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Ч е к л И с т и  д л я  р о з в и т ку
са м о д и с ц и п л і н и ,

т в о р ч о с т і  та  к р е ат и в н о с т і

Мотиваційний альбом «Як стати генієм» — це 
унікальне видання, яке зацікавить як дітей, так і 
дорослих. З його допомогою дитина стане більш 
творчою особистістю, розвине впевненість у собі, 
привчиться до дисципліни — з любов’ю, без при-
мусу. Факти з життя видатних людей будуть під-
штовхувати до пізнання нового, а отже, згодом 
стане помітним і прогрес у навчанні. Допомога 
у виконанні деяких завдань зблизить відносини 
батьків і дітей, а спільно проведений час принесе 
втіху.
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 Кожен геній колись був звичайнісінькою 
дитиною  – дівчинкою чи  хлопчиком,  – яка ні-
чим не вирізнялася з-поміж інших дітлахів. Але 
як  так стається, що  згодом ця  дитина виростає 
справжнім генієм у  певній галузі знань, науко-
ві праці якого стають наслідком колосального 
стрибка еволюції людства, який винаходить вак-
цину від страшної хвороби, або ж стає віртуоз-
ним піаністом, поетом-пророком, неповторним 
художником?
 Видатний німецький письменник і  філософ 
Йоган Гете якось сказав: «Коли б усі діти зроста-
ли у відповідності до наших сподівань, то в нас 
були б самі генії».
 То, можливо, справа таки не  в  наших споді-
ваннях? І  завдання батьків  – виявити, до  чого 
наша дитина має хист, від чого у малюка спалаху-
ють очі, до якого заняття він повертається знову 
і знову.
 Одначе це  лишень початок довгого шляху. 
Для того, щоб дитина досягала успіхів, на неї че-
кають години, місяці, роки наполегливої пра-
ці. І  тут варто зауважити, що  запорукою успіху 
є не стояння батьків над дитячою душею з вимо-
гами щось робити. Ваша дитина повинна сама за-
хотіти розвиватися. А  для цього її  слід лишень 
тільки спрямувати в правильне русло.
 Згідно з  науковими дослідженнями, люд-
ський мозок розвивається до  25 років. Здо-
ров’я ж і якість життя людини залежать від яко-
сті нейронних зв’язків. А нейронні зв’язки, своєю 
чергою, залежать лишень від наполегливості 
кожної людини. Що  більше людина працює над 
собою, то  краще розвивається її  мозок. Малю-
вання, читання, вивчення мов, риторика  — все 
це  позитивно впливає на  розвиток мозку. І  вже 
незабаром людина усвідомлює реальні зрушення 
у запам’ятовуванні інформації, а з накопиченням 
знань вона дедалі більше розкривається перед 
іншими людьми, адже їй є що розповісти, їх хо-
четься поділитися власними враженнями, знан-
нями, позитивом зі всім світом.
 А щоб зробити перший крок до розвитку ва-
шого малюка, подаруйте йому цей мотиваційний 
альбом, який спонукатиме дитину до дій і пізнан-
ня, адже у цьому виданні містяться:
 
●  Найцікавіші факти з  життя видатних осо-

бистостей із  акцентом на  їхнє дитинство, 
щоб юні слухачі уявляли собі не лишень не-
досяжних бородатих статечних дядечків 
і  поважних пань, а  розуміли, що  колись усі 

ці персонажі також були дітьми, мали схожі 
проблеми в школі і з батьками, так само мрія-
ли і прагнули стати кращими.

●  Факти з  життя видатних людей розширять 
світогляд маленького читача, що  дозволить 
йому впевненіше спілкуватися з однолітками 
й дорослими, а також спонукатиме дізнавати-
ся більше, згодом детальніше вивчати біогра-
фію певної видатної особистості, або ж її нау-
кові, художні чи мистецькі праці тощо. 

  Інформація з життя геніїв мотивуватиме до-
сягати поставлених цілей, надихатиме юних 
читачів на  пізнання нового, а  отже, згодом 
стане помітним її прогрес у навчанні.

●  Чеклисти з дієвими порадами розвиватимуть 
у юних читачів чимало позитивних якостей. 
З часом батьки з приємним здивуванням за-
уважать, що  їхня дитина без зайвих нагаду-
вань щоранку виконує всі гігієнічні ритуали, 
вже геть не  нервує у  пошуках певного атри-
буту одягу, адже все лежатиме на місці, напе-
редодні нею дбайливо складене, маленький 
читач навчиться знаходити час нет лишень 
на навчання, а й на спілкування з однолітка-
ми і хобі.

●  Чеклисти стануть для вашої дитини справж-
нім ритуалом. Щодня вона старанно запов-
нюватиме відривні (формату А4) аркуші 
і розміщатиме у зручному для себе місці.

 
 Таким чином, з  допомогою мотиваційного 
альбому ваша дитина розвиватиметься, віднайде 
впевненість у собі, складатиме плани на майбут-
нє, усвідомлюватиме свій прогрес у поставленій 
меті і  з  гордістю демонструватиме власні досяг-
нення рідним і  друзям. Є  ще  один момент, про 
який повинні знати всі батьки: кожна дитина — 
геній, і  це  не  перебільшення, не  вигадка, це  іс-
тина. Бо кожна людина, що з’являється у цьому 
світі,  — унікальна, має неповторний характер, 
власний світогляд, зрештою, оригінальну зов-
нішність. І  мета кожного батька  — не  виховати 
знаного на весь світ генія, а повірити у здібності 
своєї дитини, визнати її унікальність у цьому сві-
ті, прищепити любов до себе. І саме тоді на зем-
лі засяє щаслива людина, яка нестиме добро і мир 
у цей світ. Ну чим не геній?
 Мотиваційний альбом допоможе вам вихо-
вати організовану, зібрану людину. З його допо-
могою дитина проявлятиме інтерес до творчості, 
розвине впевненість у  собі, привчиться до  дис-
ципліни — з любов’ю, без примусу.



■ У ДИТИНСТВІ НЕ МАВ ХИСТУ 
ДО НАВЧАННЯ 
Всупереч	міфу,	 з	навчанням	у	майбут-
нього	 генія	 все	 складалося	 добре,	 од-
нак	багато	вчителів	його	недолюблюва-
ло,	що	спричиняло	певні	проблеми.

■ СПОРТСМЕН 
Попри	 поширену	 думку,	що	 Ейнштейн	
не	 любив	 спорт,	 учений	 просто	 обож-
нював	вітрильники.	

■ ВІРТУОЗНО ГРАВ НА СКРИПЦІ
Гру	на	скрипці	 Ейнштейн	почав	опано-
вувати	у	6-річному	віці	 і	спершу	сприй-
няв	це	заняття	як	нудну	повинність.	Однак	
із	 часом	він	 зрозумів,	що	музика	допо-
магає	зосередитися.	

■ НЕ ЛЮБИВ СПІЛКУВАТИСЯ
Більшу	 частину	 вільного	 часу	 Альберт	
Ейнштейн	 вважав	 за	 краще	 проводити	
на	самоті.	За	його	словами,	розмовля-
ти	він	навчився	лишень	у	віці	семи	років,	
бо	не	хотів	ні	з	ким	спілкуватися.

■ УЛЮБЛЕНЕЦЬ ДІТЛАХІВ
На	початку	кар’єри	Ейнштейну	дове-
лося	 попрацювати	 вчителем	 алге-
бри	 й	 геометрії	 у	 школі.	 Дітлахи	
були	 в	 захваті	 від	доброго	й	до-
тепного	викладача.	З-за	дверей	
кабінету,	 де	 майбутній	 уче-
ний	 проводив	 заняття,	 раз	
у	раз	лунали	вибухи	рего-
ту.	На	подив	батьків,	 усі	
його	 підопічні	 тішили	
чудовими	 результа-
тими	успішності.	

■ НЕ ФІЗИКОЮ ЄДИНОЮ
Окрім	теорії	відносності,	на	рахунку	Ейн-
штейна	 є	 ще	 кілька	 винаходів.	 Серед	
них,	наприклад,	гірокомпас	і	вдоскона-
лена	модель	слухового	апарата.

■ НЕ СУМНІВАВСЯ, ЩО ЗДОБУДЕ НОБЕ-
ЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ
Видатний	 учений	 не	 раз	 номінувався	
на	 премію,	 але	 одержав	 її	 не	 за	 тео-
рію	відносності,	а	за	теорію	фотоефек-
ту,	 адже	 комітет	 тривалий	 час	 вагався,	
чи	можна	вручати	премію	за	вкрай	ре-
волюційні	наукові	ідеї.

■ МІГ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ ІЗРАЇЛЮ
Дану	пропозицію	він	одержав	1952	року.	
Одначе	вчений	відмовився	від	президент-
ства	через	відсутність	досвіду	в	політиці.	

■ ЕЙНШТЕЙН — МІСЯЧНИЙ КРАТЕР 
І АСТЕРОЇД
На	 честь	 видатного	 фізика	 названо	
глибочезний	 місячний	 кратер	 діаме-
тром	180	км	і	астероїд	діаметром	5	км,	
що	 обертається	 довкола	 світила	 в	 Со-
нячній	системі.

■ ВЧЕНИЙ-РОЗБИШАКА
Знамениту	світлину	з	висунутим	язиком	
було	зроблено	у	день	народження	вче-
ного	1952	року.	Іменинник	не	дуже	хотів	
робити	фотопортрет	і	постійно	відво-
лікався.	 Якоїсь	 миті	 Ейнштейн	 по-
вернувся	до	об’єктива,	завмер,	
а	коли	фотограф	натискав	
на	кнопку	фото	апарата,	
несподівано	 висунув	
язика.

АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН
фізик-теоретик, один із засновників сучасної

теоретичної фізики, лауреат Нобелівської премії 
14 березня 1879 – 18 квітня 1955 



«Є тільки два способи прожити своє 
життя. Перший — так, ніби ніяких 
див не буває. Другий — так, ніби 
все на світі є дивом» 

Альберт Ейнштейн



● УМІННЯ, ЩО СТАЛО ПОКЛИКАННЯМ
Шити	й	вишивати	майбутню	дизайнерку	
навчили	 черниці	 у	 сирітському	 притул-
ку	при	монастирі,	де	вона	виховувалася	
до	повноліття.

● ЇЇ СПРАВЖНЄ ІМ’Я ГАБРІЄЛЬ
Прізвисько	«Коко»,	що	стало	другим	ім’ям	
дизайнерки	і	частиною	фірмового	лого-
типу,	 вона	отримала	 в	юності,	 коли	спі-
вала	пісню	«Qui	qu’a	vu	Coco»	в	кабаре.	

● МАЛЕНЬКА МРІЙНИЦЯ
Мрія	 кардинально	 змінити	 жіночі	 наря-
ди	 виникло	 у	 Габрієль	 ще	 у	 притулку,	
де	 діти	 носили	 однаковий	 сірий	 одяг.	
Коли	у	дівчини	з’явилася	можливість	одя-
гатися	на	власний	смак,	вона	вирішила	
зробити	це	своїм	покликанням.

● НОВАТОРКА У СВІТІ МОДИ
Шанель	ввела	у	моду	кишені	в	жіночому	
одязі,	 сумки-клатчі	 з	 довгими	 ручками,	
чорний	колір	вбрання,	плісировані	спід-
ниці,	прикраси-трансформери.

● ЖИЛА В ГОТЕЛІ
Впродовж	 37	 років	 Габрієль	 прожила	
в	готелі	Ritz	—	одному	з	найрозкішніших	
готелів	Парижа.	

● CHANEL № 5
Парфумер	Ернест	Бо	створив	цей	запах	
для	 Коко.	 Точніше,	 він	 розробив	 десять	
зразків	і	запропонував	їх	дизайнерці.	Ко-
жен	 флакончик	 було	 пронумеровано.	
Шанель	вибрала	номер	п’ять.	

● ПАРФУМ-РЕКОРДСМЕН
Культовий	 аромат	Chanel	№	 5	 і	 сьо-
годні	 входить	 до	 десятка	 парфумів,	 які	

продаються	 найбільше	 у	 світі.	 За	 да-
ними	 французького	 уряду,	 щорічний	
об’єм	продажу	Chanel	№	5	перевищує	
100	млн	доларів.

● ЗАПРОВАДИЛА МОДУ НА КОРОТКІ 
СТРИЖКИ
Якось	 Коко	 ненароком	 обпалила	 во-
лосся,	 тож	 їй	 довелося	 коротко	 під-
стригтися.	 Коли	 дизайнерка	 з’явилася	
на	публіці	з	новою	зачіскою,	всі	виріши-
ли,	що	це	нова	мода.	Невдовзі	поло-
вина	 містянок	 ходила	 з	 короткою	
стрижкою.	

● ЗАСМАГА – ТАКОЖ ЇЇ ЗАСЛУГА
Подейкують,	що	 засмагати	жін-
ки	 почали	 також	 з	 легкої	 руки	
Коко	 Шанель.	 Якось	 дизай-
нерка	 перебувала	 у	 круїз-
ному	плаванні	й	помітно	за-
смагла.	Всі	жінки	вирішили,	
що	 то	нова	мода,	 яку	не-
загайно	прийняли.	

● РОБОТА ВДЕНЬ 
І ВНОЧІ
Ідеї	 нових	 костюмів	
приходили	 до	 ди-
зайнерки	навіть	 уві	
сні.	 Доволі	 часто	
Коко	прокидала-
ся	 і	 працюва-
ла	 над	 новим	
шедевром.

КОКО ШАНЕЛЬ
французька модельєрка, 

засновниця модного будинку Chanel
 19 серпня 1883 – 10 січня 1971



«Що гірші в дівчини справи, 
то кращий вона повинна 
мати вигляд»

Коко Шанель



▲ ЩЕ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЛАГОДИВ 
ГОДИННИКОВІ МЕХАНІЗМИ
Якось	 у	 Генрі	 зламався	 годинник,	 бать-
ків	подарунок.	Юнак	швидко	полагодив	
його	 й	 відтоді	 час	 від	 часу	 ремонтував	
сусідам	годинники.	

▲ ВИГРАВ ПЕРЕГОНИ І ДОВІВ, ЩО ЙОГО 
АВТОМОБІЛІ НАЙКРАЩІ
Він	не	був	професійним	гонщиком,	од-
нак	під	час	перегонів	сам	сів	за	кермо,	
щоб	 усім	 продемонструвати	 в	 дії	 свій	
надлегкий	 і	швидкий	автомобіль.	 То	був	
правильний	 хід,	 після	 якого	 автомобіль	
марки	«Форд»	уславився	на	все	місто.

▲ СТВОРИВ КОМПАНІЮ «ФОРД МОТОР», 
ЩО НАЗАВЖДИ ЗМІНИЛА АВТОМОБІЛЬ-
НУ ПРОМИСЛОВІСТЬ
Аби	зайнятися	улюбленою	справою,	Форд	
мусив	звільнитися	з	компанії,	що	приноси-
ла	йому	стабільний	прибуток.	«Якщо	мож-
на	 зробити	 краще,	 треба	 робити	 кра-
ще!»	—	ось	кредо	видатного	підприємця.

▲ АВТОМОБІЛЬ МАЄ БУТИ ДОСТУПНИМ 
На	 початку	 створення	 щомісяця	 його	
компанія	 продавала	 у	 п’ять	 разів	 біль-
ше	автомобілів,	ніж	конкуренти.	Секрет	
успіху	 полягав	 не	 лишень	 у	 невтомній	
роботі	працівників	компанії,	а	й	доступ-
ній	ціні	для	покупців	середнього	класу.	

▲ ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДИВ БЕЗКОШТОВНУ 
ГАРАНТІЮ НА РЕМОНТ 
Нововведення	 стало	 справжньою	 сен-
сацією.	 Якщо	 у	 водія	 щось	 ламалося,	
він	міг	заїхати	у	«Форд	Мотор»	і	там	йому	
ремонтували	 авто	 без	 оплати.	 Ця	 но-
вина	 зробила	 автомобілі	 Форда	 ще	
популярнішими.

▲ ДОМІГСЯ МІЛЬЙОННИХ ПРОДАЖІВ 
В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ
Першим	таким	автомобілем	стала	«Мо-
дель	Т».	Загалом	її	було	продано	понад	
16,5	мільйонів	екземплярів.

▲ ВИГРАВ СУД В АСОЦІАЦІЇ ЛІЦЕНЗОВА-
НИХ ВИРОБНИКІВ АВТОМОБІЛІВ
Від	 усіх	 виробників	 автомобілів	 чле-
ни	 Асоціації	 вимагали	 сплати	 відсотків	
од	прибутку.	Форд	повстав	проти	такого	
рішення	і	переміг,	адже	він	твердо	вірив	
у	свою	справу	і	свою	правду.

▲ ПЕРШИЙ У СВІТІ ЗАПРОВАДИВ КОНВЕ-
ЄРНЕ ВИРОБНИЦТВО
Це	революційне	рішення	дозволило	ско-
ротити	 час	 роботи	 над	 однією	 опера-
цією	 у	 чотири	 рази.	 Що	 пришвидши-
ло	 випуск	 більшої	 кількості	 автомобілів	
за	одиницю	часу.	

▲ ЗБУДУВАВ «АЕРОПОРТ ФОРДА», 
ЩО КАРДИНАЛЬНО ВІДРІЗНЯВСЯ ВІД 
РЕШТИ
На	 ньому	 зробили	 перші	 злітно-посад-
кові	бетонні	смуги,	побудували	перший	
пасажирський	термінал	у	США,	запро-
вадили	службу	авіапошти.	

▲ СТВОРИВ ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШИХ МУЗЕ-
ЇВ У СВІТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ ТА РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ ДИВОВИЖ
В	музеї	 зібрано	 величезну	 колекцію	ма-
шин,	літаків,	президентських	лімузинів,	па-
ровозів,	 двигунів.	 Відтворено	 майстерню	
Томаса	Едісона,	а	будинки	деяких	видат-
них	особистостей	просто	перевезені	ра-
зом	із	землею,	на	якій	вони	стояли	раніше.	

ГЕНРІ ФОРД
американський промисловець, винахідник,
власник заводів із виробництва автомобілів

по всьому світові 
30 липня 1863 – 7 квітня 1947



«Невдача – це лише 
можливість вдумливіше 
розпочати все знову»

Генрі Форд



Те

● ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО 
З ЕЛЕКТРИКОЮ

Одного	 вечора,	 коли	 Ніколі	
було	6	років,	він	грався	з	чор-
ною	кішкою	і	помітив,	що	коли	

її	 гладити,	 шерсть	 перелискує	
смугою	 блакитного	 світла,	 яке	

при	 дотикові	 аж	 іскрить.	 І	 батько	
йому	пояснив,	що	це	 явище	нази-

вається	«електрикою».	Це	дуже	вра-
зило	хлопчика.

● МРІЙНИК
Спостерігаючи	 за	 важкою	 працею	 се-
лян,	 Нікола	 ще	 з	 юності	 поставив	 собі	
за	мету	полегшити	життя	простої	люди-
ни.	І	він	вирішив,	що	мусить	«побудувати	
таку	машину,	 яка	сама	працюватиме,	
а	людина	лише	наглядатиме	за	нею».

● ФІЗИК ІЗ МАЙБУТНЬОГО
Деякі	винаходи	Тесли	й	понині	сучасни-
кам	 видаються	 фантастичними:	 елек-
тричний	 підводний	 човен,	 озоновий	 ге-
нератор	 —	 далеко	 не	 весь	 перелік	
дивовиж,	 над	 якими	 працював	 винахід-
ник	і	які	досі	людство	не	винайшло.	

● НЕЛЮДСЬКА ВИТРИВАЛІСТЬ
Кажуть,	винахідник	ніколи	не	спав	більше	
2	годин	на	добу.	Практично	весь	вільний	
час	 він	 присвячував	 науковій	 діяльності.	
Якось	 він	 так	 запрацювався,	 що	 про-
вів	у	кабінеті	84	 години	й	ані	на	хвильку	
не	відволікався	і	не	спав.

● ЕКСТРАСЕНС
Тесла	 мав	 дивовижний	 дар	 передба-
чення.	Одного	разу,	проводжаючи	друзів	
після	вечірки,	він	умовив	їх	не	сідати	в	по-
їзд.	 Згодом	 з’ясувалося,	що	цим	 Тесла	

врятував	 їхні	 життя,	 адже	 поїзд	 зійшов	
з	колії	й	загинуло	чимало	пасажирів.

● ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ ТЕСЛИ
Тесла	відкрив	спосіб	збереження	та	пе-
редачі	світла.	Він	розробив	 і	використо-
вував	 флуоресцентні	 лампи	 у	 своїй	
лабораторії	за	40	років	до	того,	як	їх	«від-
крила»	промисловість.

● ПРАЦЮВАВ НАД СТВОРЕННЯМ ЕЛЕК-
ТРОДВИГУНА ЗІ ЗМІННИМ СТРУМОМ
Дослідження	підштовхнули	Теслу	до	дум-
ки	про	можливість	бездротового	переда-
вання	 електроенергії	 на	 значні	 відстані.	

● МРІЯВ СТВОРИТИ БЕЗДРОТОВУ СИСТЕ-
МУ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПО ВСІЙ 
ПЛАНЕТІ
Вчений	 навіть	 демонстрував	 свою	 роз-
робку	 наочно	 і	 встиг	 побудувати	 одну	
таку	 вежу.	Але	спонсори	 закрили	про-
єкт,	коли	дізналися,	що	Тесла	планує	роз-
давати	електроенергію	безкоштовно.

● ТЕСЛА ЯК ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ
Іменем	 винахідника	 названо	 оди-
ницю	вимірювання	щільності	маг-
нітного	потоку.

● ПРОВИДЕЦЬ
Тесла	передбачив	появу	мо-
більного	зв’язку,	безпілотни-
ків,	інтернету	та	інших	тех-
нологій.	 Він	 влаштовував	
дивовижні	 шоу	 зі	 стру-
мом,	 щоб	 популяри-
зувати	науку.

НІКОЛА ТЕСЛА
сербський винахідник у галузі електротехніки,

 вчений, інженер, фізик
 10 липня 1856 – 7 січня 1943



Те
«Вам знайомий вислів “вище 
голови не стрибнеш”? – омана. 
Людина може все»

Нікола Тесла

Те



■ ПЕРШІ ГРОШІ ЗАРОБИВ ЩЕ ХЛОП’ЯМ
Змалечку	 Волт	 мав	 хист	 до	 художньої	
творчості.	 Першим	 його	 захопленням	
було	 малювання	 вугіллям	 та	 крейдою.	
Перші	25	центів	він	заробив,	зобразивши	
сусідського	коня	на	клапті	газети.

■ У 10 РОКІВ ЗАДУМАВ СТВОРИТИ ПАРК 
РОЗВАГ ДЛЯ ДІТЕЙ 
Нині	парки	розваг	«Діснейленд»	популяр-
ні	в	усьому	світі.	Перший	такий	парк	Волт	
відкрив	за	40	років	по	тому,	як	йому,	ма-
лому,	спала	на	думку	ця	ідея.	

■ МАЛЮВАВ КУМЕДНИХ ТВАРИН, МА-
ЛЮНКИ ДАРУВАВ ВІЙСЬКОВИМ
Волт	був	певен,	що	на	війні	в	людей	теж	має	
бути	щось	добре	і	світле.	Під	час	Другої	сві-
тової	 війни	 сімнадцятирічний	 юнак	 підні-
мав	бойовий	дух	тим,	хто	перебував	на	пе-
редовій.	Він	пішов	на	війну	добровольцем	
та	працював	у	«Червоному	хресті».

■ ПЕРШУ КОМПАНІЮ «КОМЕРЦІЙНИХ 
ХУДОЖНИКІВ» ВІДКРИВ, КОЛИ ЙОМУ 
ЩЕ НЕ БУЛО 20-ТИ РОКІВ
Запросивши	 до	 партнерства	 друга-ху-
дожника,	 Волт	 спільно	 з	 ним	 малював	
рекламні	 листівки	 та	 невдовзі	 почав	 за-
робляти	 значно	 більше,	 ніж	 у	 компанії,	
де	працював	за	наймом.

■ «СМІХОГРАМА» — ПЕРШИЙ ФІЛЬМ 
Керівник	рекламної	 компанії,	 де	працю-
вав	Волт,	був	дуже	старомодним	і	не	ви-
знавав	 нововведень.	 Та	 коли	 Волт	 приніс	
йому	власноруч	зроблений	фільм	за	но-
вою	 технологією,	 до	 того	 ж	 дуже	 сміш-
ний,	керівник	погодився	надати	юному	та-
ланту	простір	для	творчості	і	прийняв	його	
пропозицію	про	новий	формат	зйомок.

■ ФІЛЬМИ, ЩО ПЕРЕВЕРНУЛИ СВІТ АНІМА-
ЦІЇ ДОГОРИ ДРИҐОМ
Дісней	поєднав	живих	персонажів	 із	ма-
льованими,	 що	 стало	 справжньою	 сен-
сацією.	 Глядачі	 охоче	 ходили	 на	 чудер-
нацькі	 й	 водночас	 до	 кольок	 у	 животі	
смішні	фільми	Діснея.

■ ПЕРША СИНХРОННО ОЗВУЧЕНА АНІМА-
ЦІЙНА СТРІЧКА
Мова	йде	про	мультфільм	«Пароплавчик	
Віллі».	 Головний	 герой,	 Міккі	 Маус,	 зго-
дом	 став	 символом	 Сполучених	 Шта-
тів.	Глядачі	шикувалися	в	довжелезні	чер-
ги,	щоб	побачити	мишу,	яка	розмовляла	
на	екрані.

■ «ОСКАР» ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ 
КІНОАКАДЕМІЇ
Цю	найвищу	нагороду	Волтові	Діснею	вру-
чили	за	створення	«надзвичайного	персо-
нажа,	 що	 підкорив	 серця	 мільйонів	 лю-
дей	у	всьому	світі».

■ ВПЕРШЕ СТВОРИВ АНІМАЦІЙНИЙ ПІВТО-
РАГОДИННИЙ ФІЛЬМ
На	створення	цього	фільму	Волт	витратив	
півтора	 мільйона	 доларів,	 тож	 довелося	
навіть	 закласти	 власний	 будинок.	 Та	 по-
при	побоювання	друзів,	що	мультфільм	ні-
хто	так	довго	не	дивитиметься,	вже	за	пер-
ший	день	перегляду	він	приніс	8	мільйонів	
доларів	прибутку.

■ ЗОЛОТА МЕДАЛЬ КОНГРЕСУ — НАЙВИ-
ЩА ЦИВІЛЬНА НАГОРОДА США 
Волт	 Дісней	 вразив	 світ	 не	 тільки	 своїми	
веселими	і	живими	персонажами,	нови-
зною	 анімаційних	фільмів.	 Насамперед	
він	довів,	що	людина,	яка	вірить,	подолає	
будь-які	перешкоди.

ВОЛТ ДІСНЕЙ
американський художник-мультиплікатор,

кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, 
засновник кінокомпанії

5 грудня 1901 – 15 грудня 1966



«Якщо ти можеш про це мріяти, 
то ти можеш це й зробити»

Волт Дісней



МАРІЯ СКЛОДОВСЬКА-КЮРІ
французький фізик, хімік, педагог, 

громадська діячка польського походження
7 листопада 1867 – 4 липня 1934

■ НАВЧАЛАСЯ У ПІДПІЛЬНО-
МУ «ЛЕТЮЧОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

У	 тогочасній	 Польщі	 можливості	
жінок	 здобути	 вищу	 наукову	 осві-

ту	 були	 обмежені,	 до	 Варшавського	
університету	 не	 приймали	 жінок.	 Тому	
Марія	 змушена	 була	 здобувати	 освіту	
на	підпільних	жіночих	курсах,	які	мали	не-
формальну	назву	«Летючий	університет».	

■ ЗДОБУЛА ДИПЛОМИ З МАТЕМАТИКИ 
ТА ФІЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ СОРБОННИ
1893	року	отримує	диплом	ліцензіата	з	фі-
зичних	наук,	ставши	першою	за	оцінками	
на	курсі,	а	1894	року	—	диплом	 із	мате-
матики	з	другим	результатом	на	курсі.

■ ВЕСІЛЬНА ПОДОРОЖ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
У	 1895	році	Марія	 вийшла	 заміж	 за	П’є-
ра	Кюрі.	Церемонія	відбулася	без	золотих	
обручок	 і	 бенкету.	 Як	 весільний	 подару-
нок	подружжя	придбало	два	велосипеди	
і	поїхало	на	них	у	весільну	подорож.

■ ЄДИНА ЖІНКА, ЯКА ДВІЧІ СТАЛА ЛАУРЕ-
АТОМ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
У	1903	році	разом	із	чоловіком	отримала	
премію	в	галузі	фізики,	а	1911	року	одно-
осібно	—	в	царині	хімії.

■ ВІДКРИЛА ЕЛЕМЕНТИ РАДІЙ ТА ПОЛОНІЙ
Елемент	 радій	 названо	 від	 латинського	
«radius»	—	промінь,	а	полоній	—	на	честь	
батьківщини	Марії	—	Польщі.

■ ВИЯВИЛА ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА КЛІТИНИ
Подружжя	Кюрі	в	процесі	роботи	з	радіа-
цією	з’ясувало,	що	клітини,	уражені	будь-
якою	пухлиною,	руйнуються	швидше,	ніж	
здорові	людські	клітини.

■ ПЕРША ЖІНКА-ВИКЛАДАЧ В ІСТОРІЇ 
СОРБОННИ 
Марія	 Кюрі	 отримує	 кафедру,	 спершу	
створену	для	 її	чоловіка.	А	ще	одержала	
звання	професора	і	стала	першою	про-
фесоркою	в	історії	французької	освіти.

■ СТВОРИЛА РЕНТГЕНІВСЬКИЙ АПАРАТ
У	роки	Першої	 світової	 війни	Марія	 Кюрі	
їздила	 по	 госпіталях	 з	 першим	 рент-
ген-апаратом	і	навчала	лікарів	роби-
ти	 рентген	 для	 успішнішого	 прове-
дення	операцій.	

■ ЗАСНУВАЛА ІНСТИТУТ РАДІЮ
Сьогодні	 це	 один	 із	 провідних	
медичних,	 біологічних	 та	 біофі-
зичних	 дослідницьких	 центрів	
у	світі.

■ МАТІР СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ
Впродовж	усього	життя	
Кюрі	працювала	з	раді-
оактивними	елемента-
ми.	Її	речі	навіть	сьогодні	
радіоактивні.	Фран-
ція	назвала	їх	осо-
бистим	надбанням	
та	розмістила	в	На-
ціональній	бібліоте-
ці	Парижа.	Кожен	
відвідувач	відділу,	
де	зберігаються	
речі	Кюрі,	має	
прослухати	ін-
формацію	
про	безпе-
ку	та	одягти	
захисний	
костюм.



«У житті немає нічого, чого варто 
було б боятися, є тільки те, 
що потрібно зрозуміти»

Марія Склодовська-Кюрі



● НЕ МАВ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
Валерій	 закінчив	 школу	 зі	 срібною	 ме-
даллю	 та	 здобув	 вищу	 освіту	 в	 Одесь-
кому	політехнічному	 інституті	за	фахом	
«промислова	теплоенергетика».

● МАВ ПРІЗВИСЬКА
В	 дитинстві	 Валерія	 називали	 Рудим	Со-
няшником,	на	полі	–	Лобаном,	а	за	звичку	
розхитуватися	 на	 тренерському	 місці	 –	
Маятником.	 А	 ще	 Залізним	 Полковни-
ком	—	 за	 відсутність	 емоцій	 на	 обличчі	
під	час	матчів.

● МАЙСТЕРНО ВОЛОДІВ ПРИЙОМОМ 
«СУХИЙ ЛИСТ»
Ще	 на	 початку	 футбольної	 кар’єри	 Ва-
лерій	прославився	вмінням	подавати	під-
кручені	м’ячі	з	кутових	та	штрафних	уда-
рів.	То	був	фірмовий	трюк	Лобановського,	
який	приніс	йому	справжню	славу.

● ВІРИВ У ПРИКМЕТИ
Лобановський	 вірив	 у	 прикмети,	 тому	
на	полі,	де	мала	відбутися	гра	його	ко-
манди,	 він	 уникав	 та	 намагався	 не	 на-
ступати	на	лінії	розмітки	бігових	доріжок	
та	тріщини	в	асфальті.	А	ще,	якщо	на	очі	
йому	траплялася	футболка	з	номером	
«13»,	одразу	викидав	її	на	смітник.

● ФУТБОЛЬНИМ ТРЕНЕРОМ СТАВ У 29 РОКІВ
Керівники	 багатьох	 команд	 розглядали	
Лобановського	 як	 тренера,	але	 всіх	 зу-
пиняв	його	молодий	вік.	У	29	років	фут-
боліст	 зазвичай	 ще	 грає,	 набирається	
досвіду.	Лише	у	клубі	«Дніпро»	не	зляка-
лися	довіритися	молодому	фахівцю.

● МРІЯВ ТРЕНУВАТИ КОМАНДУ «ДИНАМО»
Валерій	 завжди	 прагнув	 повернутися	
до	рідного	міста	тренувати	команду,	яка	

його	виховала.	Одного	дня	Ло-
бановському	 зателефонували	
з	Києва	і	попросили	не	погоджувати-
ся	на	пропозиції	стати	тренером	 інших	
команд,	адже	саме	обговорювався	ва-
ріант	його	запрошення	у	«Динамо».	Для	
Лобановського	то	була	незабутня	мить.

● УПЕРТЮХ
Про	 впертість	 Лобановського	 ходили	 ле-
генди.	Будь-яке	його	рішення	було	остаточ-
ним.	Валерій	любив	казати:	«Ми	з	розумін-
ням	 ставимося	 до	 вашого	 нерозуміння.	
Але	лишаємо	його	без	уваги».

● ЙОГО «ДИНАМО» РОЗГРОМИЛО 
«БАРСЕЛОНУ»
5	 листопада	 1997	 року	 київське	 «Дина-
мо»	під	 керівництвом	Валерія	Лобанов-
ського	перемогло	«Барселону»	з	рахун-
ком	0:4.	То	була	справжня	сенсація.

● НАЙТИТУЛОВАНІШИЙ ТРЕНЕР ТА ВОЛО-
ДАР ДВОХ КУБКІВ УЄФА
За	 версією	 авторитетного	 порталу	
FourFourTwo	Валерій	Лобановський	увій-
шов	до	ТОП-10	найкращих	тренерів	усіх	
часів.	Ба	більше,	йому	не	раз	присуджу-
вали	 місця	 в	 десятці	 найкращих	 тре-
нерів	за	версіями	таких	медіа,	як	World	
Soccer,	 France	 Football,	 ESPN,	 Deutsche	
Presse-Agentur,	Berlin-Britz.	Київське	
«Динамо»	 на	 чолі	 з	 Лобановським	 здо-
було	 дев’ять	 кубкових	 трофеїв	 та	 два	
Кубки	кубків	УЄФА.

● ВИХОВАВ ЧИМАЛО ЗІРОК ФУТБОЛУ
Валерій	Лобановський	був	наставником	
та	взірцем	для	багатьох	футбольних	грав-
ців	 і	 тренерів.	 Серед	 його	 вихованців	 –	
три	володарі	«Золотого	м’яча»	(Олег	Бло-
хін,	Ігор	Бєланов	та	Андрій	Шевченко).

ВАЛЕРІЙ 
ЛОБАНОВСЬКИЙ

видатний український футболіст і тренер
 6 січня 1939 – 13 травня 2002 



«Щоб перемагати, треба 
завжди випереджати свій час»

Валерій Лобановський



● ЖУРНАЛІСТ «МОРНІНГ ПОСТ» 
У 25 РОКІВ
Щоб	правдиво	 і	 детально	описувати	по-
дії,	 які	відбувалися	на	фронті,	Вінстон	 іде	
на	 війну	 військовим	 кореспондентом	
і	 показує	себе	 як	сміливого	 та	 завзятого	
вояка.

● ПЕРШИЙ ЛОРД АДМІРАЛТЕЙСТВА
Його	 важливою	заслугою	на	цій	посаді	
було	створення	військово-повітряних	сил	
Британії.

● МІНІСТР ВОЄННО-МОРСЬКИХ СИЛ 
КРАЇНИ
Британці	із	захватом	сприйняли	обрання	
Черчилля	на	цій	посаді,	оскільки	на	той	
час	 він	 чудово	 зарекомендував	 себе	
не	 тільки	 як	 геніальний	 військовий	стра-
тег,	а	й	як	справедливий	і	мудрий	очіль-
ник	збройних	сил.

● ПИСЬМЕННИК, АВТОР ПОНАД 50 
КНИГ
Перші	опубліковані	книжки	були	про	
збройні	 сили.	 Ці	 видання	 принес-
ли	 авторові	 гучну	 славу	 і	 чималі	
гонорари.

● ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ
Король	 Георг	 IV	 обрав	 Чер-
чилля	 на	 цю	 посаду	 у	 най-
більш	 скрутну	 для	 дер-
жави	 пору.	 На	 той	 час	
гітлерівська	 Німеччина	
захопила	 майже	 всю	
Європу.	І	Черчилль	був	
одним	 із	 небагатьох	
державних	 діячів,	
хто	 мав	 здатність	

дати	гідну	відсіч	ворогові	 і	готовність	взяти	
на	себе	відповідальність.

● ПІДПИСАВ УГОДУ З РАДЯНСЬКИМ СО-
ЮЗОМ ТА США ПРО СТВОРЕННЯ ВЕЛИКОЇ 
ТРІЙКИ
На	той	час	то	була	угода	між	трьома	най-
сильнішими	країнами	світу,	які	об’єдна-
ли	 свої	 сили	 задля	 боротьби	 проти	 ні-
мецько-фашистських	загарбників.

● ОТРИМАВ ЛИЦАРСЬКИЙ ТИТУЛ
За	 високі	 досягнення	 та	 відданість	 Ве-
ликій	 Британії	 королева	 Англії	 Єлизаве-
та	ІІ	надала	Черчиллю	лицарський	титул.	
Відтоді	його	стали	називати	Сер	Вінстон	
Черчилль.

● ЛАУРЕАТ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
З ЛІТЕРАТУРИ
1953	року	«за	неперевершеність	історич-
ного	й	біографічного	опису,	за	блискуче	
ораторське	мистецтво,	з	допомогою	яко-
го	 відстоювалися	 найвищі	 людські	 цінно-
сті»	 Черчилль	 одержав	 найпрестижнішу	
нагороду	в	світі.	

● ПИСАВ КАРТИНИ, ЯКІ ВИСТАВЛЯЛИСЯ 
У «ЛУВРІ»
Видатні	 художники	 того	 часу	 вважа-
ли,	 що	 якби	 Черчилль	 не	 пішов	 у	 по-
літику,	 то	 став	 би	 всесвітньо	 відомим	
художником.

● ПРОЖИВ 90 РОКІВ ПОПРИ ТЕ, ЩО НЕ-
ОДНОРАЗОВО ПЕРЕБУВАВ ЗА КРОК ВІД 
СМЕРТІ
Вінстон	народився	семимісячним,	 і	 ліка-
рі	давали	йому	небагато	шансів	на	жит-
тя.	В	юному	віці	він	упав	з	висоти	та	мало	
не	 розбився.	 На	 війні	 кулі	 пролітали	

ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 
британський державний і політичний діяч, 

прем’єр-міністр Великої Британії, письменник
30 листопада 1874 – 24 січня 1965



«Успіх – це здатність іти від 
невдачі до невдачі,
не втрачаючи ентузіазму»

Вінстон Черчилль



ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ 
італійський художник, учений, винахідник,

письменник, музикант, один із найвизначніших 
представників Високого Відродження

15 квітня 1452 – 2 травня 1519

▲ НАВЧАВСЯ В МАЙСТЕРНІ ОДНОГО 
З НАЙВІДОМІШИХ НА ТОЙ ЧАС ХУДОЖ-
НИКІВ АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОКІО
Саме	 там	 в	 одному	 із	 посібників	 з	жи-
вопису	 юний	 Леонардо	 довідався	 про	
те,	як	слід	зберігати	горностаєві	хвости,	
щоб	 їх	 не	 поточили	 миші.	 Адже	 пензлі	
для	живопису	виготовляли	з	дорогих	гор-
ностаєвих	хвостів,	а	миші,	яких	у	Серед-
ньовіччі	 було	 безліч	 у	 Флоренції,	 часто	
псували	пензлі.	

▲ У 20 РОКІВ БУВ ЗАРАХОВАНИЙ 
ДО ГІЛЬДІЇ ЖИВОПИСЦІВ ФЛОРЕНЦІЇ
Так	тоді	називалося	об’єднання	справж-
ніх	 професійних	 художників	міста.	 Вчи-
тель	 юнака,	 довіривши	 йому	 зобра-
ження	 на	 своїй	 картині,	 визнав,	що	 той	
малює	 краще	 за	 нього	 й	 відтоді	 обли-
шив	живопис.

▲ ВИНАЙШОВ НОВУ ТЕХНІКУ ЖИВОПИ-
СУ, ЩО НАЗИВАЄТЬСЯ СФУМАТО
Завдяки	цій	техніці	пом’якшуються	конту-
ри	фігур	і	предметів,	вони	виходять	злег-
ка	 розмитими,	 такими,	 як	 ми	 бачимо	
їх	 у	 реальному	житті.	 Цей	 ефект	 допо-
магає	досягти	просто	неймовірної	реа-
лістичності,	і	саме	тому	персонажі	кар-
тин	художника	виглядають	немов	«живі».

▲ СТАВ ОДНИМ ІЗ НАЙВІДОМІШИХ ДО-
СЛІДНИКІВ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА
Леонардо	 був	 відомою	 і	 популярною	 по-
статтю,	що	полегшувало	доступ	до	 відпо-
відних	ресурсів,	приміщень	та	обладнання.	
Малював	да	Вінчі	з	розтинів,	які	самі	й	про-
водив.	Після	смерті	художника	за	його	ес-
кізами	було	написано	багато	книг	з	анато-
мії,	якими	ми	користуємося	понині.	

▲ ВИНАЙШОВ СВІТЛОТІНЬ — СПОСІБ ПЕ-
РЕДАЧІ ОБ’ЄМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
У	 1481	 році	 він	 отримав	 замовлення	
на	 створення	 доволі	 великої	 картини	
«Поклоніння	волхвів»	—	близько	двох	із	по-
ловиною	метрів	завширшки	і	завдовжки.	
Працюючи	 над	 нею,	 художник	 і	 зробив	
нове	відкриття.	

▲ МАЙСТЕРНО ГРАВ НА ЛЮТНІ 
Леонардо	 власноруч	 створив	 срібну	
лютню	у	формі	кінського	черепа.	Своєю	
грою	і	співом	він	так	вразив	герцога	Ло-
ренцо	 Прекрасного,	що	 його	 було	 за-
прошено	до	двору.	

▲ СТВОРИВ ПРОТОТИП ПЕРШИХ ТАН-
КІВ, ЯКІ ВДОСКОНАЛИЛИ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ 
450 РОКІВ 
То	 були	 прикриті	 панциром	 і	 озбро-
єні	 гарматами	 вози	 з	 воїнами	 все-
редині.	 Леонардо	 винайшов	 багато	
видів	 зброї,	 але	 з	 часом	 кардиналь-
но	 змінив	 свою	 думку	 і	 засудив	 вій-
ни,	 називаючи	 їх	 найстрашнішим	
неподобством.

▲ ПОДАВ ІДЕЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ МІЛАНА 
НА ІДЕАЛЬНЕ МІСТО, ЗРУЧНЕ І БЕЗПЕЧНЕ 
ДЛЯ ЖИТТЯ
Ідея	 виникла	 після	 того,	 як	 понад	 50	
тисяч	 міланців	 загинули	 від	 чуми,	
причиною	 якої	 стали	 антисанітар-
ні	 умови	життя	містян.	Місцева	 влада	
відмовилася	 втілити	 проєкт.	 Але	 двісті	
років	по	тому	Державна	рада	Лондо-
на	 визнала	 запропоновані	 Леонардо	
да	Вінчі	 пропорції	 ідеальними	 та	 вра-
хувала	 їх	під	час	планування	нових	ву-
лиць	міста.



«Бог створив людину за своєю 
подобою, тому людина – єдина істота 
на Землі, наділена здатністю творити. 
Гріх цим не користуватися»

Леонардо да Вінчі

▲ СПРОЄКТУВАВ ДИВОВИЖНІ МЕХАНІЗ-
МИ З НАГОДИ СВЯТА В МІЛАНІ
Доти	 ніхто	 нічого	 подібно	 не	 робив,	
про	 це	 видовище	 сучасники	 Леонар-
до	 складали	 легенди.	 Для	 святкової	
вистави	 Леонардо	 побудував	 незви-
чайну	конструкцію,	яка	демонструва-
ла	 обертання	 семи	 планет	 навколо	
світила.	

▲ СКОНСТРУЮВАВ ПЕРШУ МОДЕЛЬ 
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
Літальні	 апарати	 да	 Вінчі	 не	 піднялися	
в	небо,	але	його	пристрасть	до	експе-
риментів	 дала	 свої	 плоди,	 тож	 за	 його	
ескізами	навіть	у	наш	час	учені	намага-
ються	втілити	ідеї	геніального	митця,	який	
випередив	свій	час.



ОДРІ ХЕПБЕРН
британська акторка, фотомодель,

громадська діячка
4 травня 1929 – 20 січня 1993

● МРІЯЛА СТАТИ БАЛЕРИНОЮ
У	світі	могла	б	і	не	засяяти	зірка	акторки	
Одрі	 Хепберн,	бо	Одрі	 готувалася	ста-
ти	балериною.	Але	через	високий	зріст,	
41	 розмір	 ноги	 та	 постійне	 недоїдання	
у	воєнні	роки	вона	не	змогла	продовжу-
вати	кар’єру	балерини.

● ВОЛОДІЛА ШІСТЬОМА МОВАМИ
Маленька	Одрі	досконало	знала	англій-
ську	та	голландську	мови.	Згодом	вона	
опанувала	 іспанську,	 французьку,	 ні-
мецьку	та	італійську	мови.

● ОЛЕНЯТКО ПІППІН – ДОМАШНІЙ 
УЛЮБЛЕНЕЦЬ
Так,	замість	кошеняти	–	оленятко.	Для	1959	
року	це	було	дуже	дивно.	Одрі	скрізь	бра-
ла	його	з	собою,	навіть	до	супермаркету.

● МАЛА БАГАТО ЗАХОПЛЕНЬ 
Одрі	дуже	любила	читати.	Також	актри-
са	 любила	 малювання,	 а	 з	 віком	 вона	
захопилася	рукоділлям:	у	перервах	між	
зйомками	плела.	Також	активно	займа-
лася	садівництвом.	1990	року	на	її	честь	
було	названо	вид	тюльпанів.

● ЇЇ ОБОЖНЮВАЛИ ЗА ВМІННЯ ГРАТИ РІЗ-
НОПЛАНОВІ РОЛІ
У	Голлівуді	Одрі	майже	одразу	отрима-
ла	роль	в	культовому	фільмі	«Римські	ка-
нікули».	Серед	 інших	 її	 відомих	фільмів:	
«Сабріна»,	 «Війна	 і	 мир»,	 «Історія	 чер-
ниці»,	 «Моя	 прекрасна	 леді».	 І,	 звичай-
но	ж,	«Сніданок	у	Тіффані».

● УЧАСНИЦЯ КЛУБУ EGOT
Одрі	–	одна	із	14	учасників	цього	клубу.	
Це	 неофіційне	 звання	 одержали	 діячі	

мистецтв,	 що	 одночасно	 мають	 на-
городи	 Еммі,	 Grammy,	 Oscar	 та	 Tony	
Award.

● СТИЛЬ ОДРІ – СПРАВЖНІЙ ЕТАЛОН 
У СВІТІ МОДИ
Вузька	 талія,	 широка	 спідниця,	 корот-
ка	чорна	сукенка,	макіяж	із	чіткими	кон-
турами	 –	 це	 все	 стиль	 Одрі.	 Навіть	 че-
рез	пів	століття	зірки	шоубізу	наслідують	
її	образ.

● МУЗА ЮБЕРА ДЕ ЖИВАНШІ
Одрі	 почала	 співпрацю	 з	 Живанші	
на	 початку	 кар’єри	 в	 Голлівуді.	 Згодом	
співпраця	 переросла	 в	 міцну	 дружбу.	
Живанші	 створював	 ексклюзивний	 одяг	
та	прикраси	як	для	героїнь	фільмів	Одрі,	
так	і	для	її	повсякдення.	Одрі	завжди	ра-
дилася	з	модельєром,	навіть	коли	хотіла	
змінити	зачіску.

● ПОСОЛ ДОБРОЇ ВОЛІ ЮНІСЕФ
Одрі	 на	 все	 життя	 запам’ятала	 жахіт-
тя	 війни.	 А	 тому	ще	 у	 1950-х	 роках	 по-
чала	 співпрацювати	 з	 UNICEF,	 згодом	
ставши	послом	доброї	волі.	За	свою	ді-
яльність	Одрі	отримала	одну	з	найвищих	
нагород	США	 –	 Президентську	медаль	
Свободи.

● ЛЮБИЛА ЛЮДЕЙ І ЖИТТЯ
Найважливіший	 секрет	 ідеальності	
Одрі	 Хепберн	—	 в	 її	 ставленні	 до	 сві-
ту	 і	 людей.	 Вона	 казала:	 «Щоб	 очі	
були	 гарними	 –	 шукайте	 добро	 в	 ін-
ших,	 щоб	 губи	 були	 красивими	 –	 го-
воріть	 тільки	 добрі	 слова;	 а	 для	 пря-
мої	 постави	 ходіть	 з	 усвідомленням,	
що	ви	не	самотні».



«Моє життя — це чари, 
в ньому були важкі 
моменти, але я завжди 
вірила в краще»

Одрі Хепберн



● ЮНИЙ ТАЛАНТ
Вже	у	12	років	компанія	Hewlett-Packard	
запросила	Джобса	попрацювати	на	ка-
нікулах.	 Там	 хлопчина	 познайомився	
з	майбутнім	співзасновником	Apple	Сті-
веном	Возняком.

● ПІДПРИЄМЛИВІ ШИБЕНИКИ
У	старшій	школі	Стів	Джобс	і	Стів	Возняк	
займалися	 тим,	що	 безкоштовно	 дзво-
нили	 по	 всьому	світу.	 Це	 вони	 здійсню-
вали	 з	 допомогою	 «синіх	 коробочок»,	
які	 зламували	 телефонні	 коди.	 Якийсь	
час	 хлопчаки	 виготовляли	 і	 продавали	
ці	коробочки.

● CТІВ ІЗ ДИТИНСТВА МАВ ДАР 
ПЕРЕКОНАННЯ
Якось	дванадцятирічному	Стівові	 знадо-
билися	запчастини	для	роботи.	Він	вирі-
шив	зателефонувати	Біллу	Г’юлетту,	но-
мер	 якого	 знайшов	 у	 телефонній	 книзі	
міста	Пало-Альто.	Білл	відповів	на	дзвінок	
і,	на	диво,	погодився	дати	незнайомому	
хлопчикові	необхідні	деталі.

● МІЛЬЙОНЕР БЕЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Джобс	 кинув	 коледж	 через	 фінансові	
проблеми	батьків.	 Та	 й	 під	 час	 навчан-
ня	йому	не	солодко	велося.	Через	брак	
грошей	він	мусив	збирати	пляшки.

● КРУТИЙ ХАРАКТЕР
Упевненість	 у	 власній	 надзвичайності	
зробила	з	Джобса	людину	з	важким	ха-
рактером.	 Він	 був	 на	 диво	 небагато-
слівний	та	рідко	усміхався,	не	надто	ча-
сто	сходився	з	людьми.	Та	водночас	він	
був	 дуже	 допитливим.	 Його	 цікавило	
геть	 усе,	 до	 найменшої	 деталі.	 Він	 про	
все	на	світі	запитував,	а	як	не	отримував	

відповіді	на	своє	запитання,	то	намагав-
ся	знайти	її	самотужки.

● НЕ ВИНАХІДНИК, А ТАЛАНОВИТИЙ 
МЕНЕДЖЕР 
Стів	 Джобс	 не	 був	 винахідником	 й	 кон-
структором	першого	персонального	ком-
п’ютера	 Apple,	 його	 створив	 Стів	 Воз-
няк.	Але	Джобс	придумав,	як	просунути	
на	ринку	персональний	комп’ютер.	Без	
нього	проєкт,	імовірно,	провалився	б.

● ОФІЦІЙНА ЗАРПЛАТА — ДОЛАР 
Джобс	 потрапив	 до	 Книги	 рекордів	 Гін-
неса	 як	 директор	 із	 найменшою	 зар-
платою	в	світі.	Він	був	власником	5	426	000	
акцій	Apple	і	138	млн	акцій	Disney	(які	він	
отримав	в	обмін	на	продаж	Pixar).

● ПРОВЕРНУВ ЧУДОВУ ОБОРУДКУ 
З PIXAR 
Вельми	вдалим	придбанням	Стіва	Джоб-
са	 стала	 кінокомпанія	 Pixar.	 Цю	 ком-
панію	 він	 купив	 за	 10	 мільйонів	 дола-
рів,	а	згодом	продав	Disney	за	7,6	млрд	
доларів.

● МРІЯВ ПОЛЕТІТИ У КОСМОС
Стів	Джобс	звертався	до	NASA	з	прохан-
ням	надати	йому	в	управління	космічний	
шатл.	Джобс	хотів	полетіти	в	космос	і	по-
давав	відповідну	заявку,	але	в	NASA	йому	
відмовили,	так	і	не	пояснивши	причини.

● ДЖОБСА ВИГНАЛИ З ВЛАСНОЇ 
КОМПАНІЇ
У	1976-му	році	Джобс	створив	компанію	
Apple,	 завдяки	 чому	 незабаром	 став	
мільярдером.	 Але	 1985	 року	 він	 був	
змушений	 покинути	 власне	 дітище	
через	конфлікт	із	радою	директорів.

СТІВ ДЖОБС
американський підприємець,

винахідник і промисловий дизайнер
24 лютого 1955 – 5 жовтня 2011



«Працювати треба 
не дванадцять 
годин, а головою»

Стів Джобс 



ЛЮБОМИР ГУЗАР 
український релігійний діяч, 

патріарх-предстоятель
Української греко-католицької Церкви 

26 лютого 1933 – 31 травня 2017

● МРІЯВ СТАТИ СВЯЩЕННИКОМ
Любомир	 з	 дитинства	 хотів	 стати	 свя-
щенником.	Ніхто	в	родині	не	сумнівався	
у	правильності	його	вибору.	Коли	хлоп-
чикові	виповнилося	десять	років,	бабуся	
з	 дозволу	 батьків	 попросила	 записати	
Любомира	до	духовної	семінарії.	

● ПРОВІВ В ЕМІГРАЦІЇ 46 РОКІВ
Через	 політичні	 переслідування	 роди-
на	 Гузарів	поїхала	 з	України	до	Австрії.	
І	тільки	1993	року	Любомир	Гузар	повер-
нувся	 на	 батьківщину.	 20	 років	 він	 про-
жив	у	США	і	24	роки	в	 Італії.	Українське	
громадянство	отримав	2001	року.

● БУВ ПОЛІГЛОТОМ
Любомир	Гузар	спілкувався	україн-
ською,	 польською,	 німецькою,	 ан-
глійською	 та	 італійською	 мовами,	
та,	судячи	з	його	скромних	зізнань,	
знав	більше.

● ЗА ЧАСІВ ЙОГО ЄПИСКОП-
СТВА В УКРАЇНІ ПОБУВАВ ПАПА 
РИМСЬКИЙ
2001	року	вперше	Україну	від-
відав	Папа	Римський	Іван	Пав-
ло	 II.	Любомир	Гузар	майже	
завжди	був	поряд.

● КАРДИНАЛ
Папа	 Римський	 Іван	 Пав-
ло	 II	 зробив	 Гузара	 од-
ним	 зі	 своїх	 найближчих	
помічників	–	кардиналом.	
На	 церемонію	 до	 Рима	
Гузар	 запросив	 родичів	
і	близьких	з	Америки.

● КАНДИДАТ У ПАПИ
2005	 року	 після	 смерті	 папи	 Івана-
Павла	 II	 Любомир	 Гузар	 став	 одним	
з-поміж	16	кандидатів	на	Ватиканський	
престол.

● КАР’ЄРА НЕ ПОЗБАВИЛА ЙОГО 
ЛЮДЯНОСТІ
Єпископство	 не	 змінило	 лагідної	 вдачі		
Гузара.	 За	 будь-якої	 посади	 він	 зали-
шався	 стриманим	 у	 побуті,	 ревним	
у	 роботі	 й	 молитві,	 а	 ще	 –	 уважним	
до	кожного.	І	хто	б	до	нього	не	прийшов,	
завжди	 щиро	 запитував:	 «Чим	 можу	
послужити?»

● 10 РОКІВ ОЧОЛЮВАВ ГРЕКО-КАТО-
ЛИЦЬКУ ЦЕРКВУ
Любомир	 Гузар	 очолював	 УГКЦ	 десять	
років	 (2001–2011).	 Він	 відродив	 україн-
ську	 греко-католицьку	 церкву.	 Переніс	
престол	 зі	 Львова	 до	 столиці,	 і	 церква	
більше	 не	 була	 лише	 західноукраїн-
ською,	а	одержала	загальноукраїнське	
визнання.

● ЗРІКСЯ ПРЕСТОЛУ
Любомир	 Гузар	став	 першим	патріар-
хом	в	історії	УГКЦ,	який	зрікся	престолу.	
Через	поважний	вік	та	стан	здоров’я	він	
звернувся	до	папи	Бенедикта	XVI	і	отри-
мав	на	те	дозвіл.

● СВІТЛА ЛЮДИНА
Патріарх	 Любомир	 кожного	 зустрічав	
як	найважливішу	людину	у	своєму	жит-
ті.	 Його	 мудре	 слово,	 тепла	 усмішка,	
увага	 й	 тепло	 заворожували,	 дарували	
наснагу.



«Робіть кожен день свою роботу, 
і не тільки заради самого себе, 
робіть разом з іншими і для 
всіх. В єдності – сила»

Любомир Гузар



МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР 
71-й прем’єр-міністр Великої Британії 

 13 жовтня 1925 – 8 квітня 2013

▲ РУЙНІВНИЦЯ СТЕРЕОТИПІВ 
Ще	в	дитинстві	Маргарет	мріяла	змінити	
свою	країну	на	краще,	та	політика	була	
світом	чоловіків.	Подорослішавши,	Мар-
гарет	 зламала	 цей	 стереотип	 і	 стала	
прем’єр-міністеркою.

▲ ДІВЧИНА З НАРОДУ
Маргарет	 Тетчер	 була	 донькою	 бака-
лійника,	 тобто	 не	 мала	 ані	 титулу,	 ані	
високого	 становища	 у	 суспільстві,	 ані	
грошей,	 для	 того,	 щоб	 мати	 додатко-
ві	можливості	для	 втілення	своїх	політич-
них	мрій.	Втім,	це	не	завадило	їй	досяг-
ти	бажаного.

▲ МАЛА ТАЛАНТ У ВСЬОМУ
В	дитинстві	Меггі	не	тільки	блискуче	вчи-
лася,	а	й	грала	на	піаніно,	займалася	
хокеєм	на	траві,	плаванням,	спортив-
ною	ходьбою	і	ходила	на	курси	пое-
тичної	майстерності.

▲ ЗУБОЧИСТКА
Саме	так	прозвали	Маргарет	од-
нокласники	 за	 її	 кмітливість,	 го-
стрий	розум	і	не	менш	гострий	
язик.

▲ ІЗ ХІМІКІВ У ПОЛІТИКУ
На	 хіміка	 Маргарет	 Тетчер	
навчалася	в	Оксфордсько-
му	 університеті.	 І	 навіть	
кілька	років	працювала	хі-
міком	целулоїдних	пласт-
мас	 у	 великій	 компанії	
графства	Ессекс.	Полі-
тикою	зацікавилася	під	
час	навчання.

▲ ПЕРШОПРОХОДИЦЯ
Маргарет	стала	першою	жінкою	на	по-
саді	прем’єр-міністра	не	лише	у	своїй	
країні,	а	й	у	всій	Європі.	Вона	була	єди-
ним	 британським	 прем’єр-міністром	
ХХ	 століття,	 який	 вигравав	 вибори	 тричі	
поспіль.	

▲ НАЙКРАЩА В ПОЛІТИЦІ
На	 посаді	 прем’єр-міністерки	 Тетчер	
впроваджувала	 корисні	 для	 економіки	
реформи.	Вона	проявила	себе	як	блис-
кучий	політик,	була	рішучою	і	безкомпро-
місною.	

▲ «ЗАЛІЗНА ЛЕДІ»
Відоме	 прізвисько	Маргарет	 Тетчер	 от-
римала	завдяки	статті	радянського	жур-
наліста	 в	 газеті	 «Красная	 звезда»,	 який	
за	різку	критику	радянського	союзу	наз-
вав	її	«залізною».

▲ ЩАСЛИВА ЖІНКА
«Залізна	 леді»	 була	 успішна	 не	 ли-
шень	 у	 політиці,	 а	 й	 у	 сімейному	
житті.	 Все	своє	життя	 вона	прожи-
ла	у	щасливому	шлюбі	з	Денісом	
Тетчером.	 Політична	 кар’єра	 та-
кож	 не	 завадила	 їй	 народити	
і	виховати	двох	дітей.

▲ РЕФОРМАТОРКА
На	 посаді	 прем’єр-міністра	
Маргарет	Тетчер	провела	чи-
мало	 серйозних	 реформ	
у	найрізноманітніших	галу-
зях.	Вона	прагнула	змінити	
те,	що	вважала	причиною	
занепаду	Британії.



«Зовсім не обов’язково погоджуватися 
зі співрозмовником, щоб знайти 
з ним спільну мову» 

Маргарет Тетчер



ЛЕОНІД КАДЕНЮК 
український льотчик-випробувач 1-го класу,  

космонавт, генерал-майор авіації, 
перший і єдиний космонавт незалежної України

28 січня 1951 – 31 січня 2018

▲ ЩЕ В ДИТИНСТВІ ВИРІШИВ СТАТИ 
КОСМОНАВТОМ
У	Леоніда	не	було	улюблених	чи	не	улюб-
лених	 предметів.	 Він	 із	 завзяттям	 брав-
ся	до	навчання,	бо	був	певен,	що	в	кос-
мосі	йому	можуть	знадобитися	будь-які	
знання.	

▲ БУВ ГОЛОВНИМ ГРАВЦЕМ ТА ЛІДЕ-
РОМ У ШКІЛЬНІЙ БАСКЕТБОЛЬНІЙ ЗБІР-
НІЙ І В КОМАНДІ З ГАНДБОЛУ
Леонід	 знав,	 що	 космонавт	—	 людина	
із	 надміцним	 здоров’ям,	 адже	 під	 час	
підготовок	і	польоту	повинен	витримува-
ти	нелюдські	навантаження.	Саме	тому	
він	 займався	 різними	 видами	 спорту	
і	гартував	своє	тіло.

▲ НАПОЛЯГАВ НА СВОЄМУ ЗАРАХУ-
ВАННІ ДО ЛЬОТНОГО УЧИЛИЩА
До	училища	приймали	парубків	із	сім-
надцяти	років,	 а	Леонідові	 на	 той	 час	
виповнилося	 лише	 шістнадцять.	 Пал-
кою	 промовою	 він	 так	 вразив	 ма-
йора,	 який	 відбирав	 новобранців,	
що	 той	 вирішив	 піти	 проти	 правил	
і	зарахував	Каденюка	на	навчання.	

▲ У 20 РОКІВ СТАВ ІНСТРУКТОРОМ 
ДЛЯ НОВАЧКІВ 
Викладачі	 гідно	 оцінили	 сумлін-
ність	 курсанта	 Каденюка,	 тому	
довірили	 йому	 стати	 наставни-
ком	 для	 курсантів,	 що	 тільки-но	
починали	 свій	 шлях	 у	 льотній	
справі.

▲ КАНДИДАТ У КОСМОНАВТИ 
ВІД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
254	найкращих	ретельно	під-
готованих	 юнаків	 відібрали	

до	Зоряного	містечка	 і	 там	вони	про-
ходили	дуже	складні	тести	на	витрива-
лість	 тіла	 і	 психіки.	Обрали	 лише	 тих,	
хто	пройшов	тести.	Серед	них	був	і	Ле-
онід,	який	постановив	собі,	що	не	має	
права	зрадити	власній	мрії.

▲ ВРЯТУВАВСЯ ВІД АВІАТРОЩІ 
Самовладання	 та	 жага	 до	 життя,	 а	 та-
кож	 роки	 тренувань	 допомогли	 йому	
не	втратити	душевну	рівновагу	і	не	тільки	
зберегти	життя,	а	й,	на	превелике	здиву-
вання	спостерігачів,	посадити	літак,	час-
тина	якого	відвалилася	ще	у	повітрі.	

▲ ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ НЕЗАЛЕЖ-
НОЇ УКРАЇНИ
Леонід	ніколи	не	зрікався	своєї	мрії,	
тож	 коли	 випала	 нагода	 долучи-
тися	 до	 американської	 команди,	
у	45	років	він	пройшов	усі	випробу-
вання	і	був	зарахований	до	скла-
ду	зіркової	групи.

▲ ЗАДЛЯ ПОЛЬОТУ В КОС-
МОС ШВИДКО ОПАНУВАВ 
АНГЛІЙСЬКУ 
Для	 польоту	 астронавтові	
NASA	потрібно	було	не	про-
сто	добре	володіти	розмов-
ною	мовою,	він	мусив	знати	
її	 досконало.	Оскільки	од-
нією	 з	 вимог	 комісії	 було	
знання	 всіх	 предметів,	
якими	необхідно	 володі-
ти	на	борту	саме	англій-
ською	 мовою.	 Всього	
лишень	за	рік	Каденюк	
з	 нуля	 досконало	 ви-
вчив	англійську.	



«Не існує непотрібних людині 
знань. Неможливо все знати, 
однак до цього слід 
прагнути»

Леонід Каденюк

▲ ПЕРШИЙ У КОСМОСІ СЛУХАВ 
ГІМН УКРАЇНИ
Щодня	по	 черзі	 космонавти	діли-
лися	 один	 з	 одним	 улюбленою	
музикою.	 Так	 члени	 американ-
ської	 команди	 познайомилися	
з	українськими	піснями,	зокре-
ма	і	з	гімном	нашої	держави.

▲ НАПИСАВ ТА ВИДАВ КНИЖ-
КУ, В ЯКІЙ ПЕРЕДАВ СВОЇ ЗНАН-
НЯ ТА ДОСВІД СВІТОВІ
Космонавт	 описав	 свої	 вра-
ження	від	польоту	в	космос,	свої	
думки	 про	 іншопланетян,	 яких	 він	
так	 і	 не	 зустрів,	 розмірковував,	
як	саме	має	підготуватися	лю-
дина,	що	планує	освоювати	
інші	 світи.	 Ця	 книжка	 стала	
справжнім	скарбом	укра-
їнської	космонавтики.



 Шановні 
дорослі, пропо-
нуємо до вашої 

уваги унікальне 
видання, яке навіть 
найбільшого вере-

ду здатне перетворити 
на самодисциплінова-

ну дитину. Завдяки че-
клистам ваша дитина без 

нагадувань виконуватиме 
всі завдання, до яких ви досі 

не могли її привчити. Чеклист – 
це справжня магія, адже з його 

допомогою нудний (на думку ди-
тини) обов’язок ви можете легко пе-

ретворити на цікаве завдання. 

 То що ж таке чеклист? Це перелік завдань, 
запланованих на певний період життя, які слід 
виконати. Такий собі самоорганізатор. У дано-
му випадку  – це  відривні аркуші формату А4 
з описом завдання із відміткою його виконан-
ня. Для дитини це може справді перетворити-
ся на  захопливу й  корисну гру. Адже вона ба-
чить перед собою яскраво оформлений аркуш 
із  завданнями. Якщо виконувати їх  система-
тично, з часом ваше чадо неодмінно зміниться 
на краще. 
 Зранку дитина бачить перед собою перелік 
завдань на день. Зробивши один крок до самов-
досконалення, вона повинна відмітити це. Вико-
нане завдання  – проставлений знак. Повністю 
заповнений денний чеклист означає, що дитина 
подолала один щабель на шляху до успіху. 

 

Що входить до даного видання: 

●  факти з життя 14 персоналій, видатних лю-
дей, життя й діяльність яких є беззаперечним 
прикладом для кожного;

●  влучна цитата відомої особи, яка може ста-
ти девізом дня;

●  перелік обов'язкових вранішніх ритуалів, 
які має провести дитина. Після сумлінного 
виконання всіх пунктів у списку ваша дитина 
почуватиметься впевнено впродовж дня;

●  особистий розпорядок дня. Склавши його, 
дитина точно не забуде виконати і прохання 
бабусі, і всі мамині вказівки. Ба більше, в та-
кий спосіб дитина не сприйматиме ваші про-
хання як  наказ. Ця  вже буде не  обов’язок, 
а  неначе певний рівень гри, який необхідно 
пройти. Справді захопливе заняття; 

●  перелік вечірніх справ. О  цій порі дитина 
має не лишень обов’язки, а й право на відпо-
чинок. Не забудьте перевірити, щоб в її графі-
ку був виділений час на себе;

●  наполегливо радимо дорослим не  залиша-
ти дитину на  самоті, а  брати активну участь 
в її житті, виділяти час на спілкування, допо-
магати у виконанні деяких завдань. Це неод-
мінно вас зблизить і спільно проведений час 
принесе втіху вам обом;

●  до уваги дитини також пропонується ряд ці-
кавих завдань, які слід виконати. Це і озна-
йомлення з  країнами Європи, і  повторення 
таблички множення, і вивчення англійських 
слів, і навіть виконання доброго десятка асан 
з  йоги! Ці невеличкі підказки до  дії згодом 
можуть перерости в  хобі, а  можливо, навіть 
у справу життя. Хтозна…



Ранок – це початок твого нового дня. Щоб зарядитися енергією на весь день ― 
виконуй декілька запланованих ранкових дій. І переконаєшся, що добре 

спланований ранок — запорука гармонійного та вдалого дня.

Наприклад, у тебе є домашній улюбленець, з яким ти щоранку гуляєш.  
Можливо, тобі подобається малювати чи читати зранку або щоранку  

ти вивчаєш 5 англійських слів. 

МІЙ ІДЕАЛЬНИЙ РАНОК

Якщо в тебе є особисті ранкові ритуали ― 
додай їх нижче, щоб не забувати

Потягнутися у ліжку 
та всміхнутися новому 

дню.

Виконати ранкову 
зарядку.

Випити склянку води.

Взутися. Взяти рюкзак.
Контейнер з обідом.

Змінну форму.

Обійняти близьких 
та побажати їм вдалого 

дня.

Одягнутися. 
Скласти піжаму.

Розчесатися.

Поснідати.

Застелити ліжко. Прийняти душ 
і почистити зуби.



Перед тим як лягати спати, виконай декілька вечірніх ритуалів. Це допоможе тобі 
легко заснути. Так ти будеш упевнений, що нічого не забув.

Наприклад, увечері тобі подобається мріяти про щось та планувати майбутнє. 
Або ти опановуєш нову звичку чи навик, і маєш виділити на це вечірній час. 

Можливо, ти ведеш щоденник чи створюєш образотворчий шедевр.

МІЙ ЗАТИШНИЙ ВЕЧІР

Якщо ти маєш особисті вечірні ритуали — 
додай їх нижче, щоб не забувати

Зібрати рюкзак на завтра 
та підготувати шкільний 

одяг.

Одягнути піжаму.
Розстелити ліжко.

Обійняти близьких 
та побажати їм гарних 

снів.

Вмоститися у ліжко 
в зручній для тебе позі 

для сну. 

Загадати сновидіння.

Провітрити кімнату. Почитати улюблену 
книжку.

Спланувати завтрашній 
день. 

Написати список справ 
на завтра.

Прийняти ванну. 
Почистити зуби.



3АНЯТТЯЧАС

Щодня в тебе безліч справ. Навчання у школі, домашні завдання, заняття 
з репетиторами, секції, гуртки… А ще є хатні обов’язки, допомога батькам. Ти також 
хочеш виділити час на своє хобі. Певна річ, ти прагнеш у всьому і всюди встигнути. 
Отож, щоб не розгубитися та виділити час на всі свої заняття та бажання, склади 

власний щоденний розпорядок.

МІЙ РОЗПОРЯДОК ДНЯ
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КОРИСНО ЗНАТИ.
НЕ ЗАВАДИТЬ ПОВТОРИТИ

МІРИ ДОВЖИНИ

МІРИ ОБ’ЄМУ МІРИ ЧАСУ

МІРИ МАСИ МІРИ ПЛОЩІ

1 км = 1000 м
1 м = 10 дм
1 м = 100 см

1 км3 = 1 000 000 000 м3

1 м3 = 1000 дм3

1 дм3 = 1000 см3

1 см3 = 1000 мм3

1 л = 1 дм3

1 рік = 12 місяців = 365 (366) діб
1 місяць = 30 (31, 28 або 29) діб
1 доба = 24 години
1 година = 60 хвилин

1 хвилина = 60 секунд
1 місяць = 4 тижні
1 тиждень = 7 діб
1 століття = 100 років

1 т = 1000 кг
1 ц = 100 кг

1 км2 = 1 000 000 м2

1 м2 = 100 дм2

1 дм2 = 100 см2

1 м = 1000 мм
1 дм = 10 см
1 см = 10 мм

1 кг = 1000 г
1 г = 1000 мг

1 см2 = 100 мм2

1 га = 10 000 м2



Поступайся місцем 
людям з обмеженими 

можливостями, вагітним 
жінкам та дітям

Будь ввічливим 
та вибачайся, коли 

раптом завдав шкоди

Не розмовляй надто 
голосно, не галасуй 

і не здіймай галас надворі.

Не жуй, коли 
розмовляєш 

з іншими людьми.

Не їж у громадському 
транспорті або 

надворі

Не перебивай 
інших

Кашляти, чхати 
та сякатися потрібно 

непомітно, тримаючи біля 
носа та рота серветку

Не показуй пальцем 
на людей

Не кидай сміття
на землю

Допомагай нести 
важкі речі людям 

похилого віку

На вході та виході 
з приміщення пропусти 

старших, жінок 
та молодших

Будь доброзичливим 
та частіше всміхайся

ЕТИКЕТ ― ЦЕ СВОГО РОДУ КЛЕЙ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ РІЗНИХ ЛЮДЕЙ В ЄДИНЕ 
СУСПІЛЬСТВО. МОВУ ЕТИКЕТУ ВАЖЛИВО ВИВЧАТИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇЇ З ДРУЗЯМИ ТА ДОРОСЛИМИ. ОСЬ ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛ 
ПОВЕДІНКИ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ:

ДУЖЕ ВАЖЛИВО ГОВОРИТИ ВВІЧЛИВІ СЛОВА:
– На добраніч! – Дякую! – Доброго ранку! – Добрий вечір! – До побачення!

– Смачного! – Вибачте! – Будь ласка! – Перепрошую – Щиро вдячний/вдячна! – 
До зустрічі!



ЙОГА НА
ЩОДЕНЬ!



ФРАНЦІЯ

ІТАЛІЯ ХОРВАТІЯ

ШВЕЙЦАРІЯ
СЛОВЕНІЯ

ІСПАНІЯ

АФРИКА

ПОРТУГАЛІЯ

ІРЛАНДІЯ

ВЕЛИКА
БРИТАНІЯ

ДАНІЯ

НОРВЕГІЯ

ІСЛАНДІЯ

ШВЕЦІЯ
ФІНЛЯНДІЯ

ЕСТОНІЯ

ЛАТВІЯ

ЛИТВА

ПОЛЬЩА

НІДЕРЛАНДИ

НІМЕЧЧИНА
БІЛОРУСЬ

УКРАЇНА

МОЛДОВА

РУМУНІЯ

СЛОВАЧЧИНА

УГОРЩИНА
АВСТРІЯ

ЧЕХІЯ

СЕРБІЯ
БОСНІЯ та
ГЕРЦОГОВИНА

БОЛГАРІЯ

ТУРЕЧЧИНА

ЧОРНЕ МОРЕ

ГРЕЦІЯ

Республіка 
Північна Македонія

ЧОРНОГОРІЯ

АЛБАНІЯ

МАЛЬТА

РОСІЯ

Росія

БЕЛЬГІЯ

Париж

Берн

МадридЛісабон

Рим

Афіни

Лондон
Берлін

Любляна

ЛІХТЕНШТЕЙН

АНДОРРА САН-
МАРИНО

ЛЮКСЕМБУРГ

Амстердам

Копенгаген

Осло

 Рейк'явік

Стокгольм

Гельсінки

Талін

Рига

Варшава

Братислава

Київ

Бухарест

Будапешт

Кишинів

Прага

Белград3агреб

Софія

Скоп'є
Тірана

Подгориця

Сараєво

Анкара

Москва

Вільнюс

Мінськ

Брюсель

Дублін

АТЛАНТИЧНИЙ
ОКЕАН

СЕРЕД3ЕМНЕ
МОРЕ

СЕРЕД3ЕМНЕ
МОРЕ

НОРВЕ3ЬКЕ
МОРЕ

ВИВЧАЙ ГЕОГРАФІЮ 
ТА МАНДРУЙ 
КРАЇНАМИ!



ВИВЧАЄМО СТОЛИЦІ
ЛІХТЕНШТЕЙН

ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ

Республіка Північна
Македонія

МАЛЬТА

МОЛДОВА

МОНАКО

ЧОРНОГОРІЯ

НІДЕРЛАНДИ

НОРВЕГІЯ

ПОЛЬЩА

ПОРТУГАЛІЯ

РУМУНІЯ
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САН МАРИНО
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КІПР

ЧЕХІЯ

ДАНІЯ

ЕСТОНІЯ
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ФРАНЦІЯ

ГРУ3ІЯ

НІМЕЧЧИНА

ГРЕЦІЯ

УГОРЩИНА

ІСЛАНДІЯ

ІРЛАНДІЯ

ІТАЛІЯ

КОСОВО

ЛАТВІЯ

БОСНІЯ ТА
ГЕРЦОГОВИНА

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ

ЄРЕВАН

ВІДЕНЬ

МІНСЬК

БРЮССЕЛЬ

СОФІЯ

ЗАГРЕБ

НІКОСІЯ

ПРАГА

КОПЕНГАГЕН

ТАЛЛІН

ГЕЛЬСІНКІ

ПАРИЖ

ТБІЛІСІ

БЕРЛІН

АФІНИ

БУДАПЕШТ

РЕЙК'ЯВІК

ДУБЛІН

РИМ

ПРИШТИНА

РИГА

САРАЄВО

ВАДУЦ

ВІЛЬНЮС

ЛЮКСЕМБУРГ

СКОП'Є

ВАЛЛЕТТА

КИШИНІВ
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УКРАЇНА КИЇВ



вчити одразу словосполучення, 
а не слова окремо;

придумати візуальну асоціацію 
до кожного слова;

повторити кожне нове вивчене слово: 
у перший день, наступного дня, через 
4 дні, далі раз на тиждень;

зробити картки для нових слів 
та словосполучень — зручний 
лайфхак для повторення;

мати сенс для вивчення мови, 
мати змогу постійно спілкуватися:  
розмовляти з іноземними друзями, 
переглядати фільми або мультики 
іноземною мовою, подорожувати, 
навчатися за кордоном.

А ЧИ ЗНАЄШ ТИ, ЯК БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИВЧИТИ 
НОВІ ІНОЗЕМНІ СЛОВА? ОСЬ ДЕКІЛЬКА 
ПОРАД ВІД СВІТОВОГО РЕКОРДСМЕНА 

ІЗ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ОЛЕКСІЯ БЕССОНОВА:



ХОЧУ ПОЧИТАТИ

КНИЖКА ФІЛЬМ/МУЛЬТИК

ХОЧУ ПОДИВИТИСЯ

++



Був собі цебер, та переполуцебрився 
на полуцебренята.

Боронила борона 
по боронованому полю.

Бук бундючивсь перед дубом, тряс над 
дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба 
бука. Буде букові наука.

Варка варила вареника, Василь взяв 
вареника. Варка Василя варехою. 
Василь Варку вареником.

Вередували вереднички, що не зварили вареничків. 
Не вередуйте, вередниченьки, 
ось поваряться варениченьки.

Вовк-вовцюг вівцю волік. Вова вовку – вила 
в бік. Як завив же вовк-вовцюг, миттю 
випустив вівцю.

Дзижчить над житом жвавий жук, бо 
жовтий він вдягнув кожух.

Кинув кріп Прокіп в окріп. У окропі, окрім 
кропу кипить короп для Прокопа.

Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак 
півню: – Ти не вмієш так, як я, так, як ти, 
не вмію я.

Сидів горобець на сосні, – заснув – і упав 
уві сні. Якби не упав уві сні. Сидів би він 
ще на сосні.

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐

СКОРОМОВКИ ДУЖЕ КОРИСНІ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ДИКЦІЇ 
І АРТИКУЛЯЦІЇ, ПІДВИЩУЮТЬ КУЛЬТУРУ МОВЛЕННЯ. ПРОМОВЛЯТИ КОЖНУ 
СКОРОМОВКУ ТРЕБА СПОЧАТКУ БЕЗЗВУЧНО, АЛЕ АРТИКУЛЮЮЧИ, ПОТІМ 
ПЕРЕХОДЬ НА ШЕПІТ І ЛИШЕ ПОТІМ – ПРОМОВЛЯЙ УГОЛОС, СПОЧАТКУ 

В ПОВІЛЬНОМУ ТЕМПІ, ЗАТИМ – У ШВИДКОМУ, АЛЕ ПАМ’ЯТАЙ ПРО ЧІТКІСТЬ 
ВИМОВИ СКОРОМОВКИ. 

СПРОБУЙМО? ВИВЧИ СКОРОМОВКИ. 
ПОВТОРИ БЕЗ ПОМИЛОК 7 РАЗІВ ПОСПІЛЬ КОЖНУ:

+



ДНІ ТИЖНЯ
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
субота
неділя

КОЛЬОРИ
black
brown
gray
white
yellow
orange
red

чорний
коричневий
сірий
білий
жовтий
помаранчевий
червоний

pink
purple
blue
green

рожевий
фіолетовий
синій
зеленийзелений

СІМ’Я
mother
father
daughter
son
sister
brother
grandfather

матір
батько
дочка
син
сестра
брат
дід, дідусь

grandmother
aunt
uncle
niece

бабуся
тітка
дядько

ЛЮДИНА
people
family
woman
man
girl
boy
child

люди
сім’я
жінка
чоловік
дівчина
хлопець
дитина

friend
husband
wife

друг
чоловік
дружина

name ім’я
head
face
hand

голова
обличчя
рука

ПРИКМЕТНИКИ
good
bad
new
young
old
big
small

добрий
поганий
новий
молодий
старий
великий
малий

long
low
hight

довгий
низький
високий

strong сильний
free
hot
cold

вільний
гарячий
холодний

ДІЄСЛОВА
be
have
do
get
can
feel
live

бути
мати
робити
отримувати
могти
відчувати
жити

love
want
say

любити
хотіти
сказати

ЗАПИТАННЯ
what
what time
when
where
why
who
which

що? який?
котра година?
коли?
де?

хто?
котрий?

чому?

how
how old
how many

як?
як довго?
скільки?

СТАН, НАСТРІЙ, ПОЧУТТЯ
I am hungry
I am thirsty
I am cold
I am tired
I am scared
I am bored
I am in a hurry

мені холодно
я стомлений
мені страшно
мені нудно

I am so happy
I am so excited
It is wonderful

я дуже щасливий!
я поспішаю

я спраглий
я голодний

я дуже схвильований!
це чудово!

небога, племінниця
nephew небіж, племінник

















    СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ» 

Біографічні	нариси	для	дітей	—	це	захопливі	
мотивувальні	біографії.	Це	історії	знаних	
науковців,	бізнесменів,	митців,	артистів,	
спортсменів,	політиків	та	громадських	
діячів,	які	змінили	обличчя	світу.	Саме	вони	
сформували	сучасну	культуру	та	надихнули	
мільйони	людей	на	особисті	звершення.

Кожна	книжка	—	це	цікава	й	динамічна	
історія	для	дітей	молодшого	
та	середнього	шкільного	віку	про	життя	
та	досягнення	видатної	особистості.	

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ:

●	Сучасний	стиль
●	Змістовні	ілюстрації
●	Реальні	унікальні	історії
●	Цікаві	факти	з	життя	героїв
●	Наявність	запитань	для	обговорення
●	Мотивація	дитини	на	власні	досягнення

Детальна інформація 
про всі книжки серії — 
bit.ly/osobystosti
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