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Змістовний факультатив про надзусилля 

в масштабах держави зібрав державний 

і політичний діяч, народний депутат ІІІ-ІV 

скликання Олег Петров:

– Ми повинні переглянути багато питань, 

які стосуються політики, економіки, 

частіше задавати собі питання: чому я 

хочу жити в своїй країні, що можу для неї 

зробити.

Мудра прогресивна політика є основою 

держави. Наша країна зіткнулася з 

проблемою, коли управління її майже 

зруйноване. Люди не вірять у владу, не 

знають, що робити, куди йти і з ким.

Що ми маємо робити вже зараз для 

покращення політичного життя? На 

це питання майже ніхто не може дати 

відповіді або дає помилкову, – говорить 

Олег Петров. – Оскільки наш народ 

не мислить стратегічно, він не в змозі 

передбачити подальші кроки й ризики в 

розбудові країни. 

Держава сама не може будуватися – її 

будує народ, зацікавлений у подальшому 

її розвитку. Справжні політики-

державотворці приходять до влади зі 

своїми однодумцями, які розуміються 

наполітичному житті, знають, як 

правильно налагоджувати командну 

працю. 

Життя будь-якого політика – це 

публічність, – зізнається експерт. – 

Політик повинен уміти розставляти 

пріоритети, ставити цілі, чітко бачити 

мету й загалом мати глобальне бачення. 

Також мусить уміло керувати людьми, 

розподіляти повноваження, відстоювати 

заявлені тези, доводити, чому саме так 

потрібно. Справжній політичний лідер 

той, з якого намагаються брати приклад.

Тож завжди потрібно замислюватися, 

в чому саме сенс життя. Ставити 

мету, рухатися впевнено вперед, бути 

зацікавленим у вирішенні політичних 

проблем країни. Намагатися зрозуміти, 

що надзусилля – перемогти самих себе, 

принести користь для країни, побудувати 

її так, щоб наше покоління змогло досягти 

найбільшого прогресу. Побудувати такі 

умови, які рухатимуть країну вперед.

Групові:
Громада – 29 сил
Альфа – 26 сил
Свідомість – 14 сил
Партія спільного прогресу
 та справедливості – 5 сил
Аттрактори – -2 сили
Індивідуальні:
Єгор Сіпов – 3 сили

Редакційна група:
Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Людмила Волошина
Верстальниця: Юлія Горда
Фотографиня: Діана Черненко
Тираж: 50 примірників

Один із найзмістовніших факуль-
тативів на тему: «Бесіда про прогрес 
і справедливість» провів філософ 
Сергій Дацюк. Очевидно, що колись, 
інтегрувавши Болонську систему 
в нашу освітню програму, розбили 
уявлення молоді про ціле. Молодь 
почала мислити фрагментарно. Але для 
таких складних понять як «прогрес», 
«модернізація» і власне «майбутнє» 
потрібно мислити категоріями цілого. 
Зазвичай багато хто звинувачує вірус, 
війну та інших у тому, що відбувається 
в країні. Кризу, яка зачепила майже 
всіх. Більша частина населення не 
замислюється над тим, що ми самі собі 
створюємо проблеми, не рухаючи і не 
міркуючи своїми мізками.

– Щоб життя мало перспективу, нам 
самим потрібно створювати особистий 
бажаний простір, – говорить філософ. 
– Ми неодноразово чуємо слова 
«прогрес», «справедливість», не завжди 
розуміючи ці поняття – що означають, 
як цього досягнути. Слід докладати 
максимум зусиль, щоб досягти 
бажаного результату. Потрібна воля, 
яка виводить за межі виносливості 
–зверхзусилля. Є випадки, в яких є 
свої межі, де слід більше думати й 
працювати над собою. 
Сергій Дацюк переконує – варто не 
лише діяти, щоб довести свою правоту, 
правильність, але й постійно прагнути 
створювати й відкривати щось нове, 
несподіване для інших, що може 
зацікавити оточуючих. Важливим 
елементом є передбачення очікуваного 
результату, що може чекати нас у 
майбутньому, але можливі ризики. 
Тож як дізнатися про те, чи є прогрес і 
справедливість? Коли ми є одне ціле – 
люди і світ, робимо і вирішуємо складні 
завдання й задачі, пропонуємо те, про 
що раніше ніхто не чув, зацікавлюємо

Сергій Дацюк: «Мисліть категоріями цілого»

Прогресивна політика держави – запорука успіху 
та рух країни вперед
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Людина здатна ставити собі мету, 
рухатися вперед, побудувати кар’єру, 
відкрити власну справу, створити 
сім’ю, втім для будь-якої людини одне 
із надважливих значень має духовне 
життя.

Про те, що робить людину людиною 
говорив на своєму факультативі 
«Надзусилля — запобігти перетворенню 
тотальної деградації хоча би самих 
себе, а деградація в тому, що все менше 
людей готові відкласти отримання 
зиску на «після»...» о. Антоній Рудий:
– В основі духовного життя лежить світ, 
де розглядаються цінності, орієнтири. 
У кожної людини він індивідуальний. 
Кожен має свої інтереси, принципи 
й норми. Але людина, на відміну від 
тварини, здатна відкладати справи 
на потім. Це справжня проблема 
в суспільстві, бо важливо жити 
сьогоднішнім днем. 
– Постає питання: як же докласти 
зусилля так, щоб бажаний результат 
приніс користь? По-перше, потрібно 
мати програму досягнення своїх цілей, 
– говорить Антоній Рудий. 

– Тобто планувати певні справи на 
кожен день, правильно керувати своїм 
часом і силами. Корисною буде справа, 
яка в подальшому приноситиме користь 
собі, іншим та країні загалом. По-друге, 
правильна мотивація. Слід мати на увазі, 
що дана праця принесе тобі успіх, повагу 
від людей, авторитет.
Головним також є те, що без роботи 
над собою ми не зможемо досягнути 
високих результатів. Проте не потрібно 
себе «добивати» так, щоб стався синдром 
«емоційного вигорання». Ми не маємо 
піддаватися труднощам, ламатися від 
будь-якого тиску з іншого боку. Потрібно 
завжди шукати спосіб як ставати лідером 
і рухатися вперед, ніколи не здаватися. 

За словами о. Антонія, слід 
наповнювати, насичувати життя 
різними справами, відкривати в собі 
нові можливості.
– Важливою складовою надзусилля 
є творчість. Коли ти проявляєш 
свій талант, створюєш, показуєш 
оригінальність і на цьому стоїш до 
кінця свого життя, – переконаний 
отець Антоній.

Надвечір на самому морському березі 
відбувся найпоетичніший фестиваль 
«Леся-фест» - захід для обраних. 
Душевне спілкування у вузькому колі 
налаштувало на творчий лад. Молоді 
поет(к)и три кола читали кож(ен)на по 
одному віршу. І вже на другому колі 
юна поетка Анастасія наважилася 
презентувати свій вірш, хоча прийшла 
як слухачка.
- У нас Діма Гренко прочитав вірш 
і зробив пропозицію Маргариті 
Кизим, - не стримує емоцій кураторка 
фестивалю Євгенія Різник. – І вона 
відповіла «ТАК»!
Вітаємо нашу прекрасну 

республіканську пару з такою 
романтичною подією! Справді, тут 
відбуваються дива, тож не проґавте 
найцікавіше з життя Студреспубліки!

Що відрізняє людину від тварини?новими ідеями, знаходимо правильні 
шляхи у вирішенні різних проблем, 
тоді даємо про себе зрозуміти, що 
ми рухаємося тільки вперед і готові 
взяти на себе відповідальність. 
А все ж таки, як довести свою 

справедливість до кінця? І як зробити 
так, щоб люди повірили у твою 
правильність? «Головне – робити 
правильні, продумані кроки, які здатні 
знайти вихід із будь-якої складної 
ситуації», – переконує експерт.

Стартував найромантичніший із суб-фестивалів


