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Кожен з нас є своєрідним і неповторним. Хтось розумніший, хтось 

більш привабливий, хтось сміливий, хтось обережний. Одні люди створені 

для того, щоб день у день виконувати одноманітну, рутинну, шаблонну 

роботу.  

Інші можуть відмінно управляти, творити, розбудовувати власний 

бізнес або цілу державу. 

Існує особлива категорія людей, яка зустрічається зараз не дуже часто. 

Це сильні люди, сильні духом. Це особливі люди! В них поєднується розум, 

витривалість, моральний дух, сміливість, здатність швидко сприймати нову 

інформацію, мати витримку, вміння брати на себе відповідальність. Саме про 

таких людей ми і поговоримо сьогодні. 

Сила волі полягає не тільки у міцному фізичному стані та в доброму 

здоров’ї. Самі непоказні або непомітні люди можуть по суті бути 

найсильнішими, їх не ламають життєві обставини, вони мають внутрішню 

силу і здатність долати життєві перешкоди і не впадати у відчай.  

І нехай їх приклад надихає всіх нас! 

 

ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ «СИЛЬНІ ДУХОМ» 

Підготували студенти групи БД- 20-9 (керівник навчальної групи – 

 Панікарова І.А.). 

Мета проекту: 

 сформувати уявлення про силу духу та силу волі; 

 на прикладах життя відомих та пересічних людей 

усвідомити можливість та необхідність формування вольових 

якостей власного характеру; 

 сприяти розвитку навичок культури спілкування з людьми, 

які мають обмежені можливості за станом здоров’я. 

 

Надана методична розробка та відеопрезентація до неї можуть бути 

використані кураторами, класними керівниками, вихователями для 

проведення класних годин, виховних заходів з метою виховання 

активної громадянської позиції здобувачів освіти, формування їх 

морально-етичних якостей. 

 

 

Люди часто плутають поняття «сила волі» та «сила духу». У чому ж 

різниця? Сила волі – це те, що рухає нами на шляху до зовнішніх досягнень.  

Сила духу – це те, що веде до внутрішньої свободи. 

Воля та сила духу мають різний вектор руху. Сила волі виходить 

назовні, змінюючи навколишній світ. Сила духу спрямована на людину, 

змінюючи її ставлення до цього світу. Виключно зовнішні прояви 
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дисциплінованої волі людини нерідко є спробою компенсації внутрішнього 

неприйняття себе, нездатністю або небажанням взяти відповідальність за свій 

стан і привести внутрішній хаос до рівноваги. Людина постійно себе з 

кимось порівнює і докладає зусиль зі страху бути незрозумілим та 

неприйнятим соціумом. 

 
Як зміцнити силу духу? 

1) Позитивний настрій. 

Колір абсолютно всіх подій ми самі вибираємо відповідно до своїх особистих 

та суспільних установок. 

 

2) Позбавляємось від помисливості. 

Життя в кожній своїй митті прекрасне і не треба псувати його очікуванням 

чогось поганого. 

 

3) Любов до себе. 

Людина, яка себе цінує, поважає свій вибір, свою роботу. А те, що гідно 

нашої поваги, ми не можемо робити погано, без задоволення. Наша 

самоповага є джерелом нашої внутрішньої сили. 

 

4) Прощаємо. 

Одна з властивостей слабкості – злопам’ятність. Тому вчимося прощати 

інших і себе. Ми можемо робити певні висновки – це наше право, але без 

злості. Відпустивши негатив, ми звільняємо свою душу від тяжкості та 

«чорноти» і піднімаємось над ситуацією. 
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Кого і чому називають «сильні духом»? 

Психотерапевт з США Емі Морін визначив 13 правил поведінки таких 

людей. І нехай термін «сильні духом» звучить трохи пафосно, проте саме такі 

люди мають великі шанси на кращу кар’єру та особисте щастя. 

 

1) Не витрачати час на жалість до себе. 

 

 Ви ніколи не побачите, як сильна духом людина шкодує 

про своє скорботне становище, звинувачуючи обставини або переживає 

з приводу того, як погано з ним обійшлися. 

 Така людина вміє брати на себе відповідальність, розуміє та 

приймає той факт, що життя не завжди справедливе. Вона може з 

честю вийти з випробування, отримавши урок і подякувати життя за 

нього. 

 Коли ситуація складається погано, успішна людина 

відповідає: « О, ну що поробиш!» або просто « Я зможу!» 

 

 
 

2) Не користуватись своєю владою. 

 Сильні духом люди намагаються не користуватись своєю владою над 

іншими людьми, змушувати своїх підлеглих відчувати себе принижено 

або погано. 

 Успішні люди розуміють, що їх сила полягає в здатності контролювати 

свої дії та емоції. 

 

3) Не боятися змін. 

 Сильні духом люди приймають зміни і охоче йдуть назустріч ризику. 

 Їх найсильніший страх не перед невідомістю, а перед можливістю 

стати самовдоволеним і застійним. 
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 Час змін надає їм енергії і загострює їх кращі якості. 

 

 

 

4) Не витрачати енергію на те, що ви невзмозі контролювати. 

 Сильні духом люди не скаржаться довго і нудно на пробки на дорогах, 

втрачений багаж і на інших людей. Вони сприймають ці факт як події, 

що знаходяться поза їхнім контролем. 

 У складній ситуації успішні люди усвідомлюють, що єдина річ, 

підвладна їх контролю – це їх власні реакції і відношення до ситуації. 

 

5) Не турбуватися про те, щоб усім сподобатись. 

 Вам знайомі люди, які намагаються всім догодити? Або, навпаки, ті, 

хто лізе зі шкіри, щоб нашкодити іншим і таким чином зміцнити свій 

образ, авторитет. Обидві ці позиції демонструють слабкість. 

 Сильні духом люди намагаються бути добрими і справедливими, не 

догоджати іншим, це доречно. При цьому вони не бояться висловити 

думку, яка може когось засмутити. 

 

6) Не боятись розумного ризику. 

 Сильні духом готові розумно ризикувати. Але перед цим вони ретельно 

зважують всі ризики, величину виграшу і прорахують найгірший 

сценарій розвитку подій. 

 

7) Не шкодувати про минуле. 

 Треба мати особливу силу, щоб прийняти минуле і йти далі.  

 Цінувати ті речі, яким ви навчилися в минулому, але не витрачайте 

свою розумову та духовну енергію на переживання минулих 

розчарувань і ностальгію.  

 Сильні духом люди вкладають свою енергію в створення найкращого 

сьогодення. 

8) Не повторювати своїх помилок. 

 Ми всі знаємо визначення поняття «божевілля», так? 

Це коли людина раз за разом робить одні й ті ж дії, сподіваючись при 

цьому отримати інший або кращий, ніж раніше, результат. 

 Здатність до точної та продуктивної саморефлексії – це одна з  

найсильніших сторін успішних керівників та підприємців. 

 

9) Не заздрити успіху інших людей. 
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 Погодьтесь, потрібне особливе вміння, щоб відчути щиру радість і 

захоплення успіхом іншої людини. 

Сильні духом люди володіють таким вмінням. 

  Вони не заздрять і не відчувають неприємних емоцій, коли успіху 

досягають інші.  

 Успішні люди наполегливо працюють, щоб підвищити свої шанси на 

успіх і не сподіваються на хитрі обхідні шляхи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Не здаватись після невдачі. 

 Кожна невдача – це шанс до дії!  

  Навіть великі підприємці охоче підтверджують, що їх  перші спроби в 

бізнесі найчастіше закінчувались провалами. 

 Сильні духом люди готові до провалів, якщо це не необхідно і якщо 

це дає їм досвід і вчить новому. 

 Кожна невдача наближає вас до бажаної мети. 

 

11) Не боятись самотності 

 Сильні духом люди вміють насолоджуватись самотністю. 

 Вони використовують самотність, щоб осмислити своє минуле і 

сьогодення, спланувати майбутнє. 

 Що ще більш важливо – їх щастя і настрій не залежать від 

поведінки інших людей. 

 Вони можуть бути щасливі і разом з іншими людьми, і на самоті 

 

12) Не вважати, що світ вам щось повинен. 

 

 Перестаньте думати, що акціонер, роботодавець, будь-хто завжди і 

в будь-який час зобов’язаний виплачувати вам зарплату і взагалі 

надавати комфортне життя. 
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 Сильні духом люди приходять в цей світ працювати і досягати 

успіху, вони покладаються на свої власні здібності та вміння. 

 

 

 

 

 

13) Не чекати швидких результатів. 

 Будь-то план тренувань, режим здорового харчування або початок 

нового бізнесу, сильні духом люди готові чекати результатів 

довго. 

 Вони досить розумні, щоб усвідомити що швидкі результати 

неможливі і що справжні зміни вимагають часу. 

 Будьте  терплячі! 

 

 

 
 

 

ЛЮДИ, ЯКІ ЗАВДЯКИ СВОЇЙ СИЛІ ДУХУ Є ПРИКЛАДОМ ДЛЯ 

ІНШИХ 

 

ФРАНКЛІН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ (1882-1945рр) 

 

32-й президент США мав гострий розум, привабливу зовнішність, а 

найголовніше – фантастичну силу волі. Він доклав неймовірні зусилля , щоб 

повернути себе до повноцінного життя. По суті , він здійснив подвиг: 

щоденно займався гімнастикою, долаючи нестерпний біль, плавав, зміцнював 

мускулатуру рук і плечей. Проте, ноги, вражені поліомієлітом, не вдавалось 

відновити (у серпні 1921року у віці 39 років після купання в океані Рузвельт 

серйозно застудився). 

Він прагнув бути здоровим, а не немічним. На публіці сидів, або стояв, 

тримаючись за поручні, іноді спирався на руку свого помічника. В разі 
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потреби міг самостійно зробити декілька кроків, долаючи неймовірний біль. 

На спокійному обличчі ніхто і ніколи не бачив слідів болю. 

Франклін Рузвельт був єдиним в американській історії Президентом, 

який обирався на цю посаду чотири рази поспіль. 

 

 

НІКОЛАС ДЖЕЙМС ВУЙЧИЧ 

 

Нік народився в родині емігрантів з Югославії. Матері тривалий час 

після пологів не показували народженого сина – дитина мала спотворені 

кінцівки. 

З часом батьки зуміли прийняти свого особливого сина з уродженим 

синдромом  тетрамелії і оточили його любов’ю та піклуванням. Нік з 

дитинства не розумів, чому він не такий як всі. 

Були навіть думки покінчити життя самогубством. Але Нік неймовірно 

любив батьків і не міг завдати їм такого страшного болю. 

Знайти свій шлях у житті Ніку допоміг шкільний прибиральник, який 

постійно підтримував свого підопічного та нагадував хлопчику, що його 

життя є прикладом для інших щодо подолання життєвих труднощів 

людиною, яка не має ні рук, ні ніг. 

На сьогоднішній день Нік Вуйчич один з найвідоміших ораторів у світі.  

Він об’їхав 54 країни світу, в тому числі і Україну. Автор декількох книжок, 

знявся у документальному фільмі, створив фонд «Життя без кінцівок». 

Ніколас веде активний спосіб життя: плаває, захоплюється серфінгом та  

парашутним спортом. 

 

АНДРЕА БОЧЕЛЛІ 

 

Знаменитий італійський тенор народився у вересні 1958р у невеличкому 

селищі Лаятіко, яке знаходиться в Тоскані. Сім’я хлопчика не мала нічого 

спільного з музикою. 

 У Андреа з дитинства діагностували захворювання очей. Його зір 

стрімко падав, постійно доводилось робити операції. Під час 

реабілітаційного періоду хлопчика врятували записи італійських опер, які він 

міг слухати годинами. Непомітно Андреа почав наспівувати знамениті 

мелодії і вивчати оперні арії. Поступово він освоїв піаніно, флейту, брав 

уроки гри на саксафоні. 

 У віці 12 років майбутній оперний співак отримав травму голови під 

час гри з м’ячем. Діагноз лікарів звучав як вирок – ускладнення глаукоми, що 

зробило дитину сліпою. Але це не зупинило Андреа на шляху до мрії! 
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 Зрештою він зарекомендував себе в намірі стати співаком. Крім 

навчання в юридичній школі, Андреа бере уроки у Лучано Бегаріні, під 

керівництвом якого виступає на місцевих музичних конкурсах. В юності, 

щоб оплатити навчання, Андреа довелося поєднувати навчання зі співом в 

кафе та ресторанах, а зараз він один з найвідоміших італійських співаків, має 

славу, статок, міцну родину. 

 

 

ДАША БЕЗКОСТНА 

 

Ця дівчина з дитинства прикута до інвалідного візка. Найліпше її слухаються 

пальці ніг. З їх допомогою вона користується планшетом.  

Планшет 6 років тому подарувала дівчині режисерка з Греції, яка приїджала 

до Сум знімати про Дашу документальний фільм.  

 «Поки не було планшету, я не могла довести, що інтелект збережений і 

вона може навчатися», - говорить мама Даші, Олена Безкостна.  

Картини Даша малює пальцями ноги. Сама Дівчина мріє навчатись на 

дизайнера інтер’єрів. 

 У талановитої художниці зі складною життєвою ситуацією вже 

відбулося понад 10 персональних виставок. Ще у 2012році вона стала 

лауреатом всеукраїнської премії «Гордість країни» в номінації «Сила духу». 

Її виставки вібувались у Києві, Львові, Хмельницькому, Сумах.  

Загалом вона намалювала близько 250 картин.  

Про життя та творчість Даші знімали фільми документалісти з США, 

Арабських Еміратів та Греції. 

 

ЮЛІЯ РЕСЕНЧУК 

 

Зараз Юлія успішна бізнес-леді, очолює благодійний фонд, бере  участь 

у модному показі як модель, знімається у фотосесіях. 

Волею долі на початку 2000-х рр , навчаючись на останньому курсі 

університету, вона потрапила в автомобільну катастрофу та отримала 

серйозну травму хребта, через що з того часу пересувається за допомогою 

інвалідного візка. Однак він не став для Юлі перешкодою пізнавати світ. 

 В 2009році вона отримала титул першої  віце-міс у конкурсі краси  

« Краса без обмежень» серед дівчат у візках. Того ж року вона очолила 

Благодійний фонд розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій для 

інвалідів, президентом цього фонду Ю. Ресенчук є і по теперішній час. 

 Юлія приймає активну участь у громадсько-політичному житті міста та 

країни, подорожує світом, приймає участь у фотосесіях українських  
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журналістів, керує соціальними проектами, організовує тренінги по 

формуванню толерантного відношення до людей з інвалідністю. 

 

МАКСИМ ВЕРАКСА 

 

Десятиразовий чемпіон світу, восьмикратний паралімпійський чемпіон 

з плавання народився 14 серпня 1984р у Харкові. 

У три роки до басейну його привів батько, викладач фізичної культури 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, 

заслужений тренер України з плавання Олександр Веракса. 

 У десять років тренером Максима став Василь Георгійович Кеке. Серед 

перших серйозних досягнень – перемога на чемпіонаті України серед юнаків, 

рекорд України в естафетному плаванні 4 по 100м вільним стилем. 

 У 20 років він несподівано втратив зір (атрофія зорового нерву, праве 

око - повністю, ліве – частково). Однак, Максим виявив мужність та 

прагнення зберегти сенс свого життя. Він продовжив тренування та 

перейшов у паралімпійський спорт. За свою спортивну кар’єру Максим 

Веракса встановив 15 світових та 9 паралімпійських рекордів. 

 

ВОЛОДИМИР МНІШЕНКО 

 

 В Мнішенко – командир Дніпропетровського воєнізованого 

гірничорятувального загону. Коли у жовтні 2006року завалився 10-

поверховий будинок на вул. Мандриківській у Дніпропетровську.  

Чоловік тиждень перебував на місці трагедії, хоча надія відкопати людей 

живими практично не було. Холодильники та іншу побутову техніку, яку 

витягли з-під руїн, сплюснуло в прямокутники завтовшки у чотири 

сантиметри. Рятувальники розбирали уламки і одного дня почули слабкий 

стогін. 42-річного чоловіка знайшли на 3 поверсі, він разом із перекриттям 

падав аж з 7 поверху. Його вдалося врятувати.  

Рятувальник Володимир Мнішенко щороку приїжджає до місця 

трагедії, щоб поставити свічку на пам’ять про тих, кого не вдалося врятувати. 

 

ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ 

 

242 дні українські військові обороняли цей стратегічно важливий 

об’єкт на  Сході України. Супротивник назвав українських оборонців 

«кіборгами». 

Наприкінці травня 2014р бойовики з угрупування «Восток», захопили 

литовище і проникли у новий термінал аеропорту. Їх зупинили бійці 3 полку 
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Кіровоградського спецназу. Вони стали живим пам’ятником мужності 

українців.  

Колишні слюсарі, будівельники та професійні військові перетворились 

на очах мільйонів у боєздатну армію. Особливо запеклими були бої 

наприкінці 2014 – на поч 2015рр. Точні дані про втрати не відомі, але слід 

пам’ятати  

про мужність та самопожертву «кіборгів» та докладати зусиль з боку влади 

для припинення цієї неоголошеної війни. 

 

БАЖАЄМО ВАМ НАВЧИТИСЬ ДОЛАТИ ЖИТТЄВІ ПЕРЕШКОДИ!!! 


