

ватися, і робота йде легше. 

 

Які види активності ? На ваш розсуд. Йога в легкій формі, комусь підійде біг, 

комусь плавання, хто може робить фіз. зарядку, навіть невелика прогулянка пі-

дійде, якщо у вас погане здоров'я. Головна умова — тривалість вашої 

«розминки» повинна бути не менше 15-20 хвилин.  

Вправа №2 

 Більше читайте. 

Чим складніше і незвичніше будуть книги, тим краще. Складні конструкції, до-

вгі, розгорнуті пропозиції, рідкісні слова, незрозумілі статті з нашого журналу і 

особливо вірші – справжнісінька «Растішка» для твого мозку.  
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Вправа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робіть перерву щогодини. 

Мозок людини влаштований таким чином, що протягом приблизно 20 хвилин 

він розганяється, налаштовується на завдання. На 30-й хвилині досягає піку ак-

тивності, а потім відбувається спад. Через 40-50 хвилин інтелектуальної роботи 

організму потрібен відпочинок. Ви напевно самі помічали, як через годину після 

початку роботи настає «ступор». Це вірна ознака того, що вам потрібно перепо-

чити. Так от, не давайте своєму організму перенапружуватися, влаштовуйте собі 

перерву щогодини. 10 хвилин цілком вистачить для того, щоб відновитися і по-

вернутися до роботи. Під час відпочинку ви можете розслабитися, полежавши на 

кушетці, пограти в якусь простеньку гру, на зразок тетріса, на телефоні, або вла-

штувати собі невелику фізичну розминку.  

Вправа №4 

Пийте воду кожні 2 години. 

 

Продовжуючи тему про роботу нашого мозку, варто згадати, що йому для нор-

мального функціонування потрібна вода. Недостатнє постачання мозку водою 

— ще одна причина «застою». Не давайте своїй голові «засохнути», — випивайте 

кожні 2 години склянку чистої води. Не кави, Не чаю, а простої води. Якщо люби-

те газовану воду — дайте газам вийти, інакше бурління в животі буде вас відво-

лікати. 
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Вправа №5 

На роботу — 4 години в день. 

Це може прозвучати як виправдання власної ліні, але проводилися досліджен-

ня, в ході яких учені з'ясували, що людина може ПРОДУКТИВНО інтелектуально 

трудиться не більш 4 годин у день. Мається на увазі чистий робочий час, за ви-

нятком перерв і переривань. Звичайно ж, людина може трудитися і більшу кіль-

кість часу, але через 4 години продуктивність і якість інтелектуальної діяльності 

значно падає. 

  

Тому, якщо це можливо, намагайтеся працювати менше за часом, але продук-

тивніше за результатом. 

 

Вправа №6 

Читайте новими засобами. 

Ви, звичайно, вже пробігли  очима цю пораду й перейшли до наступної. Спро-

буйте повернутися і зробити ось що. 

■ Візьміть олівець і, ведучи їм під рядком, читайте текст. Очі, вловивши рух, 

побіжать за указкою, читаючи при цьому все. Кожен раз прискорюйте рух олівця 

– так Ваші очі звикнуть до збільшеної завантаженості, швидкість читання збіль-

шиться, і Ви зможете поглинати інформацію швидше. 

■ 80% людей при читанні подумки промовляють слова. Цю шкідливу звичку 

Ви  здобули, навчаючись читати: промовляли текст по буквах, потім по складах, 

потім складали їх у слова. Але для розуміння це зовсім необов'язково. Для боро-

тьби з внутрішнім голосом навчиться читати текст, одночасно рахуючи до три-

дцяти або наспівуючи (можна без слів) пісню. Тиждень-два Ви не будете розумі-

ти зміст тексту, але поступово все прийде в норму. 

■ Якщо вірити фізіологам, у людини, яка бачить щось хвилююче, зіниці рефле-

кторно розширюються. Коли Ви доходите до цікавого місця в тексті, спостеріга-

ється те ж саме: зіниця розширюється, в око потрапляє більше світла, а значить, 

і більший обсяг інформації він може вловити.  
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Вправа №7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчить іноземну мову . 

 

Яку? – Неважливо. Всі однаково корисні. Коли мозок людини, що говорить по-

французьки і по-англійськи, обирає, яку мову використовувати, активуються ко-

ркові зв'язки, що відповідають за обидві мови. Потім підключається 

«управлінська» зона в підлобній корі мозку, яка і добирає потрібне слово. Ця зо-

на відповідає за вищі функції мислення, тому, коли ви вивчаєте нові мови, акти-

візуються й інші області мозку, піднімаючи ваш IQ. Якщо ви не готові відразу за-

писатися на курси, почніть з невеликих кроків. Вивчіть слова вподобаної вам 

французької пісні. Знайдіть оригінал улюбленого сонета Шекспіра в аудіо версії і 

прослуховуйте її кілька разів протягом дня. Спробуйте переглянути знайомий 

фільм без перекладу. Розмістіть на видному місці написаний великими літерами 

латинський афоризм. А якщо вирішите займатися по-старому – заучуючи імен-

ники і дієслова – будете винагородженні: через годину подібних вправ ви відчує-

те, як голова звільняється від зайвих думок. 

Вправа№ 8 

Вивчіть напам'ять телефони ваших близьких друзів. 

 

Навіщо? Для тренування короткочасної пам'яті, яку вчені називають 

«важелем, здатним підняти весь інтелект». Був такий експеримент: доброволь-

ців попросили одночасно слухати послідовність букв і спостерігати за появою 

фігур в різних місцях монітора. Учасники повинні були визначити, коли виголо-

шується буква і положення квадрата повторювалися кілька разів. Чим більше 

вони практикувалися у цих завданнях, тим вище ставав їх рухливий інтелект – 

здатність вирішувати проблеми незалежно від наявних знань.  
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Якщо телефони запам'ятовуються погано, пограйте в «меморі», складайте 

список покупок і невідкладних справ в розумі, заховайте подалі калькулятор або 

вчіть напам'ять уривки з «Євгенія Онєгіна». 

 

Вправа №9 

Вирішуйте головоломки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребуси і кросворди знижують ризик хвороби Альцгеймера та старечого недо-

умства, тому не варто лаяти себе за те, що витрачаєте півтори години в день, ви-

рішуючи судоку в телефоні. Ще корисно збирати пазли – це нехитре заняття тре-

нує окремі ділянки мозку, не завантажуючи його при цьому на 100%, дозволяю-

чи вам думати ще й про насущні справи.  

Грайте в шахи та шашки  

Ці ігри чудово розвивають мислення. Якщо ви вважаєте, що ви граєте у шахи 

дуже добре, спробуйте грати ще й на час, щоб на прийняття рішення витрачало-

ся не більше хвилини. 

Вправа № 10 

Спробуйте зробити по-іншому. 

 

Професор нейробіології Лоуренс Катц називає це «нейробікою» – зарядкою 

для головного мозку. Ці вправи не дають дендритам (відросткам нервових клі-

тин) атрофуватися, оскільки їх виконання включає різні області мозку. Сенс в 

тому, щоб змінити звичайний перебіг подій і змусити мозок працювати по-

новому в нових обставинах. Наприклад, поїхати на роботу зовсім іншим маршру-

том. Прийняти душ з вимкненим світлом, використовуючи замість зору дотик.  

 

 



 23 

Сходити в ресторан «У темряві» зі сліпими офіціантами, де їдять на дотик. 

Спробувати весь день тримати ложку лівою рукою (якщо ви правша). Несподіва-

на страва на сніданок, новий спосіб розминки перед тренуванням, кросворд за-

мість детектива на ніч – все враховується! Трохи потренувавшись, ви самі змо-

жете легко придумувати нейробические вправи. Кожен день нові, це важливо.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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SWOT-аналіз  

Мета: проаналізувати різні чинники молодіжної роботи в селах та спробувати 

встановити зв’язки між ними.  

Хід проведення:  

- учасники об’єднується у команди по 4 людини;  

- фасилітатор/-ка пояснює що таке SWOT-аналіз і як з ним працювати;  

- команди отримують завдання проаналізувати тему «Молодіжна робота в се-

лах» за схемою SWOT. Для кожного окремого сектору є картки відповідного ко-

льору. Одна картка – одна думка/ідея/факт.  

- Фасилітатор/-ка має підготовлений фліпчарт зі схемою SWOT. Далі озвучу-

ються та фіксуються думки по черзі по блокам. Спочатку проговорили зі всіма 

командами один блок, потім інший.  

- Дискусія  

 

Час: 90 хв  

Матеріали: фліпчарт, картки різного кольору, маркери.  

Звернути увагу: необхідно уникати великих і двозначних формулювань. Чим 

конкретніше формулювання, тим зрозумілішим буде його вплив.  

 

SWOT - це акронім слів Strengths (сили), Weaknesses (слабкості), Opportunities 

(сприятливі можливості) і Тhreats (загрози). Внутрішні фактори відбиваються в 

основному в S і W, а зовнішні - в О і Т. Методологія SWOT-аналізу передбачає, по-

перше, виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін досліджуваного об’єкту, а 

також зовнішніх можливостей і загроз, і, по-друге, встановлення зв'язків між ни-

ми.  

 

Направление «Креатив» 

Особливості роботи із сільською молоддю та найкращі 

практики молодіжних проектів в сільській місцевості. 

Сильні сторони (strength) — вну-

трішні можливості (навички, поте-

нціал) чи ресурс, що можуть зумо-

вити формування конкурентної пе-

реваги. 

Слабкі сторони (weaknesses) — 

види діяльності, які здійснюються 

не досить добре, або ресурси, під-

система потенціалу, що не прави-

льно використовуються. 

  

Можливості (opportunities) — аль-

тернативи, які можуть бути вико-

ристані для досягнення стратегіч-

них цілей (результатів). 

Загрози (threats) — будь-які про-

цеси або явища, що перешкоджа-

ють руху в напрямку досягнення 

своїх місії та цілей. 
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На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких харак-

терні певні сполучення, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій пев-

ного типу:  

SO - заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збі-

льшення можливостей компанії;  

WO - заходи, які необхідно провести, долаючи слабкі сторони і використовуючи 

представлені можливості;  

ST - заходи, які використовують сильні сторони організації для запобігання загроз;  

WT - заходи, які мінімізують слабкі сторони для запобігання загроз.  

Під час проведення SWOT-аналізу важливо максимально конкретизувати сферу 

аналізу. Якість SWOT-аналізу безпосередньо залежить від об'єктивності та викорис-

тання різнобічної інформації. Результати дуже залежать від повноти і якості вихідної 

інформації.  
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Особливості проектної роботи в сільській місцевості в Україні та інших 

країнах: приклади проектів. 

 

Рись the Polissia - ініціатива, що має справу з тра-

диційною музикою в Україні (особливо в регіоні 

Полісся). Стартувала в рамках програми 

«Майстерня громадської активності», а нині це 

самостійний проект, в рамках якого відбуваються 

цілі серії заходів у співпраці з різними організація-

ми культурних та освітніх установ: покази докуме-

нтальних фільмів про традиційну музику, школи 

традиційного співу, майстер-класи з автентичної 

музики, лекції з традиційної музики для дітей.  

Майстерня сільських ініціатив - навчальний 

цикл, який складається з трьох семінарів та фази 

реалізації ініціатив. Усі семінари проводяться в не-

формальний спосіб, з використання інтерактив-

них ігор, креативних методик та практичних за-

нять. З учасниками займаються кваліфіковані тре-

нери Колегіуму ім. Теодора Гойса та кооперацій-

них програм.  

Перший семінар – вступний – має назву 

«Майстерня ідей». Під час цього семінару учасники 

мають змогу обговорити суспільно-важливі теми та розвинути свої ідеї.  

Другий семінар – проектний – називається “Майстерня Дій”. На цьому семінарі 

учасники за підтримкою тренерів та експертів розробляють свої плани щодо ре-

алізації ідей. Працюють над критеріями успіху, пошуком ресурсів, принципами 

командоутворення, управлінням часом та ін.  

Третій семінар – заключний – “Майстерня Досвіду”. Де учасники мають змогу 

оцінити свій навчальний процес, проаналізувати свої слабкі та сильні сторони і 

пропрацювати плани на майбутнє та презентувати свої ініціативи громадськос-

ті.  

Між другим і третім семінаром триває одна з найважливіших фаз – фаза реалі-

зації ініціатив. На цьому етапі учасники, з підтримкою програмних та локальних 

менторів, втілюють у життя свої плани.  

Програма діє на території Донецької області (Олександрівський р-н), Івано-

Франківської області (Косівський р-н), Черкаської області (Чигиринський р-н), 

Дніпропетровської області (Апостолівський р-н).  
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Сommunity Supported Agriculutre - Солідарне сільське господарство 

  

Солідарне сільське господарство - це прекрасний приклад співпраці між фер-

мерами і городянами. Це альтернативна економічна модель, що допомагає по-

ліпшити якість харчування міських жителів і зміцнити економічну базу сільсь-

кого населення. У рамках контракту ССГ, фермер із прилеглого регіону забезпе-

чує продуктами харчування співтовариство людей у місті. Спільнота гарантує 

покупку і попереднє фінансування врожаю. Наприклад, раз на тиждень фермер 

привозить машину з коробками або мішками: 50 кг картоплі, 30 кг цибулі, 20 кг 

помідорів, 20 пучків зелені, 25 кг яблук в заздалегідь обговорений пункт прийо-

му. Сім'ї або клієнти забирають відведену їм порцію, а послуги і продукти опла-

чують заздалегідь раз на місяць або навіть раз на сезон. ССГ сприяє розвитку ре-

гіональної економіки, захищає від диктату цін світовим глобалізованим ринком, 

допомагає зробити здорове харчування більш доступним.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еco-village Moldova  

Екопоселення - це цілий рух. По всьому світу відкриваються і закриваються 

нові ініціативи, що намагаються налагодити альтернативний спосіб життя в гар-

монії з собою і з природою, будь-то в рамках існуючих сіл або в зовсім ще незасе-

лених місцях. Ініціатива в Молдові поставила собі за мету створити еко-

поселення в селі Ришкова, яке буде органічно розвиватися, ґрунтуючись на кіль-

кох принципах: скорочення екологічного впливу, побудова здорових відносин, 

поліпшення якості життя, просування волонтерства та освіти. Важливим елеме-

нтом цього поселення є соціально-освітній еко-центр.  
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Волонетери еко-центру відкрили у сільській школі екологічний клуб для шко-

лярів. Разом вони облагороджують парки і дороги, прибирають ліс, саджають де-

рева, а головне, допомагають школярам розвинути почуття відповідальності за 

своє село, радість і навички добрих справ. Центр поступово розростається і відк-

риває свої двері для навчання активістів з усієї Молдови та інших країн. 

Обирок - мистецький хутір Обирок засновано в грудні 2007 р. на місці закину-

того села на Чернігівщині. Обирок складається з трьох маленьких хуторів Каці-

ри, Прохори і Королі, розташованих в 500 м один від одного. Діяльність Обирку 

спрямована на мистецькі заходи та залучення якомога більше людей до прекра-

сного творчого життя на природі. Обирок відкритий для проведення мистець-

ких та оздоровчих заходів, шкіл, ретритів, виставок, таборів та зустрічей. 

АВCD-approach (asset based community development) розвиток спільноти 

заснований на цінностях. 

Мета: познайомитися з новим 

позитивним підходом, який 

можна застосовувати в моло-

діжній роботі в селах. 

Хід проведення: презентація і 

дискусія  

Час: 25 хв.  

Попередні моделі розвитку ча-

сто ґрунтувалися на інтересах 

іноземних інвесторів. Потім 

стало ясно, що такий підхід 

руйнує місцеву економіку і ча-

сто веде до корупції. Наступна 

модель розвитку ґрунтувалася 

на тому що слід спочатку зро-

зуміти що дійсно потрібно жи-

телям і села і тільки дати їм 

саме це. Тобто розвиток засно-

ваний на потребах. Але такий 

підхід створював залежність і 

закріплював почуття безпора-

дності. 

Новий підхід – розвиток спільноти, заснований на цінностях уваги, що в кож-

ному селі чи спільноті є багато активів і потенціалів на яких можна будувати по-

дальші кроки розвитку. Замість того щоб шукати проблеми, слабкі сторони, пот-

реби, цей підхід починає з питань: що у нас вже є? що добре працює? чим ми пи-

шаємося?  
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Привабливість ABCD лежить в передумові, що співтовариства можуть самі, 

своїми силами рухати процес розвитку шляхом виявлення та залучення існую-

чих, але часто невизнаних активів. Таким чином вони самі відповідають на пот-

реби своїх жителів та створюють місцеві економічні можливості. Один з важли-

вих кроків цього методу: створення карти активів. Приклад карти цінностей і 

потенціалів, які можна ідентифікувати в селі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Дзюмак, керівник творчого об’єднання  

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 
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1.Організація: 

http://psyfactor.org/lib/prokrastynaciya.htm  

2. Патріотизм:  

www.pravda.com.ua 

bulava.in.ua 

aspects.org.ua 

3. Медіа: 

zhurnalistika.net та imho-online.net  

3. Лідерство: 

vseznai.in.ua/yak-stati-rozumnishim-10-prostix-i-p...tal-foreks-trejdera/ 

garmonya.in.ua/yak-staty-rozumnishym/ 
 

4.Креатив: 

http://projects.platfor.ma/ris-the-polissia/, https://www.facebook.com/

Rys.thePolissia  

https://www.facebook.com/MaysternyaNaSeli/ ,http://insha-osvita.org/project/

rural-initiatives-workshop-2   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткие_цепочки_поставки_питания#  

https://www.biodynamics.com/content/community-supported-agriculture-

introduction-csa   

http://eco-village.md/  

https://www.globalgiving.org/projects/build-an-eco-training-center-in-rural-

moldova/  

https://biggggidea.com/practices/1208/  

http://artmetall.ua/ekoposelenija-v-ukraine/  

 https://www.facebook.com/Obyrok , http://obyrok.livejournal.com/   

https://www.youtube.com/watch?v=_muFMCLebZ4   

Список джерел: 
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Контактна інформація: 
ДОДМЦ, ул.В. Стуса, 62 

Краматорськ, Україна, 

84301 

E-mail: post@dodmc.dn.ua 

Сайт http://dodmc.dn.ua  

http://dodmc.dn.ua/

