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Платформа розвитку громадянського суспільства. 

Веб-сайт: www.cd-platform.org 

Розвиток внутрішнього потенціалу 

Підходить для організацій, що структуровані як ГО, ГС, БО, БФ. 

Для інших типів організацій необхідно уточнювати можливість співпраці! 

Платформа розвитку громадянського суспільства – фактично єдина програма, 

яка реалізує проекти для розвитку внутрішнього потенціалу організацій. За час 

роботи програма накопичила велику кількість інструментів та експертів для ро-

боти з неприбутковими організаціями 

Чим цікава для бізнес-асоціацій робота з цим донором? 

Гранти для недержавних неприбуткових організацій надаються протягом року 

на постійній основі 

Розмір гранту може бути від 1000 доларів до 7000 доларів 

Одна організація може отримувати декілька грантів, в залежності від результа-

тів використання та внутрішніх потреб. 

Найпоширеніші запити з боку гратнтерів: стратегічне планування, навчання з 

фандрейзингу, комунікаційні стратегії, розвиток політик та процедур 

Щорічно, зазвичай у листопаді, ІСАР Єднання, що впроваджує програму, прово-

дить Форму розвитку громадянського суспільства. Ця конференція в останні ро-

ки збирає до 1000 учасників і таким чином є найчисленнішим заходом подібного 

типу.  
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Програми Посольства США в Україні 

Веб-сайт: www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs-grants.html 

1.Розвиток внутрішнього потенціалу 

2.Розвиток бізнес-інфраструктури та бізнес-середовища 

3.Специфікою є орієнтація на підтримку проектів розвитку громадянського 

суспільства 

 

Програми посольства США працюють в Україні на пос-

тійній основі. На початку кожного року посольство за-

тверджує бюджет та може вносити зміни у пріоритети 

та форму подачі, яка залишається при цьому майже не-

змінною протягом останніх 15 років. 

Чим цікаво працювати з Фондом розвитку демократії посольства США? 

Заявки приймаються на розгляд постійно, без кінцевих термінів, відбір відбу-

вається 4 рази на рік 

Бюджет проектів може бути до 24 000 доларів (реальна ефективна практика 

підтримуваних проектів – 10 000 – 15 000 доларів США) 

Форма заявки досить нескладна (єдиний нюанс – заявка подається українсь-

кою ТА англійською мовами) 

Робота на всій території України 

Широкі пріоритети (в тому числі розвиток підприємницьких ініціатив та під-

тримка внутрішньо переміщених осіб). 

Посольство США є одним із системних донорів, що здійснюють свою діяль-

ність протягом тривалого часу. 

Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва 

(SDC) 

Веб-сайт: www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html  

Тематика: працевлаштування та самозайнятість, економічний та культурний 

місцевий розвиток. 

Сторінка оголошень: www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders 

Очкувані оголошення: постійнодію-

ча 

 

 

 

 

 

http://www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs-grants.html
http://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html
http://www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders
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Грантова програма Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва відк-

рилась у 2016 році, та має затверджений бюджет та пріоритети на 3 роки – до кі-

нця 2018 року. 

Ця грантова програма розроблена та відкрита вже після початку бойових дій в 

Україні, тому її пріоритети та очікувані результати включають не тільки тради-

ційні напрями місцевого розвитку, а й роботу з подоланнями наслідків конфлік-

ту. 

Основні області підтримки малих проектів: 

Здоров'я; 

Місцеве самоврядування та децентралізація; 

Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП); 

Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;  

Соціальні послуги; 

Реагування на наслідки конфлікту 

Законність, справедливість; 

Культурні заходи.  

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати пот-

реби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і 

просування нових ідей і підходів у відповідний регіон. 

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими органі-

заціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досві-

дом.  

У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації можуть 

також розглядатися. 

Для того, щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція, мусить викона-

ти наступні умови: 

Бюджет зазвичай в діапазоні від 100'000 – 600'000 грн; заявник повинен вла-

сний робити внесок у грошовій чи натуральній формі. 

Необхідно концентруватись на витратах пов'язаних з переважно з діяльніс-

тю: придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні 

акції не підтримуються (не вітаються); 

терміни реалізації максимально 12 місяців, включно з підготовкою та пода-

чею звітності. 

Програма малих грантів може підтримувати громадські організації лише 

один раз. 

Електронні копії проектних пропозицій для попереднього розгляду мають бу-

ти надіслані у Швейцарське Бюро співробітництва за адресою електронної по-

шти:  

kye.SCO@EDA.Admin.ch 

 

mailto:kye.SCO@EDA.Admin.ch
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USAID: Агенство США з міжнародного розвитку 

Веб-сайт: www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine 

Офіційні сайти оголошень USAID: www.grants.gov та www.fbo.gov 

Програми Агентства надають підтримку Україні передусім у таких сферах, як 

досконале врядування, економічний розвиток, зміцнення системи охорони здо-

ров'я та надання гуманітарної допомоги. Починаючи з 1992 року, внесок USAID 

до справи економічного та соціального розвитку України складає близько 1,9 

млрд. доларів США. 

Місія - спільно з партнерами, долати крайні форми бідності та сприяти розви-

тку стійких демократичних суспільств поряд з підвищенням безпеки й добробу-

ту. 

Основні напрямки роботи: 

1. Демократія, права людини та врядування - Агентство сприяє вдосконален-

ню законодавчих процесів, вищому рівню підзвітності влади, активнішій участі 

громадян у законодавчій діяльності та зміцненню верховенства права на основі 

підвищення рівня підзвітності та незалежності судів. USAID допомагає створити 

основу для децентралізації влади, підвищити рівень підзвітності органів місце-

вого самоврядування, а також здійснює програми протидії торгівлі людьми та 

допомоги потерпілим від цієї злочинної діяльності. 

Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога у підвищенні здатності 

громадських організацій спостерігати за діями влади, захищати права людини 

та забезпечувати громадянам власний голос у процесі прийняття державних рі-

шень. 

USAID сприяє вдосконаленню професійного рівня журналістів, етичних стан-

дартів роботи ЗМІ та їх здатності відслідковувати дії влади. Програми Агентства 

у сфері політичних процесів підтримують проведення вільних і справедливих 

виборів  

Поточні проекти: 

Проект розвитку спроможності громадянського суспільства в України - Ініціа-

тивний центр сприяння активності та розвитку громадського почину 

«Єднання» (ІСАР «Єднання»): 11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року  

1.Створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспі-

льства в Україні: 11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року 

2.Програма розбудови місцевого потенціалу (Корпус миру США): 18 липня 20-

13 року – 30 вересня 2017 року 

2. Сільське господарство - Агентство сприяє впровадженню ефективної дер-

жавної політики у сфері сільського господарства та майнових прав, отриманню 

українськими підприємствами доступу до міжнародних ринків, а також впрова-

дженню механізмів фінансування для потреб малих і середніх с/г виробників. 

http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.grants.gov/
http://www.fbo.gov/
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Поточні проекти: 

Проект «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій». 

Період реалізації: 7 серпня 2016 року – 3 липня 2020 року 

Проект «Кредитні ресурси для сільськогосподарських виробників». Період ре-

алізації: 25 серпня 2016 року – 24 серпня 2020 року 

3. Охорона довкілля та протидія змін клімату - Програми Агентства у сфері 

енергетики сприяють покращенню енергоефективності економіки України та 

зниженню її залежності від імпорту енергоносіїв. 

Поточні проекти: 

Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості енерге-

тичного сектору (проект «Прозора енергетика»). Період реалізації: 15 червня 

2016 року – 14 грудня 2018 року. 

4. Економічний розвиток - USAID надає допомогу Україні у побудові потужного 

фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними 

структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до 

міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських гро-

мадян та інвестиційної спільноти. Програми Агентства сприяють покращенню 

бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує сти-

мули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом до-

помоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ве-

дення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної українсь-

кої економіки. 

Поточні проекти: 

Інвестиції та кредитування бізнесу. Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 

31 грудня 2023 року 

Лідерство в економічному врядуванні. Період реалізації: 19 грудня 2014 року 

– 18 грудня 2019 року 

5. Охорона здоров’я - USAID надає технічну допомогу у розвитку системи охо-

рони здоров'я, яка покращує якість послуг з протидії ВІЛ-інфекції, забезпечує 

людям, що живуть з ВІЛ/СНІД, доступ до лікування та піклування, а також зміц-

нює потенціал українських організацій до надання послуг у сфері ВІЛ. 

Поточні проекти: 

Зміцнення систем охорони здоров'я для забезпечення сталої відповіді на епі-

демію ВІЛ/СНІД в Україні (Проект «ВІЛ-реформа у дії»). Період реалізації: 1 жов-

тня 2013 року – 30 вересня 2018 року 

Проект «Подолання мульти-резистентного туберкульозу в Україні». Період ре-

алізації: 1 січня 2015 року - 30 вересня 2020 року 

6. Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період - Бюро USAID з допо-

моги у випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя виму-

шених переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від 

конфлікту.  
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Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI), покликана сприяти усуненню мож-

ливих дестабілізуючих наслідків кризи на Сході України за рахунок підтримки 

заходів місцевої влади та громадянського суспільства з розміщення й інтеграції 

вимушених переселенців, а також надання достовірної інформації через місцеві 

ЗМІ.  

Гранти від Міністерства закордонних справ Естонії 

Веб-сайт: www.estemb.kiev.ua/ukr 

Україна є пріоритетним партнером для розвитку співробітництва для Естонії 

вже протягом 15-ти років, протягом яких офіційна співпраця оцінюється у 3,7 мі-

льйонів Євро. 

Протягом 3-х останніх років Міністерство закордонних справ Естонії надає мо-

жливість мікрофінансування проектів для українських НУО або урядових / міс-

цевих органів влади. 

Сума гранту може становити максимум 15 000 євро для покриття повної або 

часткової вартості проекту. 

Мета мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові потреби в 

пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних уста-

нов, а також неурядових організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.  

Основними пріоритетами співпраці з Україною є: 

становище жінок та забезпечення гендерної рівності; 

поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної сві-

домості; 

сприяти втіленню ICT solutions. 

Проекти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей:  

освіта; 

охорона здоров’я; 

мир і стабільність; 

розвиток демократії і верховенство закону; 

економічний розвиток; 

екологічно сприятливий розвиток; 

інформування громадськості та глобальна освіта. 

Усі проектні пропозиції повинні надаватись англійською або естонською мо-

вою до Посольства Естонії в Україні.  

За рік Міністерством закордонних справ Естонії може бути профінансовано 2 

або 3 проекти 

Чому цікаво працювати з Міністерством закордонних справ Естонії:  

1.Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат прое-

кту 

2.Крайнього терміну подачі заявки немає 

3.Конкурс щорічний 

4.Брати участь у конкурсі можуть НУО та місцеві органи влади 

http://www.estemb.kiev.ua/ukr


 10 

Гранти Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні 

Веб-сайт: www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html 

Поряд з внеском Німеччини у програми допомоги ЄС, МВФ і багатосторонніх 

донорів нею у 2015 року було надано майже 700 мільйонів євро у вигляді креди-

тів і грантів. В 2016 році і в майбутні роки Федеральний уряд, як і раніше збері-

гатиме стосовно України свою активну позицію: у 2016 році Німеччина надав 

безповоротну допомогу в розмірі близько 200 мільйонів євро. 

Заходи підтримки з боку Німеччини згруповані у т. зв. «Плані дій щодо Украї-

ни», який координується Федеральним міністерством закордонних справ та в 

якому взаємодіють численні федеральні міністерства й організації-виконавці, 

такі як KfW (Кредитна Установа для Відбудови) чи GIZ (Товариство з міжнарод-

ного співробітництва), а також представники економіки і громадянського суспі-

льства.  

Пріоритети німецько-українського співробітництва: 

енергетика і ресурсоефективність 

сприяння розвитку економіки й інфраструктура 

децентралізація та місцеве самоврядування 

засади правової держави і боротьба з корупцією 

громадянське суспільство 

освіта, наука і засоби масової інформації 

Провідним відомством, відповідальним у Німеччині за двосторонню співпра-

цю задля економічного розвитку, є Федеральне міністерство економічного спів-

робітництва та розвитку. 

Пріоритетними напрямами цієї співпраці є: 

 децентралізація та зміцнення структур громадянського суспільства, 

 енергетика й енергоефективність  

 сприяння сталій економічній політиці (зокрема, стосовно малого та сере-

днього підприємництва). 

Співпраця поза пріоритетними напрямами передбачає, зокрема, підтримку в 

подоланні кризової ситуації у Східній Україні (у рамках спеціальної ініціативи) 

та продовження поточних проектів за такими напрямами як охорона здоров’я, 

планування сім’ї , боротьба з ВІЛ/СНІД. 

Посольство Німеччини в Україні щороку надає підтримку мікро проектам, 

спрямованим на поліпшення умов життя бідних верств населення. 

Мікро проекти – це проекти з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців), 

спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і найбідніших верств населен-

ня та на забезпечення їхньої довгострокової дієвості. 

Посольство підтримує організації/ установи у здійсненні їхніх проектів шля-

хом надання 

часткового фінансування, за умови, що заявник не може сам реалізувати свій 

проект.  

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
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Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заяв-

ника (також і нефінансової природи, наприклад, у формі виконання робіт або на-

дання робочої сили чи приміщень). Можливе часткове фінансування третіми 

сторонами. 

Максимальна сума грантового сприяння становить, як правило, 8 000 євро. 

Європейська молодіжна фундація 

Веб-сайт: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation 

Понад 40 років ЄМФ забезпечує підтримку та надання фондів для молодіжної 

діяльності, що популяризують права людини, демократію, толерантність і солі-

дарність. Це надає молоді можливість голосу в політичному та демократичному 

житті, а також необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному 

суспільстві.  

Хто може подавати заявку? 

Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7-и державах-членах; 

Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7-и держав-членів; 

Регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; 

Національні молодіжні НУО держав-членів; 

Місцеві молодіжні НУО держав-членів. 

Організації повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний статут, 

бути створеними молоддю і для молоді віком 15-30 p., і виконувати свою роботу 

відповідно з цінностями Ради Європи. ЄМФ підтримує діяльність, дослідження, 

матеріали і документи, що відповідають цінностям Ради Європи і її роботі. 

Діяльність повинна, як правило, проводитися на базі однієї або кількох держав

-членів ЄМФ. 

Проекти повинні бути спрямовані на: 

зміцнення миру і співробітництва; 

сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 

заохочення обміну інформацією; 

стимул взаємодопомоги 

Що не підтримується?  

Комерційні проекти; 

Конструювання або придбання обладнання або будівель; 

Туристичну діяльність; 

Спортивні заходи; 

Нормативні зустрічі; 

Заходи в рамках шкільних або університетських програм; 

Стипендії; 

Заходи, що обмежуються професійною освітою. 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation
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Міжнародні проекти (доступні для всіх, окрім місцевих НУО) - грант на міжна-

родну зустріч молодих людей або молодих лідерів, які роблять свій внесок в фу-

нкціонування та розвиток с сфері молодіжної діяльності Ради Європи. 

Структурні гранти (не доступні для національних і місцевих НУО) - гранти на 

покриття адміністративних витрат. Існує 2 типи допомоги в рамках цього гран-

ту: структурний грант на наступні 2 роки діяльності, на який можуть подавати 

заявку міжнародні неурядові молодіжні організації і міжнародні мережі молоді-

жних неурядових молодіжних організацій, а також одноразовий структурний 

грант, на який можуть подавати заявку регіональні мережі молодіжних організа-

цій 

Пілотні проекти (недоступні для міжнародних НУО/мереж) - цей грант спря-

мовується на реалізацію пілотних проектів, що відповідають молодіжній тема-

тиці та пріоритетам Ради Європи. Кожен проект повинен вирішувати певний со-

ціальний виклик, існуючий на сьогодні в суспільстві, та нести зміни на місцево-

му рівні по таким пріоритетам: 

Боротьба з мовою ворожнечі 

Побудова стійких суспільств 

Побудова мирних громад 

Подавати заявку на грант необхідно за 3 місяці до запланованої дати прове-

дення проекту. 10 000 євро. Заявки на отримання гранту від українських гро-

мадських організацій повинні містити на початку опису надпис: “Special Call 

Ukraine”.  

4. Щорічні робочі плани (доступні лише для міжнародних НУО/мереж, можуть 

містити в собі також пілотні проекти) - грант розрахований на фінансування 

стратегічного річного плану діяльності молодіжної організації. Такий план пови-

нен відповідати цінностям та пріоритетам Ради Європи. Максимальна сума гран-

ту – 50 000 євро. Дедлайн подачі заявок: для плану на наступний рік – 1 квітня 

або 1 жовтня.  

Апліканти спочатку повинні зареєструвати організацію в базі організацій, що 

співпрацюють з ЄMФ. Якщо реєстрація здійснена, аплікати повинні переконати-

ся, що їхні аплікаційні форми є заповненими.  

Рішення щодо міжнародних проектів, робочих планів і структурних грантів 

приймаються у червні та грудні щороку. 

Щодо пілотних проектів, рішення приймаються кожні 2-3 місяці. Всі рішення 

знаходяться у вільному доступі на веб-сайті. Форми щодо прийняття грантів, що 

включають у себе набір умов для отримання коштів, надсилаються успішним ап-

лікантам. 80% від суми гранту виплачується приблизно за 10 тижнів до початку 

діяльності. Опис діяльності і фінансовий звіт мають бути надіслані до Європей-

ської молодіжної фундації протягом двох місяців після закінчення проекту. Реш-

та 20% гранту виплачуються після отримання ЄMФ задовільного звіту. 

Подати заявку: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
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Інноваційний Фонд ЮНІСЕФ  

Веб-сайт: www.unicefinnovationfund.org 

Фонд ЮНІСЕФ є новоствореним, нетематичним, об'єднаним фондом, який був 

спеціально розроблений для фінансування інноваційних проектів так званих 

open-source технологій, які знаходяться на ранній стадії розробки та можуть 

принести користь дітям. 

Інноваційний фонд (ІФ) шукає рішення, які можуть позитивно вплинути на 

життя дітей з найбільш вразливих категорій. Інноваційні проекти можуть бути 

розроблені в одній з більш ніж 100 млн. галузей, таких, як швидке запобігання 

поширення епідемій, транспорт і доставка, фінанси, навчання, обробка персона-

льних даних та інших суміжних галузях. 

На даний момент основні інвестиції фонду складають 11,1 млн. дол. США, з 

яких інвестовано лише 1,6 млн. Інвестиції повинні бути розподілені рівними ча-

стинами по 3,2 млн. дол. США між трьома напрямками:  

1.Продукти для молоді - технології для молоді до 25 років, що сприяють на-

вчанню або участі у громадському житті, нові технології можуть допомогти по-

долати бар'єри, які заважають молодим людям отримати доступ до інформації 

та послуг. В даний напрям інвестовано лише 1,1 млн. дол. США. 

2.Інфраструктура - рішення для збільшення доступу до інформації, зокрема до 

зв’язку, електроенергії, фінансування та ін. Інвестовано лише 307 тис. дол. США. 

3. Інформація в режимі реального часу - використання даних у реальному часі 

для прийняття рішень. Інвестовано лише 650 тис. дол. США  

Innovation Found UNICEF інвестує лише в підприємства старт-апи, а не в нові 

проекти великих підприємств. IF працює як венчурний фонд, який інвестує 

кошти з прямим входженням в статутний капітал.  

Заявки оцінюються за наступними критеріями: 

Актуальність для дітей та молодих людей та потенційний вплив на їх доступ 

до інформації про можливості.  

Новизна проекту і його відповідність «принципам інноваційності» ЮНІСЕФ 

Етап розвитку проекту 

Наявність команди, її можливість реалізувати проект, компетенції ключового 

персоналу 

Бюджет проекту та співфінансування 

 

http://www.unicefinnovationfund.org/
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Програма ЄС - Greative Europe  

Веб-сайт: www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe  

Програма ЄС «Creative Europe» - програма ЄС з бюджетом більше ніж 1,4 біль-

йон євро. Це рамкова програма для підтримки культурних і творчих секторів Єв-

ропи. Програма була започаткована на базі попередніх програм - Culture Pro-

gramme and MEDIA programme. «Creative Europe» - відкрита для творчих та куль-

турних організацій з держав членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але 

мають угоду з Європейською Комісією.  

Основні цілі CREATIVE Europe є:  

 Допомога культурним і творчим секторам скористатися можливостями 

цифрового століття і глобалізації; 

 Допомога секторам у досягненні свого економічного потенціалу, сприяю-

чи стійкому зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості; 

 Надати Європейській культурі і медіа-сектору доступ до нових міжнарод-

них можливостей, ринків і аудиторій. 

В культурному компоненті програми виділяється п’ять основних пріоритетів, 

на які можна подавати грантові заявки та в рамках яких оголошуються та бу-

дуть оголошувати конкурси: 

1. Європейські майданчики – це платформи для культурних операторів, які 

просувають художників-початківців і Європейські напрямки в культурних і худо-

жніх роботах. В рамках даного пріоритету може бути підтримана наступна дія-

льність: 

Сприяння мобільності і видимості авторів і художників - зокрема, організація 

міжнародних експозицій 

Стимулююча справжній загальноєвропейський напрям розвитку культурної і 

творчої діяльності, з метою полегшення доступу для інших національностей до 

європейських культурних творів, через міжнародні гастролі, події, виставки і фе-

стивалі і т.д. 

Сприяння зростання аудиторії, забезпечуючи поширення Європейських цін-

ностей і різних культур . 

2. Літературні переклади – в даному пріоритеті підтримуються ініціативи з 

перекладу та популяризації літературних творів на різних ринках ЄС, з метою 

розширення доступу до високоякісної європейської літератури. Підтримується 

наступна діяльність: 

Переклад і видання «пакету» творів художньої літератури на прийнятних мо-

вах 

Поширення «пакетних перекладів», включаючи електронні публікації та соці-

альні медіа. 

http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
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3. Європейські мережі – забезпечення підтримки європейських мереж, для до-

помоги культурним і творчим секторам працювати на транснаціональному рівні 

і зміцнення їх конкурентоспроможності. Підтримується наступна діяльність:  

Діяльність спрямована на зміцнення культурних і творчих секторів шляхом 

надання їм робочої сили з певними навичками та досвідом; 

Заходи, що сприяють культурній і творчій співпраці на міжнародному рівні і 

дають можливість розширити свою кар'єру і вплив в Європі і за її межами; 

Діяльність, спрямована на зміцнення європейських культурних і творчих ор-

ганізацій, а також міжнародних мереж, які можуть створювати нові професійні 

можливості. 

4. Проекти Європейського співробітництва - проекти транскордонного співро-

бітництва за участю культурних і творчих організацій з різних країн, які беруть 

участь в програмі. В даному пріоритеті можуть бути підтримані проекти транс-

кордонного співробітництва між культурними і творчими організаціями в рам-

ках ЄС і за його межами. Проекти можуть охоплювати одну або кілька культур-

них і творчих секторів і можуть бути міждисциплінарними. 

Фінансування надається для двох типів проектів: 

Малі проекти співпраці (керівник проекту і принаймні два інших партнерів) 

Великомасштабні проекти співробітництва (керівник проекту і принаймні 

п'ять інших партнерів). 

Максимальна тривалість для всіх проектів становить 48 місяців. 

Це нова Європейська програма, основною метою якої є, в першу чергу, розви-

ток культурних зав’язків між країнами Європейського Союзу і країнами партнер-

ства, які мають велику кількість інструментів для підтримки культури і мистец-

тва.  

Основне – це можливість перетворення просто культурних об’єктів, традицій, 

народних ремесел і іншого в частину економічного потенціалу території. В рам-

ках даної програми можна розвивати музейні комплекси, отримати підтримку 

для народних колективів і народних ремесел, розвивати і створювати музеї під 

відкритим небом, наприклад, безпосередньо в селах. 

Нещодавно проводився набір проектів співпраці, тобто одна або більше країн-

учасників програми могли подавати спільний проект. Кількість партнерів однієї 

заявки не обмежена, є лише мінімальні вимоги – мінімум два партнери з різних 

країн повинні подавати заявку. 

Дана програма це хороший інструмент, для того щоб оцінити себе та спробу-

вати підтримати наших культурних операторів, народних умільців, колективи в 

тому, щоб вони могли виробляти продукт, який буде коштувати серйозних гро-

шей, і ці гроші будуть приходити на наші території і будуть сприяти їхньому роз-

витку. 
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Бюджет програми становить: на малі проекти до 200 тис. євро та на великі до 

600 тис. євро. Закупочні та ремонтні компоненти можуть складати до 50% вар-

тості проекту. Розмір фінансового вкладу апліканта повинен бути не менш ніж 

10% вартості проекту . 

Інформаційні ресурси для пошуку джерел фінансування/можливості для 

навчання 

Вебінар «Гранти 2017» - http://platforma-msb.org/grants2017 

Клуб Сталого Бізнесу - http://sbiz.club/ 

Національна платформа МСБ - http://platforma-msb.org/ 

MasterClub – http://master.n-s.club/ 

Громадський Простір – http://www.prostir.ua/ 

FundsforNGOs - https://www2.fundsforngos.org/ 

Радник - http://www.radnyk.org/?lang=uk 

UNDP - http://www.undp.org/ 

Neighbourhood Info Centre - http://www.enpi-info.eu/index.php 

Велика Ідея - https://biggggidea.com/ 

Unistudy - http://unistudy.org.ua/ 

Scientific Social Community - https://www.science-community.org/uk/ 

ГУРТ - http://www.gurt.org.ua/ 

Можливості - http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/  

  

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єд-

нання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру. 
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Напрямок «Медіа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найпопулярніша газета в світі 

Журналістика зародилася в Європі ще в Середньовіччі. Прабатьками нинішніх 

працівників ЗМІ можна вважати глашатаїв, кур'єрів і герольдів, які на централь-

них площах міст і сіл зачитували укази монархів. 

По суті видання, які зародилися багато століть назад, але змогли утримати 

свої позиції і в XXI столітті повинні бути найбільш популярними серед читачів. 

Але ж ні! Світове лідерство належить національній японській газеті The Yomiuri 

Shimbun. Щодня її читають приблизно 10 млн. чоловік, що порів-

няно з населенням Швеції або Угорщини. 

Перший номер The Yomiuri Shimbun вийшов 2 листопада 1874 

року. Видання не тільки має свої представництва в найбільших 

містах Японії, але і видає газету The Daily Yomiuri - друкований 

засіб масової інформації для японців на англійській мові. 

Журнал про багатство і для багатих 

Уявіть собі видання, чия обкладинка прикрашена чистим золотом і інкрусто-

вана діамантами. Саме таке незвичайне оформлення має 

ексклюзивне видання Royal Report. 

ЗМІ присвячено новинам про розкіш. І не тільки пише 

про багатство, а й надає можливість отримати райську 

насолоду. За 229 тис. доларів читачеві нададуть річну під-

писку на Royal Report і право відпочинку на будь-якому зі 

світових курортів чотири рази на рік. Приємний бонус - 

9 цікавих фактів про журналістику. 
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Табу на новини в Twitter 

У журналістів інформаційних агентств, напевно, 

найшвидші ноги і швидкість набору тексту на клавіа-

турі. Відзначимо, що оперативністю, актуальністю і 

цінністю вони заробляють собі ім'я. Але розвиток ін-

формаційних технологій і соціальні мережі змогли 

стати конкурентами для інформаційних агентств. 

У прагненні бути першою і подавати унікальні но-

вини компанія ВВС заборонила своїм працівникам публікувати новини на сторі-

нці в Twitter, не повідомивши перед цим колег про те, що сталося. 

Редактор з соціальних медіа медійного гіганта Кріс Хемілтон офіційно пояс-

нив рішення компанії тим, що пріоритет ВВС - оповіщення не тільки читачів мік-

роблога в соціальній мережі, але і всієї аудиторії інформаційного агентства. 

Найдовша назва українського ЗМІ 

22 слова - саме стільки треба було вимовити українцеві в XIX столітті, щоб ку-

пити газету під назвою «Загальний щоденник земських законів і уряду для ко-

ронної області Галичини і Володимерії з князівством Освецімскім і Заторським і 

з великим князівством Краківським».  

«Газета-сороконіжка» виходила у Львові кирилицею і готико,  і змогла протри-

матися всього з 1851 по 1852 роки. Населенню не припали до душі замітки жур-

налістів, тому «Загальний щоденник» канув в лету, залишивши про себе пам'ять 

тільки в підручниках з історії вітчизняної журналістики. 

Неологізм від співака Олександра Градського 

Не раз журналістам задають питання про походження слова 

«журналюга», вважаючи, що представники другої найдавні-

шої професії знають відповідь на 100%. 

У 1991 році в ефірі програми «Прес-клуб» розгорілася супе-

речка між російським виконавцем Олександра Градського і 

телеведучої Кірою Прошутінской. У палкій дискусії співак вперше застосував 

слово «журналюга», яке пізніше стало широко використовуватися в народі. 

Щоб зрозуміти сенс неологізму, можна згадати його італійський еквівалент 

«папараці» - недобросовісний журналіст, готовий переступити через норми мо-

ралі і закон, щоб добути новину-сенсацію. 

Сам Олександр Градський зізнався, що не прагнув образити журналістів подіб-

ним словом. За «журналюгою» для нього переховувався інший зміст, аналогіч-

ний «репортеріщку».  

Львів - колиска української журналістики 

Журналістика на території України з'явилася на 150 років пізніше, ніж у Євро-

пі, адже в XVIII столітті український народ не міг розвиватися самостійно, пере-

буваючи під владою двох держав. Якщо в Російській імперії забороняли друкува-

ти книги українською мовою, то на Західній Україні умови були трохи краще.  
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Найпершим виданням, більш-менш схожим на періодику, 

став одноденний інформаційний листок «Львівський ку-

р'єр», що вийшов польською мовою 9 липня 1749 року. А 

вже першою газетою на території української держави при-

йнято вважати тижневик Gazette de Leopol. Протягом 1776 

року жителі і гості Львова могли читати про неймовірні по-

дії (на той час видавці любили шокувати читачів 

«фантастичними» фактами) і дізнаватися про відкриття но-

вих цірюлен.  

Тижневик на час вечері 

У Парижі видавці вирішили з креативом підійти до випуску друкованого засо-

бу масової інформації. Розуміючи, що більшість французів прокрутити газети під 

час прийому їжі, вони створили видання зі спеціальної водонепроникної паперу. 

Над назвою не довелося довго роздумувати - «Сіль і перець» виявився до речі. 

Своєю ідеєю видавці позбавили від мук тих, хто читає газети, не відриваючись 

від обіднього столу. 

Альманах ... для особистої гігієни 

У XIX столітті особливу популярність отримав американський альманах, випу-

ском якого вбили відразу двох зайців - ознайомили з корисними статтями по 

сільському господарству і вирішили проблему з особистою гігієною у читачів. 

«Альманах старого фермера» видавався на м'якому папері, а в правому верхньо-

му куті мав невеликий отвір. Пресу після прочитання вішали на цвях в туалеті і 

використовували її як туалетний папір. 

13-річний хлопчик допоміг ЗМІ побити рекорд 

Новина про 13-річного хлопчика Альфі Паттену, який усиновив 

власну дитину, підірвала Інтернет після публікації в британсько-

му таблоїді The Sun. 8,8 млн осіб буквально за тиждень 

«проковтнули» інформацію англійських журналістів і допомогли 

виданню стати рекордсменом. 

Протягом першої доби відеоролик про Альфі Паттену і його 15-

річної коханої Шантель Стедман переглянуло більше 4 млн. чоло-

вік, а сам факт народження дитини в такому ранньому віці обго-

ворили на форумі близько 180 тис. користувачів. 

Завдяки таким цифрам таблоїд потрапив в поле зору громадської комісії зі 

скарг на ЗМІ. Ось і прагни до рекорду після цього! 

 

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Направление «Патриотизм» 

Спелеотуризм як різновид спортивного туризму. 

Спелеотуризм - різновид спортивного туризму, зміст 

якого полягає в подорожах по природним підземним 

порожнинам (печерам) і подоланням у них різних пере-

шкод (сифони, колодязі) з використанням різного спе-

ціального спорядження (акваланги, карабіни, мотузки, 

гаки, індивідуальні страхувальні системи й ін.). Відк-

риття нових спелеотуристичних маршрутів сполучено 

з дослідженням печер - спелеологією. Цей вид туризму завоював симпатії бага-

тьох аматорів підземних подорожей. Вони можуть милуватися казковими кам'я-

ними квітками із кристалічних утворень, купатися в підземному озері, захоплю-

ватися печерним чудом - сталактитами й сталагмітами. 

Довгий час спелеологією займалися тільки ентузіасти під керівництвом досвід-

чених фахівців, які професійно вивчали карстові порожнини. У період 50-80-х 

років минулого століття ними були відкриті, вивчені, описані й пройдені сотні 

кримських печер. Але красою “підземного царства” міг захоплюватися тільки до-

сить вузьке коло присвячених людей, що займалися спортивним спелеотуриз-

мом і науковим вивченням печер. Цей вид туризму прогресуючий, але в силу 

своєї специфіки ставиться до менш масового. Але той, хто хоч один раз побував в 

"підземному царстві", побачив дивні утвори природи, залишиться вірним спеле-

ології на багато років. Він знову й знову спускається в зяючі провали, протиску-

ється через вузьку, стискаючу грудну клітку, щілини, розплутує мудрі мережі ла-

біринтів, у цьому, мабуть, його прагнення випробувати свої сили, затвердитися в 

споконвічному діалозі людини із силами природи. Спелеотуризм технічно скла-

дний вид туризму. Його складність полягає у проходженні складних за рельєфом 

маршрутів в умовах відсутності природного світла, високої відносної вологості 

(до 100%) та невисокої температури повітря. Все це вимагає від спелеотуриста 

ретельної підготовки до подорожі, а також сили, витривалості, спритності, впра-

вності у використанні засобів життєзабезпечення під землею та засобів страхов-

ки, стійких навичок у подоланні відповідних природних перешкод.  

Види печер 

Печери по розташуванню входів бувають похилими, горизонтальними й верти-

кальними. При спусках у вертикальні й похилі порожнини обов'язково потрібно 

мати грудну обв'язку або страхувальний пояс, рукавиці, карабіни, пристрій для 

спуска й підйому по мотузці. На випадок обриву мотузки потрібно мати тросик. 

Пристосування для спуска й підйому можуть бути всілякі. Це лебідкові пристрої, 

самохвати різних конструкцій, система блоків й інших.  
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 Спорядження й пристосування для ночівлі, готування їжі, надання першої до-

помоги, транспортування спорядження й продуктів ті ж, що й в інших видах ту-

ризму: гірському й пішохідному. Тому спелеолог повинен володіти тактико-

технічними прийомами цих видів туризму. 

При виявленні нової печери необхідні також протигаз, прилади для виміру 

радіоактивності, загазованості, вологості та інших. У такі печери повинні пер-

шими спускатися досвідчені спелеологи. 

Вивчені печери в нашій країні діляться на 5 категорій складності із двома на-

півкатегоріями ("а" й "б"). Категорія залежить від складності проходження, мак-

симальної довжини ходів печери, її сумарної глибини, наявності  таких природ-

них перешкод, як завали, каменепади, лабіринти, вузькі лази й щілини, підземні 

озера й ріки, водоспади й сифони, похилі ділянки постійного зледеніння, стрімкі 

скельні ділянки, прямі стовбури колодязів і шахт глибиною більше 60 метрів.  

Печери , проходження яких практично не пот-

ребує застосування спеціальних засобів для по-

долання прямовисних схилів, називаються гори-

зонтальними. 

 Печери, у яких основними перешкодами є 

прямовисні схили та крутопохилі ходи, назива-

ються вертикальними.  

Печери, у яких зустрічаються перешкоди різ-

ного типу, називаються комбінованими. 

Переборювати великі підземні відстані, де не завжди є в статку кисень, може 

тільки фізично, тактично, технічно й психологічно підготовлена людина. Із всіх 

перерахованих якостей спелеолога, мабуть, психологічна підготовка має найбі-

льше значення. Справа в тому, що спелеолог постійно працює в темряві, і тільки 

вузький пучок світла ліхтаря  вириває з вічної темряви похмурий і низький звід 

“підземної галереї”. І в цих умовах турист постійно перебуває в напрузі, чекаючи 

зустрічі з незвичайними явищами природи, що дуже стомлює навіть фізично 

треновану людину. 

Карстові печери прийнято ділити на три групи: спортивні, загальнодоступні й 

обладнані. Спортивні печери вимагають для дослідження не тільки спеціального 

спорядження, але й глибоких знань, особливих навичок і умінь, оскільки мають 

складну конфігурацію й безліч природних перешкод. Таких печер у Криму біль-

шість. В основному їх відвідують підготовлені групи зі спелео-клубів різних 

міст.  

У нашій країні відкрито й обстежено безліч печер. Щорічно відкривається 2-3 

десятка нових, деякі з них широко відомі, про інших мало хто знає. Але всі вони 

по розмірах, глибині, формі відрізняються одна від одної. Наприклад, на плато 

Кирктау в Середній Азії відкрита печера, глибина якої досягає 980 метрів.  
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 На Кавказі виявлені й досліджуються печери "Ширяючий птах" -  50 метрів і 

"Сніжна", що пройдена до глибини 1320 метрів. А в жовтні 1984 р. газета "Праця" по-

відомила про те, що унікальні по красі печери виявлені в карстовому провалі біля 

Цхалобо. Поки там оглянуто 16 залів, і всі вони значно відрізняються один від одного 

масштабами, і дивним "інтер'єром". Найбільш привабливі  - відповідно обладнані пе-

чери, що сприяють активному й цікавому відпочинку населення. Прикладом цьому 

може служити Ново-Афонская печера, що вийшла на перше місце у світі по відвідува-

ності. Там щорічно буває більш мільйона людей. 

У наше століття електронних машин, космічних кораблів, фантастичних швидкос-

тей, бурхливого розвитку різних видів туризму на землі практично не залишилося 

"білих" плям. Людина скорила Еверест, побувала на Північному й Південному полю-

сах Землі, спускалася в глибини Світового океану. Що ж стосується печер, то багато 

хто з них ще чекають своїх першовідкривачів. Ні з чим непорівнянне почуття першоп-

рохідника, коли його погляду відкривається незвичайна друза кристалів або ажурний 

натічний каскад. 

Підготовка туристів-спелеологів. 

Для підготовки туристів-спелеологів у нашій країні створена Єдина система, що 

складається з початкового, середнього й вищого щаблів підготовки. Перша, або почат-

кова, підготовка проводиться при секціях спелеотуризму на місцях, у колективах. У ці 

школи можуть бути прийняті юнаки й дівчата, що досягли 18 років і пройшли медич-

ний огляд і співбесіду в приймальної комісії. Тим, хто успішно закінчив курс навчан-

ня й склав іспити, видається посвідчення єдиного зразка.  

У другий, або середній, щаблі підготовки спелеотуристи на базі спеціальних табір-

них зборів, під керівництвом досвідчених інструкторів спелеотуризму, опановують 

елементи альпінізму, плавання, у тому числі підводного, виробляють технічні й такти-

чні навички для скорення підземних надр, здійснюють топозйомку печер. Наприкінці 

занять проводиться заліковий спуск у печеру. Слухачі, що успішно здали іспити, одер-

жують "Книжку спелеотуриста" єдиного зразка, що надає право на самостійні подоро-

жі в печери в складі спелеотуристичних груп. На третю, вищу, щабель підготовки за-

прошуються спелеотуристи, що зробили кілька спусків у різні печери та показали гар-

ну підготовку як у теоретичному, так й у практичному плані. Спелеотуристи, що 

пройшли вищу щабель підготовки, залучаються до керівництва спелеотуристичних 

груп, а також до вивчення й обстеження печер. Для підвищення знань, навичок і дос-

віду спелеотуристи проводять щорічні науково-практичні конференції, зльоти, змаган-

ня з техніки спелеотуризму й підземного орієнтування. 

До вивчення печер залучають багатьох вчених і фахівців, але першими йдуть під 

землю спелеологи-спортсмени. Завдяки їм з'являються карти й описи нових печер, по-

стійно вдосконалюються техніка й тактика штурму підземних глибин.  
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 Головна особливість цього виду подорожі в тім, що спелеолог проводить час в 

умовах обмеженого простору, глибоко під землею, в абсолютній темряві. Тому 

спелеологи, завжди користуються спеціальним спорядженням, устаткуванням, 

пристосуваннями. Дуже важливо, відправляючись у печери, мати із собою надій-

не освітлення. Зручніше за все користуватися легкою й досить міцною каскою 

(шахтарською або монтажною), до якої закріплюється налобний ліхтарик. Під 

каску треба надягати лижну шапочку. Лампи повинні гарантувати безперебійне 

освітлення, розраховане на час в 1,5-2 рази більше планованого, причому повин-

но бути 2 автономних джерела харчування. В окремих випадках можуть застосо-

вуватися карбідні, бензинові й газові лампи або свічі. 

Самий зручний одяг для роботи під землею - комбінезон з міцної тканини, що 

має внутрішні кишені із застібками, що закриваються. Але варто пам'ятати, що 

тепловіддача організму під землею підвищується, тому до одягу, що надягається 

під комбінезон, пред'являються особливі вимоги: вона повинна бути легкою, те-

плою й зручною. На ноги краще надягати черевики типу "вибрам" або утеплені й 

укорочені гумові чоботи. Про всяк випадок можна взяти й кеди. 

Спелеотуризм в Україні 

 

Спелеологічний туризм, як вид спортивного ту-

ризму, розвивається в Україні протягом багатьох 

десятиліть і у своєму розвитку тісно пов'язаний 

з карстологією та спелеологією, пошуком та дос-

лідженням печер. Саме завдяки розвитку спелео-

туризму, пошуку нових та дослідженню вже відк-

ритих печер в Україні на сьогодні проведено ту-

ристсько-спортивну класифікацію та в певній мірі досліджено значну частину 

відомих печер.  

Україна на рідкість багата на печери. Більш як 1100 печер різного типу від неве-

ликих до гігантських за розмірами відомі на сьогодні в Україні.  

Висновок 

        Звичайний наземний мир здається звичним і відомим. Складно когось зди-

вувати настанням дня або ночі, зміною сезонів або озеленінню дерев і трави. 

Але деякі можуть похвастатися знайомством з підземним світом, секрети й кра-

су якого можна побачити тільки у вузькому промені налобного ліхтарика, що ви-

світлює вузенькі коридори печер і лазів, які спочатку здаються недоступними.  

Пройшовши підземні, з елементами екстриму, маршрути, можна побачити пі-

дземні озера й ріки, почути шум підземних водоспадів, оцінити красу квітів, 

створених вигадливими за формою кристалами, помилуватися  сталактитами та 

сталагмітами, які тягнуться один до одного, місцями з'єднуються й утворюють 

колони.  
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 Пошук і дослідження печер триває і нині. Найбільш цікаві зі спортивної точки зору 

печери мають класифіковані туристські спортивні маршрути і увійшли до Переліку 

класифікованих печер України. Всього в Україні на сьогодні класифіковано 157 печер 

від 1 до 4Б категорії важкості, що дає можливість здійснювати спелеологічні походи 

від I до IV категорії складності включно.  

Печери: характеристика і види печер 

Печери – це порожнини, що утворилися у верхній частині земної кори в ре-

зультаті природних процесів. Так прозаїчно описує ці таємничі об’єкти наукова 

мова. Однак у справжніх цінителів печер завжди знайдуться для них “живі сло-

ва”. 

Так, наприклад, говорив про них Альфред Беглі, швейцарський дослідник пе-

чер: «Під земною поверхнею в абсолютній темряві знаходиться настільки вели-

чезний світ, що можна говорити про новий континент». 

Значення печер для людини важко переоцінити. Адже саме  печери стали пер-

шими будинками для первісних людей, тому розкриття тає-

мниць, збережених печерами, допомагає додавати відсутні 

пазли в картину історії та еволюції людини. 

Про велику пізнавальну цінність печер свідчить збільше-

ний в останні десятиліття інтерес до спелеології як з боку 

дослідників, так і з боку туристів і любителів пригод. По всьому світу зростає кі-

лькість печер, підготовлених для туристичних відвідувань. 

Велике значення для сільського господарства мають карстові пече-

рні порожнини, оскільки їх наявність приводить до відтоку підзем-

них вод на велику глибину, висушуванню верхніх шарів ґрунту, що 

обов’язково необхідно враховувати при плануванні сільськогоспо-

дарських робіт. А деякі печери з мікрокліматом, що характеризу-

ється особливо низькою температурою, використовуються в якості великих 

«холодильників» для зберігання продуктів харчування і різноманітних матеріа-

лів. 

Велике значення печери мають для видобутку та дослідження різних мінера-

лів і деяких залізних руд.  

Характеристика печер 

Печери захищені від зовнішнього світу, мають постійний вну-

трішній клімат і вкрай повільно еволюціонують. Ці характерис-

тики роблять їх безцінними для археології: печери зберегли для 

нас останки стародавніх людей, кістки вимерлих тварин і пилок рослин.  

Спелеофауни не відрізняється особливою різноманітністю та все ж є тварини і 

рослини, які селяться переважно в печерах або тільки в них. Це кажани, прекрас-

но орієнтуються навіть у самих довгих і заплутаних підземних ходах, деякі кома-

хи, креветки та інші ракоподібні, павуки, риби і саламандри. Печерні жителі, ада-

птовані до повній темряві, часто повністю сліпі і позбавлені пігменту.  
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 Печерні відкладення діляться на механічні та хемогенні. Механічні відкладен-

ня – це глина, брилові завали, пісок, галька; хемогенні – сталактити та сталагмі-

ти, що прикрашають стародавні печерні галереї. 

Види печер 

Існують штучні (утворені людиною) і природні (утворені 

природними процесами) печери. Природні печери ділять-

ся за походженням (провідному процесу) на наступні п’ять 

видів. 

Карстові печери 

Карстові. Найчисленніша група. Вони ж найкрасивіші, глибокі і протяжні. Про-

цес їх утворення є наслідком розчинення різних порід у воді (гіпсу, вапняку, 

крейди, солі, мармуру і т.д.). Саме в карстових печерах утворюються сталактити, 

сталагміти, а також гелікати і дивовижний печерний онікс. 

Ерозійні печери 

Ерозійні. Схожі по процесу освіти з карстовими, однак ерозійні печери утворю-

ються в результаті механічної ерозії, тобто вимиваються водою, що містить тве-

рді крупинки (пісок, уламки каміння і т.д.). Часто 

утворюються по береговій лінії. 

Тектонічні печери 

Тектонічні. Утворюються на місцях тектонічних 

розломів. Найбільш поширені в бортах річкових 

долин, глибоко вклинитися в плоскогір’я. 

Вулканічні печери 

Вулканічні. Утворюються таким чином: при 

виверженні вулкану лавовий потік, остигаючи, 

покривається корою, утворюючи лавову трубу. Усередині труби лава продовжує 

якийсь час текти, що призводить до утворення порожнини. Також до вулканіч-

них відносяться печери, утворені жерлами вулканів. 

Льодовикові печери 

Льодовикові. Утворюються в тілі льодовиків. Серед льодовикових печер розрі-

зняють печери, утворені талою водою, печери, утворені в льодовиках на місці 

виходу підльодовикових і внутрильодовикових вод, а також печери, що утворю-

ються в льодовиках на місцях виходу підльодовикових термальних джерел.  

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Напрямок «Лідерство» 

Духовний інтелект (SQ). 

 

Spiritual - походить від латинського «spiritos», що означає «дихання». Він 

займає центральне становище серед всіх видів інтелекту, оскільки він знач-

ною мірою задає напрямок розвитку інших чотирьох. 

 Духовний інтелект також допомагає нам розглядати правильні принципи, 

які є частиною нашої совісті, які можна символічно представити як компас. 

Секрет підтримки високого морального авторитету криється в тому, щоб не-

змінно дотримуватися принципів, що вказують «істинний північ». 

 Поміркуйте над цитатою з книги ДаниЗоар і Яна Маршалла «SQ: Зв'язок з 

нашим духовним інтелектом»: 

 «На відміну від IQ, яким володіють комп'ютери, і EQ, який є у вищих ссав-

ців, SQ притаманний тільки людині і є найбільш істотним з 4 видів інтеле-

кту. Він пов'язаний з потребою людства в сенсі – питанням, що займає 

найважливіше місце в умах людей? ... Саме SQ ми використовуємо, розвива-

ючи наше прагнення і здатності до осмислення, бачення та набуття цін-

ності. Він дозволяє нам мріяти і боротися. Він лежить в основі того, у що 

ми віримо, і визначає вплив наших переконань і цінностей на чинені нами 

дії. По суті, це те, що робить нас людьми». 



 27 

Розвиток чотирьох видів інтелекту / здібностей. 

 Оскільки очевидно, що розглянуті нами чотири виміри життя перетинаються, 

неможливо працювати виключно над одним, прямо або побічно не зачіпаючи ін-

ші. Розвиток і використання даних видів інтелекту поступово вселить у нас впе-

вненість, внутрішню силу і почуття захищеності, здатність бути одночасно смі-

ливим і розважливим, а також особисту моральну силу. У міру того як ми будемо 

розвивати ці 4 види інтелекту, значно посилиться і наша здатність впливати на 

інших людей. 

 Зробивши лише 4 простих припущення, можна започаткувати збалансоване, 

повноцінне і значиме життя. Припущення ці прості - по одному для кожної скла-

дової нашої природи, - якщо ви будете неухильно їх дотримуватися, то знайдете 

нове джерело сили і цілісності, до якого зможете звернутися тоді, коли буде в 

ньому найсильніша потреба. 

1. Для тіла - виходьте з того, що ви перенесли інфаркт; тепер приводите свій 

спосіб життя у відповідність з цим. 

 2. Для розуму - виходьте з того, що у сфері вашої діяльності період розквіту пе-

ред спадом становить два роки, а тепер готуйтеся відповідним чином. 

 3. Для серця - що інші можуть почути все, що ви про них говорите; тепер гово-

ріть. 

 4. Для духу - виходите з того, що кожен квартал ви приходите на індивідуаль-

ний прийом до свого Творця; тепер живіть відповідно. 
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РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ - SQ 

Три напрями розвитку духовного інтелекту: цілісність - вірність своїм найви-

щим цінностям, переконанням і совісті, а також зв'язок з нескінченністю; сенс - 

відчуття свого вкладу в долі інших людей і в справи; голос - узгодження роботи, 

якою ви займаєтеся, з вашими унікальними здібностями, талантами і покликан-

ням. 

Цілісність - здатність брати на себе зобов'язання і виконувати їх. 

Найкращий спосіб розвитку цілісності - почати з малого, приймаючи та вико-

нуючи зобов'язання. Дайте обіцянку, яку може здатися незначним іншим, але 

для виконання якого від вас будуть потрібні помітні зусилля. Наприклад, десять 

хвилин займатися фізкультурою, не їсти солодкого, дивитися телевізор на одну 

годину в день менше, а замість цього прочитати главу якої-небудь книги, напи-

сати лист зі словами вдячності, подякувати кому-небудь особисто. 

 Суть в тому, що, коли ви приймаєте зобов'язання і виконуєте його, ваша здат-

ність давати і виконувати більш значні зобов'язання зростає. Продовжуйте пра-

цювати в цьому напрямку, і незабаром почуття честі стане сильніше ваших на-

строїв. Ви розвинете в собі особисту цілісність, яка стане для вас величезним 

джерелом сили. Підтримуйте маленький, слабкий вогник, поки він не перетво-

риться на потужний внутрішній вогонь.  

Цілісність – це виховання своєї совісті і підкорення їй. 

Ймовірно, кращий спосіб розвивати духовний інтелект - виховувати свою со-

вість і підкорятися їй. Ось що говорить на цю тему мадам де Сталь: «Голос Совіс-

ті настільки слабкий, що його легко заглушити, але при цьому він настільки чіт-

кий, що його ні з чим не можна сплутати».  

К. С. Льюїс: «Чим більше ви прислухаєтеся до голосу своєї совісті, тим більше 

совість від вас вимагає». Однак совість не тільки пред'являє до вас вимоги, а й 

розширює ваші здібності, ваш інтелект у всіх його проявах і ваш внесок в навко-

лишній світ.  

Набуття сенсу і свого голосу. 

Ще один спосіб знайти покликання - обрати кар'єру, роботу або справу, якій 

ви готові повністю себе присвятити. Не забувайте задавати основні питання, що 

відображають 4 види інтелекту. Чим мені дійсно подобається займатися і що ме-

ні вдається добре? Чи слід мені цим зайнятися? Чи зможу я заробити собі цим на 

життя? Чи можу я удосконалити своє вміння? Чи готовий я зробити все, що по-

трібно для отримання цих знань? У книзі «Від хорошого до великого» Джим Кол-

лінз радить людям, а також організаціям ставити собі ще одне запитання: «У чо-

му я можу бути кращим за всіх?»  
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Через сто років буде неважливо, на якому автомобілі ви їздили, в якому будин-

ку жили, скільки в вас було грошей у банку і який одяг ви носили. Однак світ 

зможе стати трохи краще, якщо ви зіграєте важливу роль в житті будь-якої ди-

тини.  

У міру того як людина стає кращою, вона ясніше бачить те зло, яке ще залиша-

ється в ній. Коли людина стає гіршою, вона все менше і менше зауважує погане в 

собі. Той, хто не дуже поганий, знає, що не дуже хороший, а от людина, наскрізь 

зіпсована, думає, що з нею все в порядку. Про те, що це так, каже нам здоровий 

глузд. Ви розумієте, що значить спати, коли бадьорі, а не коли спите. Ви виявляє-

те арифметичні помилки, коли ваша голова працює чітко і ясно; роблячи помил-

ки, ви їх не помічаєте. Хороші люди знають і про гріх, і про зло; погані не знають 

ні про те ні про інше.  К. С. ЛЬЮЇС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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Науковці та митці переконані, що звичні поради щодо тайм-менеджменту не 

підходять для творчої роботи. Дисциплінованість і звичка здаються скоріше 

вбивцями креативності, ніж її супутниками. Тож як організувати себе людям, чиє 

життя пов’язане з щоденною творчістю? 

Звернемося до порад поета і експерта з креативності Марка МакГінесса та 

ілюстратора Яни Франк. 

У книжці «Тайм-менеджмент для креативних людей» МакГінесс ділиться 

особистим досвідом. Першою проблемою для нього стало те, як знайти час на 

творчу роботу.  

“Проаналізувавши минулі роки, я помітив, що час, коли я створив най-

цінніше для себе та своїх клієнтів – це перші кілька годин дня, які я про-

вів, пишучи пости у блозі, статті та вірші. Це креативне джерело, яке 

підживлює тренерську роботу, презентації та консультації ” 

Тож він пропонує витратити ранкові години або хоча б півгодини часу на твор-
чість, яка б допомагала досягненню цілей, а вже потім взятися за важливі та об’є-
мні справи, пов’язані з роботою або навчанням. Це допомогло йому, але для кож-
ного час продуктивності та інші фактори є індивідуальними і на це він звертає 
увагу у наступних порадах: 

Направление «Креатив» 

Як організувати свій креатив: поради для творчих 
людей. 
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1) Знайдіть час доби та умови, в яких ви найбільш креативні. 

Творчу працю можна перетворити у ритуал, створивши навколо себе особливі 

умови, навіть пишучи певною маркою ручки у спеціальному записнику. А якщо 

ви знаходитеся в офісі, виключіть мобільний телефон, закрийте електронну по-

шту та уникніть зайвих звуків, вдягнувши навушники. 

2) Позбавте себе всього, що може відволікати. 

“Коли я вивчав гіпноз, то прочитав, що якщо ви хочете змусити когось 

втратити пам’ять, вам потрібно постійно відволікати його або зміню-

вати тему розмови… Такі втручання руйнують нашу концентрацію. А 

втрата концентрації = втрата креативної роботи”  

3) Не намагайтесь тримати все у пам’яті. 

Багатьом людям знайома ситуація, коли, лише почавши працювати, вони зга-

дують про те, що не встигли або забули зробити чи повинні виконати у майбут-

ньому. Знайдіть конкретні місця для нотаток – на аркушах на столі, документах 

у комп’ютері та телефоні і зберігайте інформацію, пам’ятаючи, де ви можете її 

знайти у потрібну мить. Це розвантажить ваші думки. 

Яна Франк – ілюстратор, дизайнер, художниця, автор книг про 

творчість. Народилася у 1972 році в Таджикистані, навчалася 

та викладала у Берліні. Написала низку праць на тему креатив-

ності, перебуваючи у лікарні з діагнозом рак. Оформила книж-

ку «Муза і чудовисько» власними ілюстраціями і написала у 

ній про нетрадиційні способи тайм-менеджменту. 

“Абсолютна більшість творчих особистостей в моєму 

оточенні все життя нічого не встигали і жили, оточені хаосом. Вони ли-

ше поділялися на тих, хто жаліється на таке становище, і тих, хто вва-

жає його нормальним і навіть пишається своєю «свободою». Про бага-

тьох з них після 15-20 років такого життя казали: «У нього був великий 

потенціал, він міг досягти більшого». 

Вона ламає установлені стереотипи про творчих людей, пропонуючи дотриму-

ватись простих порад: 

1. Підтримуйте порядок. 

«А як же «творчий» безлад?» – спитаєте ви. Порядок на столі, за яким працює-

те, допоможе впорядкувати і думки. Крім того, ви зекономите багато часу, який 

могли б витратити на розкладання всього, що накопичилось за довгий час, по 

поличках. 

2. Висипайтесь і відпочивайте. 

Втома ніколи не сприятиме креативності. Робочий день має вісім годин саме 

тому, що подальше продовження роботи перетворюється на пусту втрату часу і 

грошей. 
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Виходить що, позбавивши себе сну однієї ночі, ми понижуємо свою про-

дуктивність на тиждень . 

3. Знайдіть втрачений час. 

Зробіть експеримент: запишіть всі дії, які робите протягом дня. Намагайтеся 

нічого не пропускати, зазначайте скільки часу це у вас зайняло. Повторіть це у 

наступні дні. Іноді можна зробити вражаючі та несподівані відкриття. 

“Чим менше часу, тим більше встигаєш” – відомий вислів. Це переважно 

пов’язано з тим, що у стані поспіху ми ігноруємо багато непотрібних 

емоцій, що стосуються виконання чогось, бо не дозволяємо собі перейма-

тись дрібницями 

4. Полюбіть ненависне. 

Авторка зауважує, що більшість людей ненавидить якусь рутинну справу ли-

ше через один її аспект. Організуйте своє місце для творчості так, щоб усе необ-

хідне було під рукою. Знайдіть спосіб, який допоможе усунути те, що вам так не 

подобається у роботі. 

5. 45 хвилин – робота, 15 хвилин – відпочинок 

Коли ви безперервно працюєте, то виснажуєтесь або постійно відволікаєтесь 

на сторонні речі. Якщо ж часто перериваєтесь на відпочинок – не можете зосере-

дитись. Дослідження підтверджують той факт, що людина може ефективно без-

перервно працювати 40 хвилин. Тож годину можна поділити на 45 хвилин робо-

ти і 15 хвилин відпочинку – тих 15 хвилин буде достатньо, щоб відпочити і осми-

слити виконане. 

6. Чергуйте великі справи з малими. 

Список рутинних малих справ може поповнюватися. Зробіть таблицю розпо-

рядку дня і записуйте їх, чергуючи з основними. 

Умови та розклад творчої праці для кожної людини такі ж індивідуальні, як і її 

результат. Тож користуйтесь і не бійтеся змінювати ці правила або створювати 

свої – креативність можна проявити і тут. І нехай у творчості не буде інших ра-

мок, окрім часових. 

 

Олександр Дзюмак, керівник творчого об’єднання  

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 
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1.Організація: 

Увесь каталог можна завантажити тут:  

http://www.kp.org.ua/granti-2017-katalog-donorskix-organizacij/ 

2. Медіа: 

http://www.aif.ua  

3. Патріотизм:  

     http://www.referat-sochinenie.ru/person/fizkultura_sport_i_turizm/

speleoturizm_yak_rznovid_sportivnogo_turizmu.html 

       http://moyaosvita.com.ua/geografija/pecheri-xarakteristika-i-vidi-pecher/ 

 

4.Креатив: 

http://inspired.com.ua/category/culture/  

Список джерел: 

http://www.referat-sochinenie.ru/person/fizkultura_sport_i_turizm/speleoturizm_yak_rznovid_sportivnogo_turizmu.html
http://www.referat-sochinenie.ru/person/fizkultura_sport_i_turizm/speleoturizm_yak_rznovid_sportivnogo_turizmu.html
http://moyaosvita.com.ua/geografija/pecheri-xarakteristika-i-vidi-pecher/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finspired.com.ua%2Fcategory%2Fculture%2F
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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/

