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Привіт! Я Таня Пилипчук, 
засновниця платформи та спільноти 

саморозвитку “Пошуршимо?”

Тут будемо реалізовувати задуми. І я би хотіла почати з того, що будь-яка 
людина, незалежно від здібностей, етапу життя, бекграунду і освіти може здійс-
нити свій задум. Все це не питання “можу чи не можу”. Це з розряду твердження 
“я можу”, питання тільки часу і зусиль. 

Саме тому я люблю мріяти масштабно, амбітно і без страху невдачі. Ми часто 
обмежуємо свої мрії своїми лімітуючими переконаннями, прикладами як може 
бути (що не надихають) і словами батьків, що не треба ризикувати. 

Все це має сенс, якщо вам відгукується. Мені більше відгукується те, що будь-яка 
ціль - це набір кроків, що всьому можна навчитися, що люди не поділяються на 
талановитих і не дуже:)))) Я вірю, що всі ми можемо здійснити задумане, бо це 
лише алгоритм дій. Питання чи віримо ми в себе і  чи готові працювати та що-
денно робити відповідні вибори? 

Вітаю вас в Тижні №3 нашого 
WOW місяця
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ПЛАН WOW місяця

Наші публічні сторінки, 
де проходять усі активності: 

читайте більше тут www.shurshannya.com.ua 

poshurshymo

Тиждень 1 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Тиждень 2 
MINDFULNESS

Тиждень 3 
РЕАЛІЗАЦІЯ 

ЗАДУМАНОГО

1

2

3

Тиждень 4 
РЕАЛЬНІ КЕЙСИ4

https://www.facebook.com/poshurshymo/
https://www.instagram.com/poshurshymo/
https://t.me/poshurshymo
https://www.shurshannya.com.ua/
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ТИЖДЕНЬ 3

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМАНОГО

1 2 3 4

Подивіться у воркбук з Тижня №1 та оновіть цю інформацію: 

1ЗАВДАННЯ

2ЗАВДАННЯ

Чому цей задум важливий для вас саме зараз? Чому варто почати працювати 
прямо сьогодні?

3ЗАВДАННЯ

Які свої цінності ви реалізовуєте через цей задум? 

ВАШ ЗАДУМ

ЦІННІСТЬ 1 ЦІННІСТЬ 2 ЦІННІСТЬ 3
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ЯК СФОКУСУВАТИСЯ?
Дорожня карта визначення важливого

1 Ми можемо вирішувати 
на що витрачати свій час 
та енергію

*схема з книги Ґрега МакКеона «Коротко і по суті»

ОСОБИСТИЙ 
ВИБІР 2 Не можна займатись усім і 

мати геть усе! Якби було 
можливим - о не було б 
причини щось відкладати

КОМПРОМІСИ 3 Практично все - гамір, і 
тільки дещо можна 
назвати вийнятково 
цінним!

ГАМІР

ДИСЦИПЛІНА 
РОБИТИ МЕНШЕ

1. Дослідіть

2. Відділіть3. Робіть



5

ВИЗНАЧАЄМО ПЕРШІ КРОКИ

КРОК

3

1

2КРОК

КРОК

ВАМ ДОПОМОЖУТЬ НАСТУПНІ ПІДКАЗКИ

Режим

це частинка вашої системи 
продуктивності. Зробіть свій 
режим таким, що надихає 
вас та робить щасливою і 
продуктивною людиною 

Фокус блоки

Виділяйте безперервний блок 
фокусу (без телефону, спові-
щень, дзвінків і розмов). 
Тільки ви і задача хоча би раз на 
день. 

Аналізуйте і святкуйте
Планування має робити вас щасливішими, адже 
ви рухаєтеся до важливої мети. В кінці дня та 
тижня святкуйте навіть найменші перемоги та 
аналізуйте чому щось не вдалося

Не картайте себе та кресліть
Невиконана задача має свою причину. Не ви 
ліниві, а можливо втомлені? Не знову відклали, 
а чому відклали. Експерементуйте, пробуйте і 
створюйте своє життя щодня. 

Відпочинок

Невід'ємна частина продук-
тивності. Плануйте активності, 
що наповнюють вас так само 
чітко, як і важливі задачі
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12

ВІДСЛІДКОВУЙ ПРОГРЕС ВАЖЛИВИХ ЗАДАЧ

ВАЖЛИВІ ЗАДАЧІ, ЩО 
НАБЛИЗЯТЬ МЕНЕ ДО ЦІЛІ

1  1  

2

3  

2  3  4  5 6  7  8 9 10 11

МІСЯЦЬ 1
тиждень

МІСЯЦЬ 2
тиждень

МІСЯЦЬ 3
тиждень
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КАНВА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАДУМІВ

Тестування перед 
інвестиціями

КРОК 1 - Аналіз себе  та своїх цінностей

КРОК 3 - Розвідка / Аналіз ринку

КРОК 2 - Попереднє планування (драфт)

КРОК 5 - Брейншторм і креатив ідей

КРОК 7 - Створення платформи для розповсюдження

КРОК 6 - Створення продукту

КРОК 4 - Вибір цільової аудиторії

КРОК 9 - Маркетинг

КРОК 8 - Визначення ціни / умов

КРОК 10 - Аналіз відгуків та результатів

Детальніше про етапи здійснення задумів ми будемо говорити в 
майстер-класі Вересня «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМІВ»
в спільноті “Пошуршимо?”



ДОЛУЧАЙСЯ

МАЙСТЕР-КЛАС ВЕРЕСНЯ 
"РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМІВ"

РЕЄСТРАЦІЮ ВІДКРИТО ДО 15 ВЕРЕСНЯ!

ТЕМА: Реалізація ідеї в гармонії 
з собою. Покроковий план як 
почати і не зупинитися

КЕЙС: Видавництво книги 
“Шлях до себе. Відверто”

ТЕМА: Внутрішній ріст в процесі 
реалізації задумів

КЕЙС: Платформа і спільнота само-
розвитку “Пошуршимо?”

ТЕМА:  Наповнений розум vs пере-
повнений розум: mindfulness-підхід 
до ведення справ

КЕЙС: Перший українськомовний 
додаток для медитації “Svitlo”

ТЕМА: Реалізація соціальних 
проєктів. Цінності

КЕЙС: Екопроект 
“Треш без меж”

Таня Пилипчук

Оксана Лозинська
Надія Рогозіна

Юлія Паук

СПІКЕРИ:

СПІЛЬНОТА "ПОШУРШИМО?"

LIVE
сесія 

обговорення 
запитань

4
ВІДЕО
ЛЕКЦІЇ

ОБГОВОРЕННЯ
в ФБ групі та 
Телеграм чаті

PDF
редагувальний 

воркбук



ДОЛУЧИТИСЬ
club.shurshannya.com.ua/spilnota

ДЕДЛАЙН 15 вересня
Наступний набір взимку

СПІЛЬНОТА САМОРОЗВИТКУ 
"ПОШУРШИМО?" 

(закритий клуб)

https://club.shurshannya.com.ua/spilnota/

