
 

 

В цьому випуску: 
 Підлітковий вік  

 Спорт на першому місці  

 Скоро Новий рік  

 Все встигати можливо  

 Що почитати  

 Пірат, який відкрив Атлан-
тиду 

 Як все встигати  
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Майже підліток 

 Але, все ще попереду. По 
той бік мостика знахо-
диться не тільки щось те-
мне. І життя не завжди 
буде таким.  
 
Буде багато такого, що 
затьмарить будь-які погані 
спогади. Але потрібно го-
туватися до того, що жит-
тя все є таки трохи схоже 
на зебру.  
 
Тому, краще зробити собі 
найкращу броню та чекати 
бою із різними «дракона-
ми». Бо хто знає, що чекає 
далі майже підлітка?... 

Кирило Павлюченко та Діана 
Павлюченко 
 
І ось тобі 12 років. Ти відчува-
єш себе ніби на мостику, який 
все ніяк не хоче закінчуватись. 
А по той бік від нього щось та-
ке привабливе, невідоме, ба-
жане – підлітковий період. Але 
чи є впевненість у тому, що ти 
дійсно хочеш дізнатися про всі 
таємниці майбутнього етапу 
життя?  
 
Тільки-но починається нова 
глава, як ти вже відчуваєш що 
ніхто не розуміє тебе. 

Нібито кожна жива душа у 
цьому світі неспроможна ви-
слухати тебе та зловити твою 
думку. Твої мрії починають 
здаватися утопічними, бо відк-
ривається інше сторона на-
вколишнього світу. Кольори 
починають ставати все менш 
яскравими. І з цього моменту 
ти починаєш обурюватися. 
Обурюватися на всіх, хто хоч 
трохи не йде тобі назустріч. 
Легше зачинити двері власної 
кімнати, аніж вислухати ще 
когось із його порадою. До ре-
чі, яку ти не просив.  
Ще більш болісним стає не-
спроможність довести, що ти 
вже підліток. 

Дорослі тебе не розуміють та 
продовжують вважати дити-
ною. І як на це не злитися? 
Буря наростає. Але вона при-
пиняється одразу, коли 
з’являється бажання пограти. 
Старі іграшки нагадують про 
теплі спогади, коли ще нічого 
не турбувало. Як можна поли-
шити те, що так цінно серцю? 
Цей вибір – підліток або дити-
на – стає головною пробле-
мою. Що як не зможеш вибра-
ти та залишишся у цій перехі-
дній межі назавжди? Це почи-
нає пробуджувати такі думки, 
які не повинні ще турбувати 
12-річну людину.  

 

 

 

А якщо взяти той час, який припав 
зараз на дорослішання? Нема відчут-
тя, що вкрали життя? Не тільки його!  

Стільки було можливостей, стільки 
бажань, і все в одну мить зникло. Ні-
хто не мав права цього робити.  

Книжкові цикли, які вас зацікавлять дивує, а добро як і завжди бо-
реться зі злом.  Хроніки Нарнії 
містять в собі багато натяків на 
християнські ідеї. Також автор 
брав персонажів з британських 
та ірландських казок, а ще з 
грецької та римської міфології. 
  
До циклу входять такі твори :  
1) «Лев, Біла Відьма та шафа» 
2) «Принц Каспіан: Повернення 
в Нарнію» 
3) «Подорож Досвітнього ман-
дрівника» 
4) «Срібне крісло» 
5) «Кінь і його хлопчик» 
6) «Небіж чаклуна» 
7) «Остання битва» 
 «Персі Джексон і Олімпійці» 
Це цикл із п’яти книг у жанрі 
фентезі, автор  — Рік Ріордан. 
Серія присвячена грецькій мі-
фології. Центром сюжету є при-
годи юнака Персі Джексона та 
його друзів.  
Кожна книга основана на історі-
ях різних грецьких героїв. Пер-
ша заснована на пригодах Пер-
сея, друга — на історії Одіссея, 
третя — на історії Геракла, чет-
верта — на історії Тесея, а 
остання на історії Ахілла. Серія 
оповідає про завершення Пер-
шого Великого Пророцтва. У 
книзі «Персі Джексон і Останнє 
пророцтво» розкривається Дру-
ге Велике Пророцтво (також 
назване пізніше Пророцтвом 
Семи).  
До циклу входять такі твори :  
1) «Книга 1. Персі Джексон і Ви-
крадач блискавок» 
2) «Книга 2. Персі Джексон і 
Море чудовиськ» 

 

Кирило Павлюченко та  
Діана Павлюченко 

 
Канікули. Пора року, коли ми 
можемо трохи розслабитися 
та зайнятися своїми справа-
ми, не відволікаючись на 
щось інше. І кому не буде 
приємно провести годину чи 
дві разом із захопливою кни-
гою? Ми підібрали п'ять не-
ймовірних книжкових циклів, 
які ніколи не перестануть бути 
актуальними. Всі вони мають 
свої екранізації, а деякі навіть 
не одну.  Але хіба кіно може 
зрівнятися із затишним чи-
танням, яке змушує куди гли-
бше спливти у вигаданий світ?  
«Гаррі Поттер і ...» 
 

 
 
Це серія з семи романів у жа-
нрі фентезі англійської пись-
менниці Джоан Роулінг. Кому 
у цьому світі ще невідома іс-
торія про хлопчика, який ви-
жив? Авторка познайомила 
нас із пригодами юного чарі-
вника Гаррі Поттера і його 
друзями.  

Центром сюжету є боротьбі 
хлопчика проти темного чаклу-
на лорда Волдеморта та його 
зловісних задумів. Завдяки пи-
сьменниці ми познайомилися 
із дивовижним світом чаклунс-
тва та пригод, які затягують до 
себе з кожною новою сторін-
кою. 
  
До циклу входять такі твори :  
1) «Гаррі Поттер і філософський 
камінь» 
2) «Гаррі Поттер і Таємна кім-
ната» 
3) «Гаррі Поттер і в’язень Азка-
бану» 
4) «Гаррі Поттер і Келих вогню» 
5) «Гаррі Поттер і Орден Фенік-
са» 
6) «Гаррі Поттер і Напівкровний 
Принц» 
7) «Гаррі Поттер і Смертельні 
реліквії» ( дві частини) 
 
«Маленькі жінки» 
Це роман американської пись-
менниці Луїзи Мей Елкотт. Сю-
жет оповідає про дівчат, які 
народилися у небагатій сім'ї, 
навчалися долати труднощі та  
 

 

проходили своє дорослішан-
ня разом. У романі зображе-
но життя сестер родини Марч 
— Маргарет, Джо, Бет і Еммі. 
Він частково написаний за 
дитячими спогадами автор-
ки, що робить твір ще більш 
особливим. Роман підіймає 
такі теми, як сім’я, людська 
поведінка та особисте щастя. 
До циклу входять такі твори :  
1) «Маленькі жінки» 
2) «Маленькі жінки одруже-
ні» ( або «Хороші жінки» чи 
«Юні дружини») 
3) «Хлопці Джо»  (або «Ма-
ленькі чоловіки» чи «Хлопчи-
ки Джо») 
4) «Маленькі чоловіки, які 
стали дорослими» 
 
«Хроніки Нартнії» 
 

 
Це цикл із семи дитячих книг 
у жанрі фентезі, автором яко-
го є Клайв Стейплз Льюїс. 
Сюжет оснований на приго-
дах дітей у дивовижній країні 
під назвою Нарнія. Разом із 
головними героями ми зна-
йомимося з жителями цього 
місця, де тварини можуть 
говорити, магія нікого не  

 
 
 
 
3) «Книга 3. Персі Джексон і Про-
кляття титана» 
4) «Книга 4. Персі Джексон і Ла-
біринт смерті» 
5) «Книга 5. Персі Джексон і 
Останнє пророцтво» 
Книги про Енн Ширлі 
Це серія книг канадської пись-
менниці Люсі Мод Монтгомері. 
Слід зауважити, що твори циклу 
вважаються класичними дитячи-
ми романами із середини 20 сто-
ліття.  Історія розпочинається з 
дівчинки-сироти Енн Ширлі, яку 
помилково відправили до брата 
та сестри середнього віку, які по-
требували у помічнику на їхній 
фермі.  Роман знайомить нас із 
труднощами життя головної ге-
роїні наприкінці 19 століття.  В 
основу твору покладено дитячі 
спогади письменниці. 
  
До циклу входять такі твори :  
1) «Енн із Зелених Дахів» 
2) «Енн із Ейвонлі» 
3) «Енн із Острова Принца Едва-
рда» 
4) «Енн із Шелестких Тополь» 
5) «Енн у Домі Мрії» 
6) «Енн із Інгласайду» 
7) «Діти з Долини Райдуг» 
8) «Рілла з Інгласайду» 

Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      

Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      Місце для Вашої реклами      



Газета медіаосвітнього центру «РАЗОМ» освітнього медіахолдингу «Вісник Мрії – Новий Формат» - 1 семестр 2022-2023 навчального року 

Роль спорту у житті  
людини  

 

Жанна Задорожна 

Ви замислювалися коли-
небудь, наскільки важливим 
є спорт у житті людини? 

Кожен бачить цю роль по-
різному. Деякі досить про-
холодно ставляться до спо-
рту та всього, що з ним 
пов’язано. Інші взагалі вва-
жають спорт марною тра-
тою часу. Але є категорія 
людей, що бачать сенс у 
спорті та їх, на щастя, біль-
ше всіх інших. Причому ко-
жен з них по-різному ста-
виться до спорту: хтось лю-
бить спостерігати за ним по 
телевізору, хтось просто не 
дуже серйозно займається 
яким-небудь видом спорту 
на регулярній основі. Ну а є 
категорія людей, для яких 
спорт – це засіб для існу-
вання. 

До числа останніх відно-
сяться діючі спортсмени, 
лікарі, тренери, директори 
спортивних організацій. І 
кожен з цих людей вносить 
свій вклад у розвиток спор-
ту на планеті. Спорт перет-
ворює людей в більш стій-
ких особистостей до різно-
манітних негативних факто-
рів зовнішнього середови-
ща. Спорт – це, в більшості 
своїй, маса позитивних 
емоцій. Хотілося б також 
сказати, що найбільш кори-
сним для людини, як і для 
суспільства в цілому, є саме 
заняття спортом на будь-
якому рівні. Обумовлено це 
багато в чому з тим, що 
людство, незважаючи на 
весь сучасний науковий 
прогрес, деградує само по 
собі. Людина все більше 
прагне спростити собі жит-
тя.                                                                    

І тепер фізична праця все 
більше передається техніці. 
А людина, між тим, посту-
пово втрачає всі свої фізич-
ні якості, якими раніше во-
лоділа. 

Роль спорту в житті людини 
є найголовнішим атрибутом 
в способі життя людей, які 
стежать за здоров’ям і хо-
чуть зберегти свою красу та 
привабливість тіла на довгі 
роки. Займаючись спортом, 
Ви не тільки отримаєте 
струнку та красиву фігуру, 
але й добре здоров’я. Є 
люди, в яких спорт – це 
сенс життя Ці спортсмени 
відомі на весь світ. Вони є 
майстрами спорту та вста-
новлюють свої особисті ре-
корди. Цей спорт назива-
ється професійним. Я вва-
жаю, що спортом займатися 
необхідно кожній людині. 

Спорт зміцнює здоров’я, 
розвиває фізичні дані. Не-
дарма кажуть: «У здорово-
му тілі – здоровий дух!». 
Люди, що займаються спор-
том, менше хворіють. Ось 
чому роль спорту в нашому 
житті настільки велика! 

Більшість учнів  нашого 
класі полюбляють футбол 
та баскетбол. А також інші 
види спорту такі як плаван-
ня, танці, настільний теніс,  

шашки,  комусь подобаєть-
ся легка атлетика. Це все 
цікаві й неймовірні види 
спорту. Їх існує багато,  але 
наш клас зацікавили саме ці 
види. У кожній школі є не-
ймовірно цікавий та корис-
ний урок, фізкультура. Ми 
обожнюємо цей урок. Мої 
однокласники  і я позитивно 
відносимось до фізкульту-
ри.       
 
 

Новорічні свята: чекаємо не дарма 
Жанна Задорожна  
 
У багатьох людей зима асоці-
юється з сірими сумними дня-
ми, що тягнуться неймовірно 
довго, з морозами, зі смутком 
і тугою за літом. Але у кожного 
сезону є свої значні плюси. 
Сумні дні можна перетворити 
на нестримні веселощі, коли 
поруч друзі й близькі. Взагалі, 
позитивних моментів у зими 
безліч. Адже це найчарівніша 
пора, якою можна насолоджу-
ватися без кінця. 
З приходом зими всі почина-
ють чекати її чарівних свят.  
 

Найбільш довгоочікуваним 
святом для всіх дітей є День 
святого Миколая. Всі дітлахи з 
величезною цікавістю загля-
дають під подушку, щоб знай-
ти там смачні солодощі.  
Майже всі учні 6-А класу Запо-
різької гімназії №19 знаходять 
подарунки на це свято. Всі учні 
класу позитивно відносяться 
до ціїє традиції. Наприклад, 
Кирило в минулому році 
знайшов зранку конструктор 
ЛЕГО.  
Потім, наступаючи на п’яти, до 
людей поспішає Новий рік. Це 
свято чекають не тільки діти, а 
й дорослі. Прекрасний запах 
мандаринів, смачні салати,  

приємні подарунки та зелена 
святкова красуня заряджають 
чарами всіх без винятку. А тих, 
хто не встиг по-справжньому 
відчути цю чудову атмосферу, 
ще чекає Різдво. Воно просяк-
нуте сімейним духом, єдністю, 
радістю, надією та, звичайно, 
запахом чудових імбирних 
пряників.  
 
Зима приносить нам не тільки 
новорічні свята, а й нові мож-
ливості. Білий пухнастий сніг 
стане відмінною основою для 
чудового сніговика, який при-
крашатиме весь двір. Також 
можна пограти в сніжки, роз-
горнувши справжній бій. Варто 
лише знайти добру схованку 
та приготувати якомога більше 
снігових снарядів. Любителям 
більш активного відпочинку 
можна піти на ковзанку або на 
крижану гірку. 
Такі розваги не змусять нудь-
гувати, а навпаки, допоможуть 
відволіктися від смутку та зна-
чно підвищити собі настрій. 
Головне, одягнутися якомога 
тепліше, щоб не стати заруч-
ником застуди в невідповід-
ний момент 

 

Зимові пейзажі можуть стати 
чудовим фоном для пам’ятних 
фотографій. Густий сніг, що уку-
тав все навколо, змусить навіть 
дорослих поринути в казку та 
випробувати море позитивних 
емоцій. Щоб насолодитися зи-
мовою порою, необов’язково 
кудись ходити. Можна спосте-
рігати за сніжною красунею з 
вікна, потягуючи з кухля гаря-
чий чай. Танок сніжинок і мо-
торний вітер, що здіймаються у 
білу пургу, не дадуть занудьгу-
вати. 
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Пірат, який відкрив Атлантиду 

 

Кирило Павлюченко та 
Діана Павлюченко 

Чи знаєте ви, як важко бути 
піратом? А чи знаєте ви, як 
важко бути сином пірата? 
Ось я дуже добре знаюся 
на цьому. Мене звати А́тлан 
і мій батько був морським 
бандитом.  

Я завжди питав матір як во-
ни познайомилися та чи 
знала вона хто він такий, 
але ніколи не отримував 
відповіді.  З часом ця тема 
перестала мене цікавити, 
бо я став дорослішати. Чим 
старше я був, тим більше 
мене тягнуло до моря та 
кораблів.  

У свої 11 років я вперше 
побудував маленький кора-
блик та пустив його по 
струмку. У 16 років вперше 
ступив на справжнє судно, 
яке відправлялося до іншо-
го острова за зерном. У 19 
років я вперше вкрав щось. 
Це була дрібниця – дзерка-
льце. Але ніхто не подумав 
так, як я, тому у той же день 
я опинився за ґратами. Тоді 
мати зрозуміла, що з мене 
нічого хорошого не вийде та 
віддала рідному дядьку на 
риболовне судно.  

Не пройшло й місяця, як я 
плив на піратському кораб-
лі, на яке натрапив біля бе-
рега одного острова. З ча-
сом я зовсім забув ким я 
був та хто моя сім’я, бо 
знайшов щось більш важ-
ливе для мене – море та 
пригоди.  

Коли сенсом мого життя 
став пошук скарбів та боро-
тьба із цингою, то зрозумів, 
що став піратом остаточно.  
Коли мені виповнилося ро-
ків 30, серце заповнила жа-
га до слави.  Кортіло стати 
першим піратом, на честь 
якого назвали якийсь новий 
материк, або хоча б острів. 
Тому ось так і починається 
моя розповідь. 

 

Від одного зі знайомих мені 
пияк я почув, що якщо пли-
ти дуже довго від Барбадо-
су, прямо до серця моря, то 
можна натрапити на нові 
землі. Послухавши його, 
цього ж вечора мій кора-
бель Ребеліус відпливав від 
порту, назву якого я навіть 
не запам’ятав.  

Оминаючи пороги, судно 
підплило до землі. Вже на 
березі було краще видно, 
що острів мав гори, які ото-
чують його краї, з невели-
ким виходом до моря, між 
горами лежала долина, а 
трохи далі був високий па-
горб.  

Втома від трьох тижнів у 
морі змушувала лягти пос-
пати прямо на палубі. Але 
більше, аніж спати, мені хо-
тілось ступити на свою нову 
землю. З кожним кроком від 
Ребеліуса, я відчував щось 
дивне. Чи то була небезпе-
ка, чи то був мій порожній 
шлунок – я не знаю.  

Але тільки я ступив до гус-
тих лісів, то почув шелест 
гілок, ніби щось скаче по 
кронах дерев.  Не встигли 
мої очі роздивитися мого 
нового супутника у пригоді, 
як щось дивне схопило ме-
не за волосся. У цю ж хви-
лину я почував себе най-
прудкішим з всіх, бо так мої 
ноги не бігали ніколи.  На 
піску позаду залишалася 
стежка з відбитків моїх чо-
біт.  

Коли, як це виявилося, птах 
відпустив мене, я озирнув-
ся. На мене дивився вели-
чезний чоловік. Його вбран-
ня закривало весь тулуб, а 
у руці була ніби величезна 
виделка. Знадобилася се-
кунда, щоб зрозуміти чий 
спокій я потурбував  – По-
сейдона. За мить я побачив 
такі злі очі, яких не бачив ні 
у людей, яких грабував, ні 
навіть у рідної матінки.  

 

Коли ж тризуб своїми гост-
рими кінцями дивився у 
мою сторону, то все життя 
дійсно пробігло переді 
мною. Вистачило декількох 
секунд на це. Але, нічого не 
відбулося.  Посейдон диви-
вся позаду мене його гнів 
був направлений кудись 
далі. Обережно озирнув-
шись, я побачив незліченну 
кількість воїнів. У цю ж хви-
лину мені закортіло не бути 
тут. Тому я послухав голос 
всередині мене та почав 
бігти до свого корабля. Від-
пливши якомога далі, почу-
вся дикий шум, вода почала 
підійматися. За мить я вже 
бачив над головою клаптик 
неба, який під водою ставав 
темнішим. І тоді мені здало-
ся, що то була моя остання 
пригода.  

Але, ніби проспавши місяць, 
я з неабиякою важкістю ро-
зплющив очі, а навкруги во-
да. На поверхні мене три-
мала дерев’яна дошка з бі-
лими лініями на ній. Трохи 
прийшовши до тями,  до мо-
го стомленого мозку дійш-
ло, що я зміг пережити ли-
хо, а ось мій Ребеліус не 
витримав. Тримаючись за 
дошку з колись назвою мого 
судна, довелося долати во-
дний простір самотужки. 
Було важко, але жага до 
життя була сильнішою.  

 

 

 

Уже біля суші я втратив сві-
домість. Але останнім, що я 
побачив над собою, були 
двоє парубків. Хотілося б 
сказати, що прокинувся у 
госпіталі, але мою піратську 
натуру було видно одразу. 
Тому до тями я прийшов у 
в’язниці. Напроти мене, у 
сусідній камері, був якийсь 
чоловік. Побачивши, що я 
прокинувся, він заговорив : 

– Я думав, що ти так і не 
прокинешся. Ти як? 

Намагаючись підвестися, 
відчув всю важкість свого 
тіла. Але все ж таки присів. 

– Голова ніби свинцем на-
лита, але ніби нормально,  
– промовив я у відповідь. 

Незнайомець підійшов бли-
жче до ґрат та запитав : 

–  Пам’ятаєш за що ти сюди 
потрапив? Бо охоронці смі-
ялися з того,  що ти щось 
бормотав, коли тебе знай-
шли. 

 

Така болюча злоба взяла 
мене через це. Довелося 
розповісти незнайомцю хто 
я такий та чим я займаюся. 
Також розповів у всіх ко-
льорах свою пригоду до но-
вих земель.  

Але...він мені не повірив. Ні 
він, ні інші, кого приводили 
до камер. Кожен слухав ме-
не та сміявся, вважав дур-
ним піратом, який вдарився 
головою під час катастрофи 
на кораблі.  

Через рік мене хотіли стра-
тити, але на щастя вдалося 
втекти. Плутаючи різними 
узбережними містами, я шу-
кав тих, хто повірить у мою 
історію. Пройшли роки, а 
ніхто так і не повірив у мою 
зустріч із Посейдоном та 
острів з горами. Але я знав, 
що бачив та пере жив. То 
був мій острів, я його знай-
шов і назвою йому була Ат-
лантида. 
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Як все встигати: поради для наших читачів 
Тайм-менеджмент 
Це організація та управлінням 
власним часом.  Для прикла-
ду, сьогодні є багато напра-
цьованих методик, як своїм 
часом можуть керувати учні 
школи та вчителі. Кожен з нас 
індивідуально має підібрати 
для себе систему, тобто, як ви 
будете регулювати свій робо-
чий та особистий час.  
 
Залучити друзів справи 
Спростіть певні труднощі, де-
легуйте свої обов’язки комусь 
іншому, адже є ж ті, хто може 
вам допомогти зробити якесь 
із ваших завдань.  

Один із варіантів -  спростити 
складне завдання, можна роз-
ділити його на декілька етапів.  
Нотування 
Потрібно не боятися викорис-
товувати папір та ручку, щоб 
занотовувати, складати плани, 
креслити схеми та графіки. Це 
все допоможе визначити плю-
си та мінуси, а також пріорите-
тність та послідовність ваших 
завдань.  
Об’єктивна оцінка власних 
можливостей 
Об’єктивно оцінюйте свої 
вміння та можливості. Важли-
во усвідомити, які у вас сильні 
сторони, а над чим потрібно 
попрацювати більше. 

Створення умов для себе 
Не потрібно підлаштовуватися 
під чужі плани, складайте та 
плануйте так, як вам потрібно, 
як вам зручно, як вам вигідно. 
Для прикладу, ви хочете пра-
цювати ближче від дому, впе-
ред – шукайте та дійте. 
 
Короткострокові та довго-
строкові цілі 
Записуйте власні цілі, визна-
чайте короткі цілі та довго-
строкові. Занотуйте їх і розміс-
тіть на видному місці, щоб пе-
речитувати. По-перше, ви їх 
пам’ятатимете, а по-друге, ви 
при потребі чи бажанні змо-
жете їх змінювати. 
Звернення до важливого за-
вдання не менше одного разу 
на день 
 
Хочете відчувати, що рухаєтеся 
вперед - робіть по одній важ-
ливій справі щодня. Якщо це 
дуже велика справа, то щодня 
займайтеся нею деякий час, 
щоб просуватися далі у вирі-
шенні та прямувати до завер-
шення. Уже сам процес при-
носитиме вам відчуття задо-
волення собою та впевненість 
у власних силах. 
 
Правильно розставлені пріо-
ритети 
Важливо розділити справи за 
важливістю, щоб виконувати їх 
послідовно. Та іноді буває так, 
що ви зупинилися на найваж-
ливішій справі та ніяк не мо-
жете її завершити. Якщо вини-
кла така ситуація, то варто  
 

відволіктися та переключитися 
на деякий час на виконання 
інших легких справ. Завдяки 
цьому ви отримаєте нове на-
тхнення на повернення до 
пріоритетної справи, а також 
можуть з’явитися нові шляхи її 
вирішення. 
 
Прийняття рішення 
Важливим є обрати і прийняти 
рішення. Не бійтесь свого ви-
бору, просто робіть. Давайте 
собі завдання та виконуйте їх. 
З часом, якщо будете це регу-
лярно робити, стане все прос-
тіше організовувати себе та 
свій час. 
 
Не відволікайтесь на дрібниці 
Саме те, що ви відволікаєтеся 
на дрібниці забирає багато 
часу. Вони заважають та галь-
мують процес виконання пос-
тавлених цілей  
 
Винагороджуйте та себе за 
виконання справи 
Це потрібно, щоб закріпити 
результат, щоб подякувати 
собі. Наступного разу вийде 
ще швидше, ще краще. Вина-
городою може стати перегляд 
фільму, відвідування виставки, 
смачний корисний десерт, але 
не нагороджуйте себе їжею 
постійно, а також прогулянка, 
все, що приносить вам задо-
волення. Пишайтесь собою. 
 
Натхнення 
Шукайте натхнення, це додає 
людині нових емоцій, а тому 
з'являються нові ідеї та нові 
рішення.  
 

. "Додавайте фарб" 
Потрібно навчитися не лише 
нотувати, але й зображати у 
кольорі. Замальовуйте ваші 
графіки та схеми, адже їх ви-
гляд має вас надихати та спо-
нукати. Однотонні креслення 
можуть відштовхувати та ви-
глядати нудними. Замальову-
вання розвиватиме у вас і тво-
рчі якості, а також ви швидше 
будуте запам'ятовувати. 
 
Важливо навчитися говорити 
«так» та «ні» 
Говоріть «так» всьому новому: 
новим можливостям, новим 
альтернативам, новому досві-
ду, новим знанням, новим 
ідеям. Важливо не боятися 
сказати «ні», якщо вас щось не 
влаштовує, або суперечить 
Вашій особистості.  
 
Розвиватись та вивчати нове у 
звичному і старому 
Ви вже щось знаєте та вмієте, 
але не зупиняйтеся на досяг-
нутому, вдосконалюйте свої 
вміння та розвивайтеся далі, 
пізнавайте нове. 
 
Мріяти та планувати у вели-
ких масштабах 
 
Не стримуйте себе у своїх мрі-
ях. Завжди потрібно прагнути 
чогось більшого. Не варто боя-
тись, що щось не здійсниться у 
повній мірі, відтак, варто йти 
до мети та працювати над сво-
їми цілями. Кожен крок впе-
ред – це вже перемога. 
 

Збирали разом в інтернеті!  

 

«Не стримуйте себе у своїх 
мріях. Завжди потрібно праг-

нути чогось більшого». 

7 чудес України 

4. Софія Київська. 
Місце розташування : Київ. 
Засновано : 1017 р., 1037 р. 
Цікаво знати : У цьому соборі від-
бувалися прийоми іноземних по-
слів, сходження київських князів 
на престол, а також Ярославом 
Мудрим була створена перша 
відома бібліотека у Київській Русі. 
 
5. Херсонес Таврійський. 
Місце розташування : Севасто-
поль. 
Засновано : 422 – 421 рр. до н.е.  
Цікаво знати : За згадками літопи-
сів, тут відбулося хрещення князя 
Володимира Великого. 

6. Хотинська фортеця. 
Місце розташування : Хотин. 
Засновано : X ст. 
Цікаво знати : Такі фільми, як «За-
хар Беркут», «Тарас Бульба», 
«Три мушкетери» було знято са-
ме у Хотинській фортеці. 
 
7. Хортиця.  
Місце розташування : Запоріжжя. 
Цікаво знати : За натхненням для 
своєї відомої картини «Запорож-
ці» сюди приїжджав художник 
Ілля Рєпін. 

Кирило Павлюченко та Діа-
на Павлюченко 

 
Може за все життя кожна третя 
людина чула від знайомих про 
їхню чудесну відпустку закордо-
ном. То нам показували фото 
біля Ейфелевої вежі, то ми отри-
мували листівку з Пірамідами 
Хеопса, то сувенір у вигляді будь-
якої знаменитої статуї. Погодь-
тесь, це набридає. Навіщо нам 
дивитися на чудеса світу, якщо 
ми маємо цілих 7 у нашій рідній 
Україні?  
 

Тож, познайомимося з ними. 
 
1. Заповідник «Кам’янець». 
  
Місце розташування : Кам’янець – 
Подільський. 
Засновано : 1928 р. 
Цікаво знати : У Кам’янці станом 
на 2013 р. зареєстровано : 169 
пам’яток архітектури, 35 пам’яток 
історії, 8 пам’яток археології, 2 
пам’ятки садово – паркового мис-
тецьва, 72 пам’ятки природи. 
 

2. Києво – Печерська лавра. 
Місце розташування : Київ. 
Засновано : 1051 р.  
Цікаво знати : З 1990 р. лавру бу-
ло внесено до Всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО.  
 
3. Софіївка. 
Місце розташування : Умань. 
Засновано : 1796 р.  
Цікаво знати : Парк був побудо-
ваний за 6 років та подарований 
Станіславом Потоцьким його 
дружині Софії Вітт – Потоцький на 
її день народження. 
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