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Опис: «Талант: інструкція з використання. Як перетворити свою творчу іскру 
на професію» — це путівник для підлітка, який уже замислюється, 
як реалізувати суперсилу власного таланту. Книжка розповідає про 
різноманітні творчі професії та про те, як відчути й розвивати своє 
покликання. 13 креативних індустрій, реальні історії визнаних українських 
фахівців, цікаві факти про професії та практичні завдання — усе це 
складається у справжню «інструкцію з використання» таланту, лиш бери 
і застосовуй!
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Формат заходу: Читання й обговорення однієї з історій успіху в креативній 
індустрії; командна робота: створення концепції власного ресторану 
за заданими параметрами.

Коментар для модератора: Читає розділ «Маркетинг», який представляє 
Андрій Федорів — підприємець (засновник креативно-інвестиційної компанії 
FEDORIV), експерт з маркетингу та інвестор (ст. 212–226); модератор ділить 
учасників на команди; кожна команда виконує творче завдання — мініпроєкт.

Мета заходу: Прочитати інтерв'ю з успішним українцем; спонукати учасників 
замислитися над суперсилою власного таланту; зацікавити учасників 
креативним підприємництвом шляхом командної роботи над мініпроєктом.

Роздаткові матеріали / Необхідне устаткування:
1) Ватмани (з розрахунку один ватман на команду з п’яти учасників);
2) Канцелярія: ножиці, клей, фломастери, маркери, ручки, олівці тощо;
3) Інструкція — кожна команда отримує примірник інструкції.

Підготуйтеся до заходу:
1. Прочитайте інтерв’ю з Андрієм Федорівим та дидактичні матеріали 
для проведення заходу.
2. Знайдіть та підготуйте додаткове устаткування, зверніться по допомогу
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до бібліотекарів, разом із якими проводите захід. 
3. Ознайомтеся із загальними рекомендаціями для проведення заходу.

Запрошення до читання: Кажуть, у кожної людини є талант — треба лиш уміти
розгледіти його в собі. Чи згодні ви з цим? Чи відчули вже свій талант? 
Як гадаєте, чим талант відрізняється від здібностей? Справді, з талантом 
не завжди все просто — іноді потрібні роки, щоби відчути своє покликання, 
і ще більше часу — аби перетворити його на професію та досягти в ній успіху. 
Це вдалося героям книжки, яку ми сьогодні прочитаємо: у ній 13 успішних 
фахівців креативної індустрії розповідають, як віднайшли суперсилу свого 
таланту й діляться практичними порадами. Власне, почати пропоную з історії 
Андрія Федоріва — експерта з маркетингу. Можливо, хтось чув про нього? 
Прочитаймо інтерв’ю!

Коротке обговорення прочитаного:
Як гадаєте, чому з усіх історій ми обрали для обговорення саме цю? В чому 
її універсальність? Подумайте: як маркетинг може бути пов’язаний з вашою
улюбленою/омріяною сферою діяльності? Чи хотіли б ви колись відкрити 
власну справу? Що б це було? Сьогодні ми спробуємо уявити власний бізнес.

МІНІПРОЄКТ «ВЛАСНИЙ РЕСТОРАН»
Для початку дорослий формує кілька команд залежно від кількості учасників
(оптимально — по 4 особи у команді). 
Уявіть, що учасники команди — це партнери вашого стартапу, а ваша мета — 
успішно відкрити ресторан. Аби зробити це у нашій грі, потрібно продумати 
детальну концепцію вашого закладу й описати/зобразити її на ватмані. Це буде 
ваш своєрідний бізнес-план, за яким ви потім презентуєте власний ресторан 
усім нам. Для кращого результату варто скористатися підказками професіоналів 
і йти за таким планом — ознайомтеся з ним, будь ласка, уважно. (Важливо 
прочитати інструкцію та проговорити її пункти з учасниками усно, 
до початку гри. Кожна команда отримує інструкцію.)

Підсумки:
Подякуємо кожній з команд за креативні виступи! Ви сьогодні спробували себе 
в ролі підприємців у креативній індустрії. Скажіть, що сподобалося вам 
найбільше? А з чим виникли труднощі? Як ви поладнали в команді? Як гадаєте, 
в чому полягає секрет успіху в бізнесі? І головне питання: чи допомогла вам 
ця гра виявити свої сильні сторони й замислитися над улюбленою діяльністю? 
Молодці! Бажаю кожному знайти себе і сповна реалізувати суперсилу свого 
таланту!
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