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Напрямок «Організація» 

Подорожуй відповідально: Біометричний паспорт. 

Закордонний біометричний паспорт як перший крок до відповідального 

подорожування. 

Українські громадяни вперше познайомились із закордонним біо

-метричним паспортом у 2015 році. Запуск нових паспортів був од-

ні-єю з вимог Європейського Союзу до України на шляху до надан-

ня безвізового режиму1. Головна перевага нового документу – це 

над-високий рівень захисту від фальсифікацій та підробок. 

Український біометричний паспорт майже неможливо підробити, 

адже, на від-міну від паспортів старого зразка, до нього вбудовано 

безконтак-тний електронний носій з біометричними даними особи. 

Наявність електронного носія інформації (чіп) суттєво спрощує та прис-

корює перетин кордону: прикордонники за допомогою спеці-алізованого обла-

днання зчитують біометричні дані з чіпа та порів-нюють їх з даними особи. Та-

ким чином, злочинці не можуть викори-стати вкрадені та сфальсифіковані пас-

порти для виїзду за кордон. 

Біометричні дані особи, які вносять до безконтактного електронного 

носія в паспорті: 

Відцифровані відбитки пальців рук ƒ ƒ   

Відцифрований образ обличчя особи ƒ ƒ   

Відцифрований підпис особи 

Втім, захист від підробок та пришвидшена процедура перетину кордону – це 

лише деякі переваги нового документу. Для пересічного українця важливим є 

те, що закордонний біометричний паспорт дозволяє подорожувати до країн 

ЄС без необхідності оформлення візи. Безвізовий режим з країнами Європей-

ського Союзу доступний для усіх громадян незалежно від віку та розповсюджу-

ється на ко-роткі поїздки до 90 днів протягом кожних 180 днів. 

Закордонний біометричний паспорт та ID-картка. 

У 2016 році в Україні розпочався випуск ID-карток (ідентифікаційна картка) – 

ще одного нового документу з безконтактним електронним носієм, який має по-

ступово замінити в обігу внутрішні паспорти у формі книжечки. Чим же відріз-

няється закордонний біометричний паспорт від ID-картки? 

Закордонний біометричний паспорт випускають у формі книжечки з синьою 

обкладинкою, ID – це документ у вигляді картки з полікарбонату.  

На відміну від закордонного біометричного паспорта, ID-картка не дає права 

на виїзд за кордон. Винятком є Туреччина, яка з 2017 року дозволила в’їзд украї-

нців за ID-картками.  
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Закордонні біометричні паспорти оформлюють за бажанням як дорослим, так 

і дітям від народження. Оформлення ID-карток є обов’язковим для дітей 14 ро-

ків, та тих, хто втратив або пошкодив свій старий внутрішній паспорт.  

Як оформити закордонний біометричний паспорт 

Крок 1. Оберіть місце оформлення 

У 2016 році оформити закордонний біометричний паспорт стало простіше за-

вдяки внесенню змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр». Тепер документ можна оформити не тільки у будь-якому відділенні 

Державної міграційної служби (ДМС), а і в місцевих Центрах надання адміністра-

тивних послуг (ЦНАПах). 

Відділення Державної міграційної служби 

В Україні діє близько 600 відділень Державної міграційної служби, абсолютна 

більшість з яких надають послуги з оформлення закордонного біометричного 

паспорта. Новий документ можна оформити у будь-якому зручному відділенні 

ДМС на вибір, а не тільки за місцем реєстрації. 

Легко знайти адресу та телефон потрібного вам відділення ДМС 

можна, зайшовши на сайт: http://dmsu.gov.ua/de-oformiti-

biometrichnij-pasport 

У 2016 році в окремих відділеннях ДМС було запущено сервіс запису в елект-

ронну чергу. Станом на квітень 2017 року електронна черга діє у відділеннях м. 

Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького, Львова, Тернополя, Чорткова, Кременця, 

Вишгорода, Боярки та Мерефи. Сервіс дозволяє записатися до підрозділу мігра-

ційної служби на зручний час не більше як за два тижні. Записатися можна через 

сайт http://dmsu.gov.ua/online, та через термінали у відділеннях ДМС. Нові дати 

стають доступними для запису в онлайн-сервісі о 0 год. 00 хв. кожного робочого 

дня. Наявність електронної черги не позбавляє можливості прийти до відділен-

ня та записатися у поточну чергу. 

Центри надання адміністративних послуг 

Перевагами оформлення закордонного біометричного паспорта у Центрах на-

дання адміністративних послуг є швидкість та зручність. Втім, не всі ЦНАПи ма-

ють технічні можливості та спеціалізоване обладнання для оформлення нових 

ідентифікаційних документів. Станом на квітень 2017 року така послуга є дос-

тупною лише у ЦНАПах міста Києва, Львова, Луцька, Кременчука, Маріуполя та 

Одеси. Втім, можливість оформити закордонний паспорт вже скоро з’явиться у 

ЦНАПах багатьох великих міст України. 

 

Перевірте можливість оформлення паспорта у вашому місцевому 

ЦНАПі на сайті: http://dmsu.gov.ua/tsnap 
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Крок 2. Підготуйте документи 

Якщо вам більше 16-ти років 

Для оформлення закордонного біометричного паспорта необхідно подати до 

обраного вами відділення ДМС або ЦНАПу: 

паспорт громадянина України; 

індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника податків раніше 

видані закордонні паспорти документ з відміткою банку про сплату адміністра-

тивного збору 

Якщо у вас є закордонний паспорт старого зразка з діючими візами, вам не 
обов’язково здавати його при оформленні закордонного біометричного пас-
порта. Громадянам України дозволено мати одразу два закордонних паспор-
ти. 

Дітям до 14 років 

Для оформлення закордонного біометричного паспорту дітям до 14 років не-

обхідно подати: 

ƒ ƒ  свідоцтво про народження; 

ƒ ƒ  індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника податків (в 

разі наявності); 

ƒ ƒ  раніше видані закордонні паспорти чи проїзні документи дитини; 

ƒ ƒ  заяву від одного з батьків (формується на місці, обов’язкова наявність вну-

трішнього паспорта одного з батьків). 

З 12-ти років присутність дитини при поданні документів для оформлення за-

кордонного паспорту є обов’язковою. До 12-ти років, якщо дитина не може бути 

присутньою при оформленні паспорта додатково надається її фотокартка. 

Крок 3. Оберіть термін оформлення паспорта та оплатіть послугу 

Ви можете самі обрати термін оформлення закордонного біометричного пас-

порта, від якого буде залежати вартість послуги: 

До 20-ти робочих днів – 557 грн. 32 коп. 

До семи робочих днів – 810 грн. 32 коп. 

За три робочі дні закордонний паспорт оформлюють у разі необхідності тер-

мінового виїзду за кордон, через нагальну потребу в лікуванні чи смерть родича, 

який проживав за кордоном (треба додати документ підтвердження терміновос-

ті виїзду). Вартість послуги за термінове оформлення також складає 810 грн. 32 

коп. 

Оплатити адміністративний збір можна у відділеннях банку або у банківських 

терміналах всередині відділень ДМС або ЦНАПів. 

Реквізити для оплати збору дивіться на інформаційних стендах у відді-

леннях ДМС та ЦНАПах або на сайті http://dmsu.gov.ua/invoice/

invoice.php 
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Крок 4. Подайте документи до обраного вами відділення ДМС 

За допомогою працівника відділення ДМС чи ЦНАПу заповніть за-яву-анкету 

про оформлення закордонного біометричного паспор-ту. Особливу увагу приді-

ляйте правильності написання транслітера-ції свого прізвища та імені. 

Після оформлення заяви ви пройдете процедуру сканування від-битків вказів-

них пальців рук, фотографування та оцифрування під-пису. За бажання, ви маєте 

право відмовитись від внесення відциф-рованих відбитків до безконтактного 

електронного носія 

Зверніть увагу, що сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 

12 років за дозволом батьків або законних представників. 

 

Крок 5. Отримайте ваш закордонний біометричний паспорт 

Зверніться до відділення ДМС або ЦНАПу та отримайте свій за-кордонний біо-

метричний паспорт по закінченні двадцятиденного або семиденного терміну з 

дня подачі документів. Щоб забрати паспорт з собою, вам потрібно буде мати 

внутрішній паспорт гро-мадянина України (ID-картку).  

Перевіряйте стан оформлення вашого паспорта на сайті http://

dmsu.gov.ua/perevirkastanu.php 

 

Туризм та інші типи поїздок до ЄС. 
Плануєте спробувати на практиці, що таке безвізовий режим, і 

здійснити туристичну подорож до країн Європейського Союзу, 

відвідати культурний захід, взяти участь у спортивних змаган-

нях або пройти лікування за кордоном? Тоді цей порадник з без-

печного та відповідального подорожування створений спеціаль-

но для вас. На його сторінках ви дізнаєтеся, до яких країн ви зможете подорожу-

вати, як спланувати подорож так, щоб вона була успішною та безпечною, які до-

кументи та скільки коштів варто взяти з собою. 

Обираємо країну для безвізового подорожування 

Перед тим як розпочати планування подорожі, варто перевірити, чи поширю-

ється безвізовий режим на обрані вами країни. Безвізовий режим охоплює: 

1. Держави-члени Європейського Союзу, які є частиною Шенгенської зони: 

Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія Фінляндія, Франція, Німеччина, Гре-

ція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія і Швеція. 

2. Держави-члени ЄС, які поки не входять до Шенгенської зони: Болгарія, Хо-

рватія, Кіпр і Румунія. 

3. Держави, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС: Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія. 

4. Невеликі держави Європи: Сан-Марино, Монако, Ватикан та Андорра. 
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Безвізовий режим не поширюється на Великобританію та Ірландію. Щоб по-

дорожувати до цих країн, вам необхідно буде оформити візу у консульських 

установах або візових центрах цих країн. 

Між країнами Шенгенської зони немає кордонів, тож ви можете планувати 

свою поїздку одразу до декількох країн. Зверніть увагу, що постійний прикор-

донний контроль проводиться між країнами Шенгенської зони та країнами-

членами ЄС, які поки до неї не входять (Болгарія, Хорватія, Кіпр і Румунія).  

Правило «90 на 180». 

Сплануйте вашу подорож так, щоб вона не перевищувала 90 днів протя-

гом 180-денного періоду. 

Розглянемо приклад: Ви в’їхали за закордонним біометричним паспортом до од-

нієї з країн Шенгенської зони 1 серпня. Це означає, що з 1серпня по 30-е грудня 

(180 днів) ви маєте право сумарно перебувати в Шенгенській зоні не більше 90 

днів (три місяці). При цьому, у вас є можливість неоднора-зово в’їжджати та ви-

їжджати з Шенгенської зони. 

Тепер уявімо, що з 1 серпня по 30 жовтня (90 днів) ви брали участь у спортив-

них змаганнях на території країн Шенгену. Ви вчасно повер-нулись назад в 

Україну і тепер думаєте над тим, коли зможете знову здійснити безвізову подо-

рож. Так як ви пробули усі дозволені при безвізовому режимі 90 днів протягом 

періоду 180 днів, наступну подо-рож ви зможете здійснити після 30 грудня. 

Порада: Використовуйте калькулятор для обрахунку 

терміну дозволеного перебування в Шенгенській зоні (доступний анг-

лійською та російською мовами) https://ec.europa.eu/home-affairs/

content/visa-calculator_en 

Зауважте, що існує два винятки з правила «90 на 180»: 

При розрахунку тривалості безвізового перебування не береться до уваги пе-

ребування в країнах Шенгену на підставі дозволу на про-живання або довго-

строкової візи.  

Наприклад, ви можете проходити тримісячне лікування в країнах Шенгену в 

рамках безвізового режиму, навіть якщо ви нещодавно повернулись з навчання 

або роботи в ЄС за довгостроковою візою. 

Перебування в державах-членах ЄС, які не входять до Шенгенської зони – в 

Болгарії, Хорватії, Кіпрі та Румунії, не включають до періо-ду перебування в 

Шенгенській зоні (90 днів).  

Натомість, для кожної з цих країн безвізовий термін перебування рахують ін-

дивідуально. Для прикладу, після 90-денного перебування в Шенгенській зоні, 

ви можете відразу поїхати в Хорватію і залишитися там ще на 90 днів 

(https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/frequently_asked_questions_ 

on_visa_free_regime_en_final.pdf). 
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Готуємо документи 

Українці часто довіряють організацію подорожей до ЄС туристичним фірмам, 

адже працівники турагенцій не тільки опікуються проїздом, проживанням і про-

грамою заходів за кордоном, а і готують усі супровідні документи для отриман-

ня візи. Після початку дії безвізового режиму з ЄС українці отримають більше 

можливостей самотужки організувати свою туристичну подорож. 

Перед поїздкою до країн Європейського Союзу потурбуйтесь про дійсний за-

кордонний паспорт. Якщо ви ще не подорожували за межами країни, то сміливо 

оформлюйте закордонний біометричний паспорт з терміном дії 10 років у відді-

леннях Державної міграційної служби або Центрах надання адміністративних 

послуг. Вартість паспорта складає від 557,32 грн. до 810,32 грн. Саме біометрич-

ний паспорт з безконтактним електронним носієм дозволить вам подоро-

жувати країнами ЄС без необхідності оформлювати візу. 

Зауважте, що для безвізового в’їзду до країн Шенгену ваш закордон- 

ний біометричний паспорт має діяти протягом не менше трьох місяців пі-

сля передбачуваної дати виїзду з Шенгенської зони. 

Наприклад: ви збираєтеся перебувати в Шенгенській зоні з 20 жовтня по 1 ли-

стопада 2017 року, але термін дії вашого закордонного біометричного паспорта 

закінчується 1 січня 2018 року. У такому разі вам необхідно оформити новий за-

кордонний біометричний паспорт перед запланованою поїздкою. 

Якщо ж ви вже маєте закордонний паспорт старого зразка, то перед вами сто-

їть вибір:  

Оформити новий закордонний біометричний паспорт та здати паспорт 

старого зразка. Саме так ви зможете користуватись пе-ревагами безвізово-

го режиму з країнами ЄС. 

 

Залишити старий паспорт і оформити другий закордонний з біометрикою. 

Цей варіант підходить тим, хто планує здійснювати безвізові подорожі до 

країн ЄС, але має довгу візову історію або дійсні візи до США, Великобрита-

нії та інших країн світу. 

 

У разі користування старим закордонним паспортом вам обов’язково пот-

рібно буде оформлювати візу для туристичних та інших короткостроко-

вих поїздок до країн ЄС. 

Окрім закордонного біометричного паспорта, який обов’язково перевірять 

прикордонники при в’їзді до Шенгенської зони, вам необхідно мати з собою до-

кументи, які підтверджують мету та умови перебування, і достатню кіль-

кість коштів.  
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Втім, це не означає, що прикордонники запитають у вас стос паперів, який 

прийнято готувати для оформлення візи. Залиште в минулому довідки з місця 

роботи, банківські виписки та купу інших паперів! 

Тепер у дорогу ви маєте взяти лише найбільш необхідні документи: 

 Документ, що підтверджує бронювання місця проживання (наприклад го-

телю) або запрошення від особи, яка буде приймати вас у себе. 

 Зворотний квіток або готівкові чи безготівкові кошти для купівлі такого 

квітка. Це правило не поширюється на тих, хто подорожує автомобілем - 

вони мають підготувати страховий поліс для авто (зелену карту). 

 Страховий медичний поліс. 

Для поїздок з метою культурного обміну: програму заходу, квиток або за-

прошення від організації, яка вас приймає. 

Для поїздок на спортивні змагання: лист про реєстрацію в якості учасника 

змагань або програму заходів. 

Для поїздок з метою лікування: документ з медичного закладу про лікуван-

ня. 

Для туристичних поїздок за посередництвом туристичних фірм: 

маршрут або програму подорожі. Під час підписання договору з турагенцією 

наполягайте, щоб він був написаний зрозумілою для вас мовою та містив усі 

умови проїзду та проживання. Особливу увагу звертайте на зноски, написані дрі-

бним шрифтом. Уникайте ситуацій, коли у вас вимагають віддати закордонний 

паспорт. 

Для індивідуальних туристичних поїздок: якщо ви не маєте квитків на кон-

кретні туристичні заходи, у разі необхідності поясніть прикордонникам свій 

план подорожі. 

Безвізовий режим не дає права на працевлаштування! Якщо ви плануєте 
працювати в ЄС – вам потрібно оформити Шенгенську візу для роботи, наці-
ональну візу або дозвіл на проживання та працевлаштування. 

Скільки коштів взяти з собою 

В кожній з країн Європейського Союзу та Шенгенської зони існують свої пра-

вила щодо суми коштів, яку необхідно мати з собою іноземцям. В середньому 

на один день перебування варто підготувати 45-50 євро. Однак бувають і ви-

нятки. Наприклад, для в’їзду до Польщі необхідно мати: 

 Щонайменше 20 злотих на кожен день впродовж запланованого терміну пе-

ребування, але не менше ніж 100 золотих для учасників туристичних захо-

дів, молодіжних таборів, спортивних змагань або для тих, хто приїздить до 

медично-санаторних установ. 

 300 злотих, якщо термін запланованого перебування не перевищує 4 днів. 

 75 злотих на кожен день планованого перебування, якщо термін перебуван-

ня більший за чотири дні. 
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Приблизний курс: 1 Польський злотий – 6,7 грн. 

А от для в’їзду до Чехії на термін до 30 днів вам потрібно підготувати з собою 

1100 крон на день (33000 крон на 30 днів). При перебуванні понад 30 днів – 33-

33000 крон за перший місяць та 4400 за кожен наступний місяць (37400 крон за 

60 днів). Приблизний курс: 100 Чеських крон – 106,7 грн. 

 

Порада: Відвідайте сайт «Подорожуй відповідально»  

http://travel.europewb.org.ua  

ГО «Європа без бар’єрів», щоб порахувати точну суму коштів, яку вам варто 

мати з собою при перетині кордону! 

Для підтвердження наявності достатньої суми коштів з собою необхідно 

мати готівку, банківську картку або лист про обґрунтування та підтримку 

подорожі. Прикордонні служби мають право перевірити наявність коштів на ва-

шій банківській картці, наприклад, звернувшись на гарячу лінію банку. 

Подорожні зобов’язані декларувати митним органам ЄС наявну у них го-

тівку у розмірі 10 000 євро і більше при в’їзді або виїзді з країн ЄС (а також 

еквівалент цієї суми в іншій валюті чи в акціях, облігаціях тощо). Митні 

органи всіх країн ЄС можуть затримувати незадекларовані кошти та за-

стосовувати санкції проти осіб, які не задекларували відповідні суми. 
 

Хочете дізнатися більше? 

Заходьте на сайт ГО «Європа без бар’єрів»  

http://travel.europewb.org.ua 

 

Цей порадник був підготовлений у рамках проекту «Просування реформ в ре-

гіони» за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/ europeaid). Зміст 

порадника є виключною відповідальністю ГО «Європа без бар’єрів» і жодним чи-

ном не відображає точку зору Європейського Союзу. 

 

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єднан-

ня Донецького обласного дитячо-молодіжного 

центру. 
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Напрямок «Медіа» 

У сучасних ЗМІ це становить прописну іс-

тину: новину треба продати. Тобто - напи-

сати текст так смачно, щоб його прочита-

ло якомога більша кількість людей, з різ-

ними інтересами та життєвими цінностя-

ми. 

І все починається саме з заголовка: по 

проведеним дослідженням, заголовки чи-

тають в п'ять разів більше читачів, ніж 

сам текст. 

Заголовки - що це? .. 

Отже, сучасний читач знайомиться з пресою по заголовкам. У друкованих ЗМІ 

- ковзає поглядом з верхнього лівого кута газетної сторінки в нижній правий, а 

потім - кудись у верхній правий кут, потім - в середину сторінки (дослідники так 

і не змогли виявити в цьому якийсь чіткий, постійний алгоритм). 

Часу, розумієте, у нинішнього читача мало (та й терпіння - теж), тому тільки 

так, тільки по заголовкам. І якщо вони йому не сподобалися, нічим не зачепили 

його розум і душу, - він просто перегорне сторінку. 

Вдалий заголовок - навіть не половина справи, найчастіше - це і є вся 

«справа». Заголовок може стати окремою піснею, окремим твором. Найчастіше - 

художнім. 

Тим часом не завжди вони, вдалі заголовки, даються легко. Буває, придуму-

вання його стає справжньою мукою для редактора чи журналіста. 

Яким повинен бути заголовок? 

Тепер «по науці»: яким все-таки, за всіма формальними ознаками, повинен бу-

ти заголовок в сучасних ЗМІ (в даному випадку - в інформаційних жанрах)? 

По-перше, бажано (і дуже!), щоб в ньому було не більше п'яти слів. І щоб серед 

них було хоча б одно дієслово, що робить заголовок динамічним і пружним. 

Якщо заголовок затягнутий, то читачеві його просто буде ліньки читати. 

По-друге, заголовок повинен бути по темі. І не відводити в бік від теми, нехай 

навіть - і в бік цитат з великої світової літератури: автор в матеріалі не себе по-

винен показати, а тему розгорнути. Тому що “бити ключем” (найчастіше - по го-

лові читача) ерудицію краще не треба. 

По-третє, при всьому при тому заголовок повинен лише намічати новину, поз-

начати її, а не розповідати все, що сталося. Адже, нагадаємо, наше завдання за 

допомогою заголовка захопити читача, змусити його прочитати весь матеріал. 

Як написати хороший заголовок. 
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По-четверте, заголовок повинен бути елементарно зрозумілий і - на одній з 

державних мов. 

По-п'яте (що суміжно першому), заголовок не повинен бути складнопідряд-

ним реченням (виключення бувають, наприклад, в заголовках інтерв'ю, але на 

то вони і виключення). Наприклад, абсолютно диким виглядав би такий заголо-

вок новини: «Синоптики обіцяють, що в Донецькій області весь наступний тиж-

день будуть йти дощі». 

По-шосте (суміжно першому та п'ятому), не слід зловживати в заголовках при-

кметниками, числівниками, прислівниками, частинками ... Кращі заголовки - ті, 

в яких лише іменники і дієслова. 

По-сьоме (суміжно першому, третьому, п'ятому і шостому), заголовок не треба 

перевантажувати цифрами і деталями. 

По-восьме, не слід в заголовку писати «сьогодні», «вчора»: новини можуть чи-

тати і після цих термінів, і буде абсолютно незрозуміло, коли це: «сьогодні», 

«вчора» ... Тому треба вказувати конкретно: в п'ятницю, 14 травня. 

По-дев'яте, якщо матеріал пишеться для широкої аудиторії, не потрібно вико-

ристовувати складні, незрозумілі для масового читача абревіатури.  

По-десяте, якщо заголовок пишеться для сайту, потрібно пам'ятати про гугл і 

інші пошукові системи. В цьому випадку, заголовок повинен бути не тільки яск-

равим, оригінальним, але і - обов'язково! - інформативним. Крім цього, містити в 

собі ключові для даного матеріалу слова і не більше 48-50 символів (це потрібно 

не тільки для пошукових систем, але і для rss-розсилки новин: більше 50 симво-

лів новинна стрічка в себе включити не може). 

До речі, 48-50 символів - це ті ж п'ять-шість слів, включаючи пропуски і розді-

лові знаки. 

Заголовки для неінформаційних жанрів. 

Потрібно бути оригінальним, обігравати, руйнувати, змішувати мовні штампи. 

Тут можна досхочу покаламбурити, відштовхнувшись від теми або предмета 

статті; написати заголовок з римою, з іронією, пожартувати в ньому, використо-

вувати асоціації, пов'язані з прислів'ями, приказками або з літературою, кіно, те-

атром ... 

Загалом, у вищеназваних жанрах для заголовків, - вільна вольниця, Гуляй-

Поле і - свобода фантазії (в рамках професійних вимог, смаку і стилю видання, 

зрозуміло). 

Декілька коротеньких порад щодо написання заголовків: 

1. Враховуйте специфіку вашого видання. Якщо це газета, то читач вже купив 

її і напевне що принаймні прогляне. Якщо ж це онлайн-видання і ви придумуєте 

заголовок для новин у стрічці – не варто викладати все цікаве у заголовку. Діз-

навшись про те, «хто, що, де, коли» із нього, користувач сайту не клікатиме і не 

читатиме саму статтю, ви втрачатимете відвідуваність.  
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Тизерні заголовки у новинах традиційно вважалися поганим тоном, але якщо 

робити їх у 50% чи у 30% і залишати інтригу лише в одному моменті, чітко ви-

клавши решту меседжу – це припустимо. 

2. Використовуйте якомога більше дієслів. Із тих варіантів дієслів, з яких оби-

раєте, надавайте перевагу коротшим. 

3. Пишіть так, щоб було зрозуміло, хто робить заявлену дію. Уникайте пасив-

ного стану. «Черновецький планує знести Софію», а не «Софійський собор плану-

ється знести».   

4. Робіть заголовок «зірковим». Добре, якщо у нього винесене ім’я відомої лю-

дини. Якщо дійова особа сама по собі не знаменита, а цікаве її місце роботи – ви-

носьте його. 

5. Заголовки, що закінчуються знаком питання, залишаються прерогативою 

таблоїдів. Виданням, які вважають себе серйозними, не варто ними зловживати: 

5% від загальної кількості, не більше.  

6.  Заголовок може створювати синергію з ілюстрацією. Коли йдеться про 

статтю, проілюстровану карикатурою або колажем з зображенням усім відомих 

героїв матеріалу, цілком припустимий публіцистичний заголовок, абстрактно-

символічний і неінформативний. Але за ним має дуже інформативний лід. 

7. Водночас треба пам’ятати, що з точки зору пошукової оптимізації неінфор-

мативні заголовки – дуже погані. Пошукові машини сприймають лише ключові 

слова, які із заголовку переходять у текст і там повторюються кілька разів. Вдалі 

ключові слова – це власні назви: імена, географічні назви тощо. 

8. Уникайте непевності. «Може бути», «вірогідно», «імовірний», «є всі шанси» і 

подібні до цих слів поруч з описом потенційної сенсації псують ефект заголовку. 

Краще виберіть те, що вже сталося, і подайте факт.  

9. Апелюйте до емоцій, але не висловлюйте їх у заголовку. Емоції у читача ма-

ють викликати факти, виняток – пряма мова з інтерв’ю. 

10. Якщо в заголовку є незрозуміле більшості ваших читачів слово, то його на-

явність має бути виправдана. І не варто частити з та-

кими словами. 

11. Коли заголовок готовий, абстрагуйтеся і пере-

читайте його з точки зору читача: вам зрозуміло, ці-

каво, хочеться читати далі? Чи ви вже бачили анало-

гічну новину минулого тижня?  Привчіть себе роби-

ти цю розумову вправу із кожним заголовком.  

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Напрямок “Патріотизм” 

Положення про наметовий табір. 

1. Загальні положення 

1.1. Наметовий табір є нестаціонарним тимчасовим оздоровчим закладом, що 

призначається для оздоровлення і організованого відпочинку в природних умо-

вах дітей та молоді. 

1.2. Наметовий табір здійснює свою діяльність відповідно до чинного законо-

давства України та цього Положення. 

1.3. Наметовий табір, за умови відповідної реєстрації, користується правами 

юридичної особи або правами юридичної особи відносно наметового табору 

здійснює підприємство, установа, організація, яка його створює. 

1.4. Засновниками наметового табору можуть бути підприємства, установи і 

організації незалежно під форм власності та господарювання, а також фізичні 

особи. 

1.5. Засновник затверджує статут, програму та режим роботи наметового та-

бору, здійснює фінансування витрат на утримання наметового табору, його кад-

рове, матеріально-технічне, методичне забезпечення, створює у наметовому та-

борі належні умови для виховної роботи, занять фізичною культурою, спортом, 

туризмом, скаутингом, краєзнавчою і природоохоронною роботою, розвитку 

творчих здібностей дітей та молоді. 

Організаційні основи діяльності наметового табору 

1.6. Наметовий табір розміщується, як правило, у позаміській території. 

1.7. Терміни оздоровлення і відпочинку дітей та молоді в табірній зміні наме-

тового табору визначаються з урахуванням програми роботи, природно-

кліматичних умов і можуть складати не більше 30 діб. 

1.8. Прийом дітей та молоді до наметового табору здійснюється його началь-

ником за умови подання медичної довідки про стан здоров’я, профілактичні ще-

плення, інфекційне оточення та на підставі особистої заяви повнолітньої молоді 

або заяви батьків (опікунів, піклувальників) дітей. 

1.9. Вік дітей, які можуть оздоровлюватись в оздоровчому таборі, визнача-

ється його засновниками з урахуванням тематики змін, програми роботи наме-

тового табору. 

1.10. У наметовому таборі з урахуванням віку, інтересів дітей і молоді ство-

рюються загони, групи, інші об’єднання чисельністю до 25 осіб. 
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 1.11. Робота наметового табору проводиться відповідно до затвердженої за-

сновником програми з урахуванням розвитку національних, культурно-

історичних традицій, пріоритету загальнолюдських надбань і цінностей. 

1.12. Відповідальність за життя та здоров’я дітей і молоді, які відпочивають і 

оздоровлюються у наметовому таборі, покладається на засновника, працівників 

наметового табору та на батьків дітей (при індивідуальних путівках на оздоров-

лення дітей). 

2. Фінансування та звітність наметового табору 

 

2.1. Фінансування наметового табору здійснюється за рахунок виділених в 

установленому порядку коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ, органі-

зацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування, Фонду для здійснен-

ня заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального 

захисту населення, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та 

підлітків, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фі-

зичних осіб та коштів батьків, інших надходжень не заборонених законодавст-

вом. 

2.2.  По закінченні оздоровчого  сезону засновники  наметового табору, влас-

ники майна або уповноважені ними особи проводять інвентаризацію майна і ре-

візію фінансово-господарської діяльності наметового табору. Акт ревізії, інвен-

таризаційна відомість, фінансовий звіт надсилаються всім організаціям, які бра-

ли участь у фінансуванні наметового табору. 

2.3. Статистична звітність подасться засновниками наметового табору у вста-

новленому порядку. 

3. Кадри та умови роботи працівників наметового табору 

 

3.1. Підбір кадрів наметового табору здійснює його засновник спільно з нача-

льником табору. З працівниками наметового табору укладається строковий до-

говір згідно чинного законодавства. За власним бажанням працівники намето-

вого табору можуть працювати безоплатно, як волонтери. 

3.2. Штатний розклад наметового табору затверджується засновником з 

(урахуванням специфіки, обсягів і умов роботи наметового табору. На кожний 

загін, групу призначається не менше 2-х керівників. 

3.3. Начальник наметового табору: 

– здійснює загальне керівництво діяльністю табору, затверджує спільно із за-

сновником правила внутрішнього розпорядку табору, видає накази та розпоря-

дження, веде і зберігає необхідну документацію (журнал обліку дітей, журнал 

наказів, журнал інструктажу з техніки безпеки, журнал обліку кадрів тощо); 
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 – розробляє і після погодження із засновником затверджує посадові обов'язки 

працівників табору, знайомить з умовами праці, правилами внутрішнього роз-

порядку, проводить інструктаж персоналу табору з техніки безпеки, профілак-

тики травматизму, попередження нещасних випадків, дотримання санітарно-

гігієнічних правил; 

– створює необхідні умови для проведення виховної та оздоровчої роботи; 

– організовує відповідно до діючого законодавства фінансову та господарську 

діяльність. 

3.4. При прийомі на роботу кожен працівник наметового табору повинен пода-

ти медичну довідку про стан здоров'я, бути ознайомлений з умовами праці, пра-

вилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками.  

4. Охорона життя і здоров'я дітей та молоді 

 

4.1. Працівники табору, діти і молодь повинні дотримуватись, режиму дня, 

планів оздоровчо-виховної роботи, правил внутрішнього розпорядку. 

4.2. Всі працівники наметового табору несуть особисту відповідальність за 

життя і здоров'я дітей та молоді в межах покладених на них обов'язків. 

4.3. При прийнятті на роботу працівники наметового табору проходять обо-

в'язковий інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, попере-

дження нещасних випадків, дотримання санітарно-гігієнічних правил. 

4.4. Начальник табору призначає відповідальних за стан охорони праці, проти-

пожежну безпеку та правила поведінки на воді затверджує плани евакуації на 

випадок пожежі чи стихійного лиха. 

4.5. Наметовий   табір   обладнуються   протипожежними  і вогнезахисними за-

собами. 

4.6. Надання медичної допомоги в наметовому таборі забезпечується медич-

ним працівниками, освіта яких повинна бути підтверджена відповідним докуме-

нтом. 

4.7. Медичні працівники наметового табору: 

– здійснюють організаційно-підготовчі заходи та контроль за своєчасністю 

проведення медичних оглядів дітей, молоді і працівників наметового табору, не-

обхідних профілактичних щеплень; 

– проводять огляд і щоденний прийом дітей і молоді з метою надання необхід-

ної медичної допомоги; 

- ведуть медичну документацію;  

– забезпечують систематичний контроль за організацією режиму дня, органі-

зацією харчування, фізичним вихованням та загартуванням, профілактикою 

травматизму, санітарним станом території наметового табору, проведенням гігі-

єнічного виховання дітей, молоді та працівників наметового табору; 
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 – разом з територіальними лікувальними закладами проводять протиепіде-

мічні заходи з метою попередження заносу та раннього виявлення інфекційних 

захворювань. 

При виявленні інфекційного захворювання або підозрі на нього забезпечу-

ється термінова ізоляція, при необхідності – госпіталізація хворого в територіа-

льний лікувальний заклад. 

Всі випадки захворювань фіксуються у журналі реєстрації інфекційних захво-

рювань і передаються по телефону з надзвичайним повідомленням в територіа-

льну санітарно-епідеміологічну станцію і відомство за місцем формування наме-

тового табору. 

4.8. Для медичного обслуговування дітей, молоді у наметовому таборі відво-

диться окремий намет з комплектом медикаментів у відповідності з кількісним 

складом наметового табору. 

Структура наметового табору. 

Однією з найважливіших умов вдалого проведення наметових таборів є вибір 

місця його розташування. Це дуже відповідальне завдання й не завжди легке, бо 

не кожна територія поєднує в собі помірне віддалення від населеного пункту і 

питної води, близьке протікання річки, можливість розташування територій 

для проживання, відпочинку, спорту, відсутність глибокого яру чи старого лісу і, 

звичайно, красу незайманого куточка, куди інстинктивно ми повертаємося знов 

і знов. Також дуже важливою є історична прив’язка до місцевості: які події, бої, 

перемоги відбувалися на цьому місці? Наприклад табір «Чорний ліс ім. Степана 

Бандери», який щороку проводиться Молодим Народним Рухом на Івано-

Франківщині, розташований у селі Грабівка, де до середини 50 років ХХ століття 

точилася національно-визвольна боротьба. Неподалік місця таборування збере-

глися повстанські криївки, а дехто із похилих мешканців села є досі живими сві-

дками цих подій. Обов’язковим елементом таборування є складання присяги на 

вірність Україні на могилі Василя Андрусяка («Різуна») – одного з командирів 

УПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Присяга учасників табору «Чорний ліс ім. Степана Бандери» 
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 Перед встановленням табору треба спочатку отримати задокументований до-

звіл на стоянку в місцевої влади. Ця умова є обов'язковою. 

Однією із цілей наметових таборів є навчити дітей любити природу й дбати 

про неї, тому при організації і встановленні табору треба враховувати не тільки 

зручність його розміщення, а й нешкідливе використання природних ресурсів. 

Слід ретельно продумати розміщення всіх територій табору, маршрути всіх сте-

жок, перш ніж їх протоптувати, щоб до кінця літа галявина не залишилася без 

трави. Перед встановленням табору треба розчистити й убезпечити саму галя-

вину, прибравши старі дерева, чагарники, засипавши ями тощо. 

Бажано, щоб табір був розташований у сосновому лісі (простір для науково- 

дослідницької діяльності, рекреаційний ресурс, достатній запас дров), але не під 

самими соснами, а поруч з лісом, ураховуючи техніку безпеки під час сильного 

вітру. Для полегшення планування слід намітити території, з яких складати-

меться табір. 

Територія для проживання. Це - перше, що повинно бути продуманим. Це 

рівна місцина, віддалена від водоймища та густого лісу. Ця територія повинна 

бути водночас просторою й компактно облаштованою, тобто намети розміщу-

ються по колу або у два ряди, обличчям до центрального вогнища на помірній 

відстані один від одного. При великій кількості учасників табору територія ді-

литься на декілька чот, чоти розташовуються поруч один з одним. Тут розміщу-

ються і стенди з інформацією про табірне життя, тенти, розмічені місця загаль-

них збірок, щогла із державним та червоно-чорним прапором, столи й лави...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відкриття таборового дня «Чорний ліс ім. Степана Бандери». 
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 Харчоблок. Від правильного облаштування й налагодженого функціонування 

цієї території залежить здорове життя й гарний настрій усіх учасників табору. 

Тут розміщена централізована кухня, погреби й палатки для зберігання харчів, 

місце для роздачі їжі, а неподалік від усього цього бажано збудувати їдальню зі 

столами й лавами, під тентом на різну погоду. Тут є і місце для миття посуду з 

трьома ваннами, у яких миючий засіб, дезінфікуюча речовина та чиста вода для 

промивання посуду. Для облаштування ж самої столової ми зшили тент 10*6м і 

під цим накриттям поставили столи й лави - сонце не пече, дощ не мочить. 

Спортивна територія. Для фізичних вправ, ранкових руханок, тощо добре 

мати облаштовану територію, на якій є і футбольне поле, і волейбольний майда-

нчик, і полоси перешкод, і спортивні снаряди, місця для проведення спортивних 

заходів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ранкова руханка. Табір «Чорний ліс ім. Степана Бандери» 

Санітарно-гігієнічна територія - це важлива складова табору. 

Вона включає в себе кімнати гігієни для дівчат, душі, місця для вмивання вра-

нці, для прання, місця встановлення туалетів та місця для сміття та відходів. У 

відповідності до санітарних норм ця зона повинна завжди бути чистою та про-

дезінфікованою розчином дизактину, правильно облаштованою та віддаленою 

від місць проживання, приготування їжі. Для облаштування душових кабінок ми 

встановлювали 100-літровий пластиковий бак на обтягнуту брезентом кабінку 

та за допомогою драбини набирали його водою. Слід не забувати про гігієну в 

туалетах. Вони мають щоранку присипатися піском та дезінфікуватися. 

Господарча частина повинна бути розташованою водночас у доступному мі-

сці й так, щоб інструмент і дрова, які зберігаються тут, не стали несподіваною 

перешкодою нічним черговим. Саме тут виготовляється все необхідне для фун-

кціонування табору й рубаються дрова. 
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 Якщо планується проведення масштабного табору, то потрібно встановити й 

окремий «комендантський» табір, в якому буде розміщено «командний склад» 

усього табору, намет медичної допомоги. 

Дуже важливо не забути про жодну дрібничку при плануванні табору, щоб 

дрова не рубались на кухні зберігались у спеціально відведеному місці, а стежка 

до туалету не проходила через їдальню. І тільки тепер, коли все гарно продума-

но та сплановано не тільки на один рік таборування на цьому місці, можемо при-

ступати до встановлення табору.  

Безпека перш за все! 

Наметовий табір чудове місце відпочинку та виховання, яке має безліч пере-

ваг перед стаціонарними таборами: цілодобове перебування на природі, самос-

тійність, активний відпочинок, чудові форми роботи, т. щ. Але необхідно зазна-

чити, що це пов'язано з високим рівнем відповідальності за життя та здоров'я 

дітей та підлітків. Настрій батьків, які відправляють дитину до такого табору ві-

домий: перш за все вони хвилюються за безпеку такого відпочинку. Вони цікав-

ляться побутом у наметовому таборі, харчуванням, медичним доглядом і, знову 

ж - безпекою. Вихователі патріотичного табору беруть в свої долоні ниточку 

життя вихованця і мають відповідати за її цілісність. 

У вишкільному таборі повинні працювати закони безпеки, які беззаперечні: 

не купатися без нагляду дорослих, 

безпечна тільки територія табору, 

чергування відбувається за правилами, 

робочі інструменти в руки вмілим, 

пожежі краще запобігти. 

Кожний вихователь табору повинен вміти плавати, рятувати на воді, надава-

ти першу допомогу. Ці тренінги треба проводити практично, відпрацьовувати 

навички ретельно, виставляти залік за відповідність вимогам. Жарти на воді од-

разу набувають свого небезпечного характеру з першого факту, який повідомля-

ють всім: людина, яка не дихає півтори-дві хвилини, втрачає здоровий мозок. Та-

кий короткий термін відведено на встановлення дихання! Тож запобігти, вряту-

вати, допомогти - це надійне гасло для всього життя у наметовому таборі. Особ-

ливо на березі річки, або водоймища. 

Ліс тільки здається лагідним та романтичним. Насправді це територія підви-

щеної небезпеки. Особливо для дітей, які подалися у ліс самостійно. Справа не в 

забороні, а в тому, як ознайомити дітей з місцевістю, навчити орієнтуватися по 

природним ознакам, бути спостережливими та уважними в умовах лісу. Відпові-

дальність за життя та безпеку спонукає працівників наметового табору завжди 

бачити всіх дітей, не поділяючи їх на своїх та чужих, одразу реагувати на відсут-

ність вихованців у таборі. 



 21 

 У таборі самостійність та відповідальність набуває конкретної форми іспитів - 

чергування. Правила чергування розробляються заздалегідь і охоплюють не 

тільки необхідні для життя табору дії, але й безпеку чергових. Чергові на кухні 

повинні бути відповідно одягнені і обов'язково взуті. Відкритий вогонь, кип'я-

ток, ножі - це все під постійним контролем дорослих. Їх допомога черговим - це 

турбота про безпеку. Працювати разом з вихованцями, надавати поради словом 

та прикладом - одна з головних умов безпеки при чергуванні. Більшість прикрих 

випадків під час чергування трапляються від недбалості, або ліності дорослих, 

які повільно ріжуть хліб, а діти в цей час тягнуть каструлю на вогонь. Нічне чер-

гування обов'язково організовується дорослими, які постійно контролюють си-

туацію. Діти ретельно вивчають правила чергування, свої обов'язки, перевіря-

ють ліхтарики, готують одяг, взуття. Не секрет, що вночі вся територія виглядає 

зовсім інакше. Тож не завадить вивчити маршрут нічних обходів, прибрати за-

здалегідь всі перешкоди. Чергування розраховано на дві години, тож треба зна-

ти кому та як передавати чергу, коли вважається, що чергування прийнято на-

ступними черговими. Досвід підказує, що для всіх мешканців табору дуже корис-

ні тренування дій в надзвичайних умовах, які можуть статися саме вночі. Саме 

тому з більшою чи меншою інтенсивністю відбувається нічний загальний збір 

по команді «Алярм!» 

Що повинні робити чергові, та всі мешканці табору, у разі нападу на табір, як-

що виникає пожежа, повінь, сильний вітер з дощем та грозою, т. щ.? Розробіть 

такі дії та проведіть тренування. Та все залежить від чергових, які вчасно та під-

ставне «вмикають» сигнал небезпеки. 

У наметовому таборі майже все робиться руками дітей та дорослих: облашту-

вання території, спортивного майданчику, пляжу, їдальні, туалетів, т. щ. Парад-

ний вхід до табору - це творчість його мешканців. Окрім цього табір потребує по-

стійного догляду, турботи: ремонт наметів, заготівля дров, води, прибирання 

сміття і багато іншої роботи. Головні інструменти табірного господарства - лопа-

та, сокира, пила, ніж, молоток. По-перше, вони всі повинні бути справними, гото-

вими до роботи. Але користуватися таким знаряддям праці вміють далеко не всі. 

Дітей та підлітків треба цьому вчити. Майстерність приходе не одразу, тож доро-

слі завжди повинні бути поруч, щоб запобігти травмам. Правила прості і важли-

ві:  

користуватись інструментами тільки за необхідністю, 

зберігати інструменти тільки у відведеному місці, 

рубати, або пиляти дрова треба тільки у постійному місці, щоб територія табору 

залишалась чистою та безпечною, наполегливо вчити працювати інструментами дітей 

та дорослих.  
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 Місце для зберігання дров повинно бути обладнано таким чином, щоб завжди 

мати сухі дрова, а самі дрова заготовлені таким чином, щоб тільки підкласти їх у 

багаття, а не рубати в оточенні людей. 

Вогнище - це візитна картка наметового табору. Скільки пісень, сценок, ціка-

вих історій може відбутися під час проведення такої літньої форми роботи. Але 

вогонь може мати й сумні наслідки. Запобігти пожежі в лісі - це не тільки зберег-

ти природи, а, навіть, життя. Місця для проведення вогнища облаштовуються 

таким чином, щоб полум'я не перекинулось на траву, дерева, людей. Поруч зав-

жди повинна бути посудина з водою. Діти не розмахують палаючими палками, 

не розтягують вогонь, «підсвітлюючи» собі шлях. У наметах користування свіч-

ками можливо тільки на деякий час і тільки за умов безпечної підставки для сві-

чки. У таборі категорично не зберігаються і не використовуються бензин, соляр-

ка та інші пожежонебезлечні речовини! Існує багато засобів розведення вогни-

ща справжніми туристичними методами. Треба сформувати у дітей розуміння 

того, що пожежі легше запобігти, ніж потім приборкати вогонь. 

Інструктаж з техніки безпеки у таборі проводиться у перший день перебуван-

ня, збираються підписи всіх мешканців табору. Але жодним чином заспокоюва-

тись на цьому не можливо! Треба усвідомити, що найкраще гарантує небезпеку - 

система роботи табору. Змістовний відпочинок, зайнятість корисною справою, 

постійний позитивний діловий, емоційний контакт вихованців та працівників 

табору - надійна «охоронна система» від несподіванок з сумними наслідками. 

Таборовий правильник: 

1.Накази проводу учасники виконують точно, швидко і без обговорень. 

2.Учасники не покидають межі табору без дозволу коменданта.  

3.Учасники шанують таборове майно і вживають його тільки з дозволу прово-

ду. 

4.Учасники дотримуються правил безпеки: 

~Не розпалюють без дозволу проводу вогню, як на території табору, так і 

поза його межами; 

~Не кидають ножі, сокири, каміння і т.д.;  

~Не користуються відкритим вогнем в наметах; 

~Купаються тільки в час, відведений для цього і в спеціально визначених 

місцях. 

5.Учасники табору не переховують у наметах ніяких харчів.  

6.Таборовики дбають про чистоту в наметах та на території табору.  

7.Учасники табору оголошують про всі захворювання таборовому лікарю. 

8.Таборовики передають усі знайдені речі проводові табору. 

9.За порушення таборового правильника та невиконання наказів у таборі діє 

система пересторог, включно з виключенням з табору. 
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 10. Паління під час таборування дозволяється тільки з 12.00 до 12.05 щодня. 

11.Все, що не передбачено в таборовому правильнику регулюватиметься в на-

ступних наказах та рішеннях проводу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Дисципліна – наш порядок» - Табір «Чорний ліс ім. Степана Бандери» 

Правильник впоряду  

(на прикладі досвіду ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес») 

 

Молодіжний Націоналістичний Конгрес як організація, що займається різного 

роду вишколами, таборуванням тощо, для своїх потреб визначила використання 

впоряду як засобу до просторової організації великої кількості людей, плекання 

організованості, дисципліни та вишколеності. 

Впоряд використовується під час таборувань, різних вишколів, масових захо-

дів, де присутня значна кількість членів МНК, а також в усіх інших випадках, ви-

значених проводом МНК відповідного рівня. 

Впоряд МНК сформований на основі українських військових традицій та стро-

йових команд, що застосовувалися не тільки у військових формаціях, а і у моло-

діжних та спортивних українських організацій.  

Використовуючи даний Впоряд, членам МНК потрібно враховувати наступні 

принципи:  

 доцільність 

 оперативність 

 мобільність 

 простота 

 зручність 
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 Треба пам`ятати завжди: ВПОРЯД — ЦЕ ЗАСІБ, А НЕ МЕТА. 

Для зручності в тексті використовуватиметься термін таборовик, для окрес-

лення особи, що виконує команди (впоряд), а також командир – особа, що відає 

накази, а також всі особи, що мають в своєму підпорядкуванні певну кількість 

таборовиків, і очолюють якісь структурні відділи.  

Основні поняття впоряду: 

ВПОРЯД — звичай, що впорядковує поведінку таборовиків-націоналістів 

для здійснення спільних завдань. Впоряд вимагає повного підпорядкування ко-

мандиру в межах визначених команд. Призначений для оперативного і ефектив-

ного виконання завдань, отриманих від командира. 

ШИКУВАННЯ — процес виконання впоряду в лінію. Є два види шикування: 

лава і ряд. 

ЛАВА — шикування, в якому таборовики розташовані один біля одного на 

одній лінії із проміжками між ліктями шириною в кулак. 

ДВОЛАВА, ТРИЛАВА І Т.Д. — дві, три і т.д.паралельно розташовані лави. Відс-

тань між лавами становить довжину витягнутої правої руки першого зправа, по-

кладеної на плече того, що стоїть перед ним. 

РЯД — шикування, в якому таборовики розташовані один за одним, на од-

ній лінії і на відстанях довжиною у витягнуту праву руку, покладену на плече то-

го, хто стоїть перед ним. 

КОЛОНА (ДВОРЯД, ТРИРЯД І Т.Д.) — два (три і т.д.) паралельно розташовані 

ряди. 

Всі команди впоряду в русі починають виконуватись з лівої ноги, окрім 

означених винятків. 

КОМАНДА — встановлений впорядом наказ. Складається з двох підкоманд: 

- підготовчу (вказує на зміст команди); 

- виконавчу (вимагає негайного і точного виконання всієї команди). 

Вирізняємо ще так звану вказівну підкоманду (вказує на таборовика чи від-

діл, що має виконати наступні команди), також 

формоутворюючу підкоманду (в дво-, три- лаву, ряд - називає результат коман-

ди СТАВАЙ). Команди подаються голосно та виразно. Підготовча команди пода-

ються дещо протяжне, виконавча — коротко і різко. Між поданням підкоманд 

робляться короткі паузи.  
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 Три постави впоряду 

1. Основна постава — СТРУН-КО. На місці в цій поставі: 

носки розведені на ширину стопи, п'ятки разом; 

коліна випрямлені, але не напружені; 

живіт втягнутий, груди підняті, плечі розправлені; 

руки звисають вільно, долоні згорнуті в кулаки і притиснуті до стегон; 

голова випрямлена, підборіддя приподняте, очі дивляться вперед; 

таборовик випрямлений, зосереджений на словах командира і готовий до не-

гайної дії. 

русі в цій поставі — йти в ногу (за додатковою командою: карбувати крок лі-

вою ногою). 

З основної постави даються усі команди, окрім команд „До молитви і „По мо-

литві, які подаються на поставу „СПОЧИНЬ”. Команда „ЗБІРКА” дається і викону-

ється незалежно від постави, місцезнаходження та роду занять та боровиків 

(відділів), до яких звернена команда. 

2. Постава "спочинь" — приймається на команду СПОЧИНЬ. На місці в цій пос-

таві: 

· ліва нога відставлена вліво (на ширину плечей); · руки складені за 

спиною; 

· дозволяється підняти руку (щоб командир надав слово), поправити одност-

рій і виряд. 

У русі в цій поставі — йти довільним кроком. 

3. Постава "свободно" — приймається на команду ВІЛЬНО. На місці в цій поста-

ві зберігається стрій, дозволяється говорити і 

присідати на місці. 

Головні команди впоряду 

1. ЗБІРКА! – вказаному відділу прибути до місця знаходження командира для 

виконання подальших наказів 

2. СТА-ВАЙ - утворити відповідний процес шикування, завершальним етапом 

якого є основна постава.  

Під час шикування: 

- перший стає напроти командира, що подав команду, на відстані двох метрів; ін-

ші шикуються ліворуч від нього (в лаву) або позаду нього (в ряд); 

- відстань між роями (чотами і т.д.) одна особа; 

- вищим стати попереду нижчих; 

- командир, що подав команду, займає місце, зручне для керівництва шикуван-

ням.  
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 командири, що не подають команд, стають попереду своїх відділів. При шику-

ванні у дво-, трилави чи ряди за командирами відділів таборовики не шикують-

ся. 

3. СТРУН-КО – прийняти основну поставу. 

4. СПО-ЧИНЬ – прийняти поставу спочинь. 

5. ШИ-КУЙСЬ:  

- в лаві всім, окрім першого, повернути голову вправо (вліво) і вирівняти лад 

так, щоби бачити груди четвертого, числячи себе першим (праве вухо вище ліво-

го, підборіддя приподняте); 

- в  ряді  вирівнятися  в  потилицю  сусіда  спереду  на  відстань витягнутої 

правої руки. 

- при вирівнюванні дозволяється переміщуватись вперед, назад чи в боки. 

6. До звіту (на прапор) ГЛЯНЬ – повернути голову у вказаному напрямку, при 

команді „До звіту ГЛЯН треба дивитись на місце подання звіту. 

7. Прямо ГЛЯНЬ – повернути голову прямо, дивитись прямо перед собою. 

8. ВЕР-НИСЬ — прийняти положення, яке було до подання останньої коман-

ди. 

9. На привітання провідника Слава Україні! — прийняти основну поставу і 

відповісти: Героям Слава! 

10. На привітання провідника Слава! — прийняти основну поставу 

тричі відповісти Слава! 

11. РОЗ-ХІД — виконати команду "обернись", двома великими стрибками 

залишити лад з вигуком Слава! і діяти згідно з попередніми наказами провід-

ника. 

Команди на місці 

1. До МОЛИТВИ — водночас всім особам чоловічої статі, окрім хорунжих, зня-

ти накриття голови і виконати відповідну молитву. 

2. По МОЛИТВІ — одягнути головні убори. 

3. Гімн України , Гімн О УН — в и конати відповідний славень основній поставі. 

4. ПРАВО-РУЧ  —  на  каблуку  правої  і  носку  лівої  ноги повернутися вправо 

на 90°. 

5. ЛІВО-РУЧ, ОБЕР-НИСЬ — на каблуку лівої і носку правої ноги повернутися 

вліво, відповідно на 90° та 180°. 

6. РОЗ-РАХУЙСЬ — починаючи з правокрилового в першій лаві почергово й 

швидко повернути голову вліво, назвати своє порядкове число (так щоб почув 

той, що стоїть ліворуч) та повернути голову прямо. 
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 Останньому в першій лаві замість повертання голови: 

- виступити на один крок; 

- голосно сказати "розрахунок закінчено" і назвати своє число; 

- вступити до ладу. 

7. До других (третіх і т.д.) чисел РОЗ-РАХУЙСЬ - починаючи з першого в першій 

лаві почергово й швидко повернути голову вліво, назвати своє число (так, щоб 

почув той, що стоїть ліворуч) та повернути голову прямо; 

Останньому в першій лаві замість повертання голови:  

- виступити на один крок; 

- голосно сказати "розрахунок закінчено"; 

- вступити до ладу. 

8. В дволаву СТА-ВАЙ (з однолави) - другим числам лівою ногою зробити крок 

назад та правою ногою крок вправо, стати позаду перших чисел і приставити лі-

ву ногу.  

 

 

 

 

 

9. В однолаву СТА-ВАЙ (з дволави) — другим числам зробити лівою ногою 

крок вліво та правою ногою крок вперед, стати на лінії перших чисел і пристави-

ти ліву ногу. 

 

 

 
 

10. В трилаву СТА-ВАЙ (з однолави): 

- першим числам зробити правою ногою крок вперед та лівою ногою крок влі-

во, стати попереду других чисел і приставити праву ногу. 

- третім числам зробити  лівою  ногою  крок назад та правою ногою крок впра-

во, стати позаду других чисел і приставити ліву ногу. 

 

 

 

 

 

11. В однолаву СТА-ВАЙ (з трилави): 
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 14. В триряд СТА-ВАЙ: 

- першим числам зробити правою ногою крок вправо та лівою ногою крок на-

зад, стати на лінії других чисел і приставити праву ногу. 

- третім числам зробити  лівою  ногою  крок вліво  та правою ногою крок впе-

ред, стати на лінії других чисел і приставити ліву ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. В одноряд СТА-ВАЙ (з триряду): 

- першим числам зробити правою ногою крок вперед та лівою крок вліво, ста-

ти попереду других чисел і приставити праву ногу. 

- третім числам зробити лівою крок назад та правою зробити крок вправо, 

стати позаду других чисел і приставити ліву ногу. 

 

 

 

 

 

16. Вправо (вліво, від середини) РО-ЗІМКНИСЬ чи Вправо (вліво, від середини) 

на певну кількість кроків РО-ЗІМКНИСЬ (бігом РО-ЗІМКНИСЬ) 

 

 

 

 

 

Якщо інтервал не вказано — розімкнення здійснюється на один 

крок. 

При розімкненні від середини вказується, хто середній. Названий середнім, 

почувши своє псевдо, відповідає: я! 

17. Вправо (вліво, до середини) —ЗІМ-КНИСЬ (бігом —ЗІМ-КНИСЬ) — всім, за 

винятком того, до кого проводиться зімкнення, переміститись на встановлений 

інтервал та в міру зімкнення самостійно зупинитись. 

 

 



 29 

  

 

 

 

 

 

Команди в русі 

 

ХОДОМ (БІГОМ) РУШ — з лівої ноги почати відповідний рух. 

НА МІСЦІ — зробити ще один крок і з лівої ноги рухатись на місці у звичному 

темпі. 

НА МІСЦІ, СТІЙ! — зробити ще один крок лівою ногою, потім правою і, прис-

тавивши до неї ліву, прийняти основну поставу. У паузі між першою і другою ча-

стиною команди зімкнутись та вирівняти шикування. 

БІ-ГОМ (ХО-ДОМ) — зробити ще один крок і з лівої ноги перейти на біг (ходу). 

ПРАВО-РУЧ (ЛІВО-РУЧ) — зробити ще один крок і з лівої (правої) ноги на нос-

ках ніг повернутися вправо (вліво) на 90°. 

ОБЕР-НИСЬ — зробити ще один крок лівою ногою і занести праву ногу за ліву, 

обернутись на носках ніг на 180° і з лівої ноги продовжити рух. 

ВПРА-ВО (ВЛІ-ВО) ЗАХОДЬ — першому заходити вправо (вліво) на 90° іншим 

йти за ним. 

ВПРА-ВО (ВЛІ-ВО) ПРИЙМИ (команда подається під час руху на автошляхах) 

— всьому шикуванню одночасно зробити кілька кроків (вправо) вліво (без пово-

роту) до краю правого (лівого) узбіччя і продовжувати рух у попередньому на-

прямку. 

В ДВОРЯД СТА-ВАЙ (з одноряду): 

- першому йти півкроком; 

- другим числам вийти вправо і в ритм кроку зайняти свої місця в дворяді. 

В ОДНОРЯД СТА-ВАЙ (з дворяду): 

- першому йти повним кроком, а решті — півкроком; 

- в міру звільнення місця, другим числам в ритм кроку зайти поза 

- перші та продовжувати рух повним кроком. 

Розімкнення  і  зімкнення  шикувань  в  русі  здійснюється  на команди й в по-

рядку,  як на місці.  
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 Звертання, звіти, накази 

 

1. Для звертання до командира потрібно запитати "Друже ройовий, дозвольте 

звернутись". У випадку згоди командира почати спілкування. 

2. ЗВІТ з місця — подати звіт (особистий чи звіт відділу) командиру з місця сво-

го знаходження. 

3. ЗВІТ – виступити з лави, найкоротшим шляхом стати за 2 метри від команди-

ра, подати відповідний звіт. 

4. ВИСТУПИТИ – вийти з лави (ряду) на крок вперед. 

5. ВСТУПИТИ — обернутись в потрібному напрямі і вступити на своє місце. 

6. ВИЙТИ З ЛАВИ – зробити три кроки вперед і обернутися на 180°, стати облич-

чям до лави. 

7. СТАТИ НА МІСЦЕ – зробити три кроки вперед і обернутися на 180°, зайняти 

своє місце у лаві  

8. Якщо до таборовика звертається командир, то на знак готовності отримати 

наказ таблровик виголошує „Я!” 

 9. Після того, як таборовик чи командир відповідного відділу отримав наказ від 

вищого командира на знак розуміння і негайного виконання наказу виголошу-

ється „ТАК Є!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На ранковій та вечірній збірках в таборі подаються наступні команди, відпові-

дно до особливостей та традицій відкриття (закриття) табору або дня. Загальна 

програма вечірньої збірки є порядком на виворіт від ранішньої; збірка почина-

ється звітом, опісля йде спущення прапорів, відтак молитва і заключний звіт. 

При вечірній збірці немає відчитання наказу, також під час спущення прапорів 

виконується гімн України.  

- ТАБІР! В однолаві (по роях) СТА-ВАЙ, ШИ-КУЙСЬ, СТРУНКО!; 

- Ройові (чотові) ЗВІТ —  п ідій ти  до коман ди ра і зупинившись на 

відстані трьох кроків подати звіт. 
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 Командири відділів перед звітом вищому командиру попередньо подають ко-

манду До звіту ГЛЯНЬ!. 

Для подання звіту прийняти основну поставу та привітатись гаслом Слава 

Україні! 

Після відповіді командира Героям Слава! подається:  

звіт відділу (подає відповідний командир), наприклад, Друже бунчужний, 

рій число один в повному складі за вашим наказом вишикуваний, доповідав 

ройовий Зірвиголова. 

Звітуючий: 

- уважно вислуховує командира, відповідає на його питання, отримує наказ; 

- після наказу командира звітуючий говорить слово Так є!, стає в лад, дає від-

ділу команду Прямо 

ГЛЯНЬ, СПО-ЧИНЬ. 

- Табір, до звіту ГЛЯНЬ; 

- Слава Україні! Друже коменданте, МВТ ―Лисоня за вашим наказом ви-

шикуваний, доповідав бунчужний Капкан (після цього бунчужний отримує на-

каз на проведення відкриття дня/табору); 

- Прямо ГЛЯНЬ, До МОЛИТВИ,  По МОЛИТВІ; 

- Хорунжі, винести ПРАПОРИ, Табір СТРУН-КО, На прапори ГЛЯНЬ (хорунжі 

несуть прапори повз шикування до щогли, якщо табір мандрівний – хорунжі 

займають місце по лівий бік від коменданта); 

- Прямо ГЛЯНЬ, СПО-ЧИНЬ, хорунжі РОЗГОРНУТИ ПРАПОРИ (хорунжі розгор-

тають прапори, чіпляють до щогли), СТРУН-КО, Гімн ОУН (хорунжі піднімають 

прапори), СПО-ЧИНЬ, хорунжі СТАТИ НА МІСЦЕ (хорунжі вступають на своє міс-

це найкоротшим шляхом), 

- Писар,   відчитати   НАКАЗ   (писар   виступає   на   лінію бунчужного по лі-

вий бік від нього), Табір СТРУНКО, (писар читає заголовок денного наказу), СПО

-ЧИНЬ (писар відчитує наказ), СТРУНКО (писар відчитує заключення наказу), 

СПО-ЧИНЬ (писар вступає на своє місце); 

- Табір, СТРУН-КО, До звіту ГЛЯНЬ; 

- Слава Україні! Друже коменданте, відкриття дня за вашим наказом 

проведено, доповідав бунчужний Капкан (отримує наказ стати в лаву, після 

чого слово має комендант: Слава Україні!) 

Прямо ГЛЯНЬ, РОЗХІД  
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Всеукраїнська акція, спрямована на ушанування героїв боротьби українського народу за неза-

лежність України, «Гурби – Антонівці – 2016». 

СИГНАЛИ СВИСТКОМ: 

ЗБІРКА: 

―—.-.—.-.‖ — чергування довгих і коротких свистків. 

ЗБІРКА РОЙОВИХ (ЧОТОВИХ): ―— ― — один довгий 

свисток. СПОЛОХ (АЛЯРМ): 

―- - - - - -‖ — багато коротких свистків. 

Крім цих сигналів на кожному таборі можуть вводитись свої, додаткові. 

 

Таборові пісні 

 

Важливим елементом патріотичного виховання є вивчення таборовиками 

українських пісень. Пісні про визвольну боротьбу українського народу особливо 

відгукуються в серці українця в цей тривожний час, коли нам знову зі зброєю в 

руках доводиться захищати право вільно жити на власній землі. 

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Напрямок «Лідерство» 

Вся правда про мотивацію! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні дуже популярні тренінги з мотивації. Їх називають та описують по рі-

зному, але в основному вони мають на меті надихнути тебе на дію. 

Є дві новини по - перше мотивації не існує…. Треба усвідомити, що  

1. На мотивації далеко не уїдеш. Мотивація потрібна для розгону. 

Мотивація може тільки на початкових стадіях змусити людину діяти. Але да-

леко на мотивації не заїдеш. Тому що її дія припиняється рівно тоді ,коли ви за-

буваєте мотиваційну фразу, фільм, вірш. Мотивація діє до тих пір, поки ви під 

враженням. Враження закінчилися і мотивація разом з ними пішла. Мотивація 

тільки показує нам, чого ми досягнемо якщо будемо діяти. Вона діє як поштовх! 

Але й на поштовхах далеко не підеш. 

Мотивація як зціплення і газ — без цих дій машина не поїде. Так і в роботі без 

мотивації не буде початкового руху, але в подальшому можна просто поставити 

ногу на газ і спокійно собі вести машину — а в роботі після того як мотивуєтесь, 

потрібно просто виконувати дії. І надалі вам непотрібна мотивація, так як і зціп-

лення вам непотрібне в тихій їзді! 

2. Мотивація як наркотик. 

Якщо ви вирішите виїжджати за рахунок мотивації, то приготуйтеся до того, 

що вам буде необхідно завжди шукати і приймати дозу мотивації. Це звичайно 

непогано. З таким підходом ви досягнете своїх цілей. Але будьте готові, що це бу-

де повільніше ніж в тому варіанті, де ви відмовитеся від мотивації і будете прос-

то діяти з будь-яким настроєм, хочеться чи не хочеться. Існує тільки одне — тре-

ба! 
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3. Мотивації не існує. 

Найкращий варіант це зрозуміти і прийняти той факт що мотивації не існує. 

Придбайте знання про те що мотивації не існує, і утратьте всяку ілюзію, тим са-

мим розуміючи що все залежить в більшості від вас, а не від вдалого, відповідно-

го моменту, збігу обставин і т. д. 

Ми самі собі вибираємо в що вірити. Дуже легко працювати знаючи, що моти-

вації не існує. У такому варіанті розвитку подій буде цілком і повністю залежати 

тільки від вас і ваших умінь правильно побудувати план і вибрати пріоритети. 

Але є і гарна новина. 

Є два головних способи змусити себе щось робити. Перший, найбільш ужива-

ний і помилковий, — пробувати мотивувати себе. Другий, не такий популярний, 

проте правильний та дієвий, — розвивати самодисципліну. Це той самий випа-

док, коли інший підхід до справи відразу призводить до кращих результатів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різниця між мотивацією та дисципліною. 

Мотивація зазвичай заснована на помилковому припущенні – для завершення 

завдання необхідно відповідні розумові або емоційний стан. Таке сприйняття – 

неправильне. 



 35 

Дисципліна ж, навпаки, відокремлює діяльність від настрою і почуттів. 

Успішне виконання завдання викликає такі внутрішні стани, які хронічним 

прокрастинаторам здаються необхідними для того, щоб взятися за реалізацію 

завдань. 

Якщо ж говорити простіше, то для того, щоб почати тренуватися, не потрібно 

чекати моменту, коли ви будете в хорошій формі. Навпаки – ви тренуєтеся, щоб 

знайти її. 

Якщо дія обумовлена почуттями, очікування правильного настрою перетво-

рюється в особливо підступну форму прокрастинації. Якщо будете тягнути до 

того часу, поки не відчуєте, що готові до змін, вам кінець.  

Ви повинні усвідомити, що гнатися за мотивацією – означає наполягати на ін-

фантильній фантазії, мовляв, треба займатися тільки тим, до чого душа лежить. 

Проблема виглядає наступним чином: «Як мені налаштувати себе зробити те, 

що розумом я вже вирішив зробити?» Невірно.  

Правильний варіант питання такий: «Як мені визнати свої почуття незначни-

ми і почати робити те, що я свідомо хочу робити, а не вести себе як дитина?» 

На відміну від мотивації, дисципліна відокремлює діяльність від настрою і по-

чуттів. 

Суть в тому, щоб розірвати зв'язок між почуттями і діями, і робити те, що пот-

рібно. Як результат – ви будете почувати себе добре і енергійно. 

Мотивація – це неправильний шлях, хибне обмеження, із-за якого багато лю-

дей просто сидять і грають на Xbox замість того, щоб зробити щось. 

Віра в мотивацію – наслідок психологічних проблем. 

Оскільки реальне життя в реальному світі іноді вимагає від людей робити те, 

чого ніхто в здоровому глузді не сприйме з ентузіазмом, «мотивація» піддається 

непереборній перешкоді під час спроби викликати зацікавленість до того, що її 

не варто. Єдине рішення, крім байдикування, полягає в тому, щоб забути про 

«здоровий глузд». Це жахлива і, на щастя, помилкова дилема. 

Спроба підтримувати запал до принципово тьмяних і убивчих дій – одна з 

форм навмисного заподіяння собі психологічної шкоди, добровільне божевілля: 

«Я так люблю ці таблички, що хочеться як можна швидше заповнити формулу 

для обчислення річного прибутку, я у захваті від своєї роботи!» 

Умисні прояви гипоманії (легка ступінь манії – прим. ред.) не є оптимальним 

стимулом до дії. Людський мозок не допускає зловживання протягом необмеже-

ного строку, а значить, розплати не уникнути. Організм має власні гальма і за-

стережливі клапани.  

Найгірше, що може трапитися — це тимчасовий успіх у неправильній дії. Од-

нак краще зберігати розсудливість, яку, на жаль, тлумачать як моральну невда-

чу: «Я до сих пір не люблю свою безглузду роботу з перекладання папірців», «Я 

все ще вважаю за краще пиріг, ніж броколі, і не можу схуднути», «Мені потрібна 

ще одна книга з мотивації».  
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Маячня. Помилка криється в тому, щоб взагалі розглядати подібні випадки з 

точки зору мотивації або її браку. Відповідь в дисципліни, а не в мотивації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть в тому, щоб розірвати зв'язок між почуттями і діями, і робити те, що пот-

рібно. 

Мотивація – це коли вручну тиснеш на рукоятку, щоб посилити тиск. В кращо-

му разі, вона зберігає і перетворює енергію для конкретної мети. 

Бувають ситуації, коли це дійсно правильний підхід, — в голову приходять 

олімпійські змагання і втечі з в'язниці. Однак, це жахлива база для повсякден-

них дій, яка навряд чи допоможе досягти довготривалих результатів. 

Зате дисципліна – як би двигун, який завівся одного разу і тепер постійно пос-

тачає систему енергією. 

Продуктивність не вимагає необхідних психічних станів. Для послідовних і до-

вготривалих результатів дисципліна перевершує. 

 У підсумку, мотивація – це спроба досягти стану готовності до якої-небудь дії. 

Дисципліна – це коли ви робите щось, навіть не маючи відповідного настрою, і 

вже після цього відчуваєте себе добре. 

Якщо коротко, дисципліна – це система, а мотивація аналогічна меті. В цьому є 

симетрія. Дисципліна – це щось більш-менш постійне, а мотивація – швидкоп-

линне. 

Як розвивати дисципліну? 

Для цього необхідно набувати навички, мова йде навіть про дуже маленькі, 

набирати обертів, використовуючи їх для подальших змін у повсякденному жит-

ті, створювати петлю позитивної віддачі. 
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Мотивація – це контрпродуктивний підхід до самої продуктивності. По-

справжньому важлива саме дисципліна. 

Чи  можна розвинути самодисципліну? Так, але про це ми поговоримо в насту-

пному номері метод журналу.  

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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Великі відкриття минулого відбува-

лися не в останню чергу за допомо-

гою осяянь. Цьому передував колоса-

льний обсяг роботи і роздумів, але, 

тим не менш, осяяння дуже складно 

раціонально пояснити. Воно може 

так ніколи і не прийти або прийти в 

самий звичайний момент життя. Гарі 

Кляйн, автор книги «Seeing What 

Others Do not: The Remarkable Ways 

We Gain Insight» ставить перед собою 

і читачеві одне питання: звідки бе-

реться осяяння? 

Сьогодні в області когнітивної психо-

логії велика увага приділяється вияв-

ленню когнітивних спотворень і зменшення помилок в нашому мисленні. Вва-

жається, що людина повинна прагнути до мінімізації кількості помилок і макси-

мізації кількості прийнятих правильних рішень. Однак, згідно розуміння Кляй-

на, це лише один з аспектів того, як стати видатним мислителем або винахідни-

ком.  

Кляйн зібрав 120 свідчень реальних людей, з якими осяяння дійсно трапляло-

ся. Це люди, які зробили невеликі революції в науці, медицині, технологіях, а та-

кож прості смертні на кшталт поліцейських, пожежників і вчителів. 

Проаналізувавши всі ці історії, він з'ясував, що осяяння трапляються з тими, 

хто йде однією з трьох доріг. Він назвав її «Потрійна модель шляху осяяння». 

Розглянемо кожну з них окремо. 

Шлях протиріччя. 

На цьому шляху ми помічаємо невідповідність між нашими попередніми пере-

конаннями і припущеннями. Цей шлях часто є результатом аномалій і протиріч, 

які зазвичай починаються з думки «Адже це не має ніякого сенсу» та веде до то-

го, що ми починаємо переосмислювати ситуацію заново.  

Наприклад, коли поліцейський помітив, що якийсь чоловік струсив попіл своєї 

сигари на підлогу салону новенького автомобіля, це викликало в ньому дивний 

інтерес і змусило переоцінити ситуацію. В результаті з'ясувалося, що автомобіль 

був викрадений, оскільки навряд чи знайдеться в світі хоча б одна людина, яка 

буде струшувати попіл прямо на оббивку свого нового автомобіля.  

Напрямок «Креатив» 

Момент осяяння: три шляхи. 
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Порада для осяяння: будьте готові вивчити протиріччя і невідповідності, які 

не відповідають вашим нинішнім переконанням і стереотипам. Протиріччя мо-

же часто змінити те, що ви дивитеся на ситуацію з іншого кута, після чого вона 

знайде для вас сенс. 

Шлях з'єднань 

На цьому шляху ми помічаємо зв'язок між двома речами, які спочатку здають-

ся непов'язаними. 

Цей шлях часто є результатом збігів і допитливості, коли з'являється думка 

«Хм, це забавно. Що тут взагалі до чого? ». 

Наприклад, хімік Осаму Шимомура був присутній на лекції про медуз, на якій 

дізнався про їхню здатність випромінювати світло крізь біолюмінесцен-

цію. Пізніше він витягнув білок GFP (зелений флуоресцентний) і застосував його 

для вивчення внутрішніх органів інших організмів. Сьогодні GFP використову-

ється для виявлення різних типів бактерій, вірусів і забруднення всередині орга-

нізмів. Шимомура отримав Нобелівську премію з хімії у 2008 році. 

Порада для осяяння: будьте готові експериментувати. Коли ваш досвід вихо-

дить за межі нинішньої сфери зайнятості, ви можете отримати масу важливої ін-

формації з інших місць. Шлях з'єднань - це оточити себе безліччю ідей з інших 

областей для того, щоб підвищити ймовірність випадкових асоціацій . 

Шлях творчого відчаю 

На цьому шляху ми часто прагнемо бути творчими і проникливими з чистого 

відчаю. 

Цей шлях часто є результатом обмежень, обставин і нестачі часу. Наприклад, 

під час величезного лісової пожежі в Менн Галч в 1949 році загинули кілька по-

жежників. Але один з тих, хто був на волосині від смерті, врятувався. Він виявив-

ся відірваним від інших, вогонь швидко наближався з усіх боків. У цій ситуації 

пожежник створив для себе «острівець» - сам спалив ділянку сухої трави і розта-

шувався вже на випалену землю.  

Порада для осяяння: шлях творчого відчаю не обов'язково повинен бути пи-

танням життя або смерті. Ви можете самі стимулювати креативність і інтуїцію, 

цілеспрямовано додаючи обмеження і тимчасові рамки в свій творчий про-

цес. Наприклад, музикант може спробувати створити цілий альбом, використо-

вуючи тільки один інструмент. Це заплановане обмеження змушує думати по-

іншому. 
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Що блокує вашу інтуїцію? 

Незважаючи на те, що важливо знати різні шляхи до осяяння і інтуїції, не 

менш важливо мінімізувати шанси їх блокування. 

Наприклад, дві людини можуть мати доступ до однієї і тієї ж інформації, але з 

якоїсь причини тільки один з них успішно проникає в суть речей, а інший її упус-

кає. Що стає причиною в другому випадку? 

У багатьох історіях Кляйн виявив так званого «близнюка», коли хтось був ду-

же близький до осяяння, але не отримував його. Існує «успішний близнюк» і «не 

успішний близнюк». 

У них є 4 ключових відмінності: 

Помилкові переконання. Один з факторів, який обмежує потік осяяння-

 це коли людина схильна хибним переконанням. Коли ми зациклює-

мось на певній думці або ідеї, то часто ігноруємо інформацію, яка суперечить їй. 

Великі ж вчені вміли дивуватися. Вони хоч і НЕ без пра-

ці, але успішно відмовлялися від своїх переконань, якщо бачили, що ті непрацез

датні. 

Брак досвіду. Майже кожен, кого перевірив Кляйн на осяяння, працював в сво

єї сфері кілька років, він розумів область, в якої крутився. Безподібного багаторі

чного досвіду малоймовірно, що людина наткнеться на осяяння, оскільки у ньо-

го недостатньо знань для того, щоб створювати осмислені зв'язки або виявляти 

протиріччя. 

Пасивний стан. Коли індивідуум стикається з загадковим питанням або про-

блемою, виникає спокуса відмовитися від нього і дозволити кому-небудь іншому 

зрозуміти це. Люди, які розвивають здатність проникнення в суть часто займа-

ють більш активну позицію, включаючи пристрасть до розгадування головоло-

мок, які вони зустрічають.  

Конкретні міркування. Осяяння часто вимагає гри з різними ідеями, в тому 

числі з використанням гіпотетичних ситуацій і уявних експериментів. Занадто 

жорстке мислення часто блокує нас від гри з ідеями, які НЕ відразу виявляють 

сенс або НЕ здаються логічними.  

Ви можете спробувати йти всіма трьома шляхами, цього ніхто не заборо-

няє. Будьте готові дивуватися і одного разу до вас прийде осяяння, яке, можливо, 

кардинально змінить ваше життя. 

Бажаємо успіху! 

 

 

 

Олександр Дзюмак, керівник творчого об’єднання  

Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. 
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