
ЯК ПОБОРОТИ ПРОКРАСТИНАЦІЮ? 

Іноді буває таке, що на нас навалюється ціла купа справ, і при цьому абсолютно 

немає бажання робити щось. Весь день ти знаходишся в стані «вичікування» того самого 

моменту, коли муза прийде, але це так і не відбувається. Що ж це таке прокрастинація і як з 

боротися з  цим станом? 

Прокрастинація – це психологічний стан людини, коли будь-які справи він(-а) 

схильний(-а) відкладати на потім. 

Феномен прокрастинації – це виключно внутрішня емоційна реакція на те, чого ми не 

хочемо робити. 

Які проблеми ми відкладаємо на потім 

Психологи  визначають  сім причин прокрастинації, а саме вирішення задач яких ми 

воліємо відкласти на потім. 

1. Нудні. 

2. Неприємні. 

3. Складні. 

4. Незрозумілі. 

5. Неструктуровані. 

6. Від виконання яких ми не відчуваємо задоволення. 

7. Які не мають значення особисто для нас. 

Чи реально побороти почуття прокрастинації, і чи можна використати його на користь 

собі? Відповідь – так! 

Напишіть чіткий список справ на кожен день і повісьте його на видне місце. 

Закреслюючи кожен виконаний пункт в цьому списку ти будеш радіти, так як вже 

знатимеш, що день минув не даремно. Але при цьому важливо не переоцінювати свої сили 

– краще напиши менше справ, і май про запас ще кілька додаткових, ніж записати все, і 

потім засмучуватися, що нічого не встигаєш. 

Побалуйте себе. 

За кожну виконану справу дозволь собі з’їсти щось смачненьке, подивитися цікавий 

фільм або просто прогулятися на вулиці з друзями. Не будь занадто вимогливим(-ою) до 

себе, адже це стане причиною поганого настрою і вічного невдоволення оточуючими і 

собою. 

Відпочиньте. 

Звучить дивно, але найчастіше почуття прокрастинації виникає саме через те, що твій 

організм втомився. Розвантаж свою свідомість, гарненько виспись і пообіцяй собі, що з 

наступного дня виконаєш все, що від тебе вимагається. 

Поміняйте послідовність справ у своєму списку. 

Нумо знову згадаємо про параграф, який потрібно обов’язково вивчити, але робити 

це взагалі не хочеться. Замість того, щоб втрачати час на пусте просиджування в Інтернеті в 

очікуванні натхнення, поміняй місцями справи в списку і займися чимось іншим, що 

приносить тобі більше задоволення. Можливо ти вже давно пообіцяв(-а) собі прочитати 
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цікаву книгу або домалювати розпочату картину. Зроби це, викресли який-небудь інший 

пункт зі списку, і тоді ти усвідомиш, що одну корисну справу вже зроблено. 

Уявіть собі результат 

Візьміть тайм-аут і пограйтеся зі своєю уявою. Що буде завтра, якщо ти вивчиш цей 

параграф? Тебе похвалить викладач, тобі поставлять гарну оцінку, батьки будуть щиро 

радіти твоєму успіху і т. д. Але що буде, якщо ти цього не зробиш? Як ти будеш 

виправдовуватися? Чим яскравіше та реалістичніше ти уявиш собі цю картину, тим швидше 

усвідомиш, що потрібно сідати за справу вже зараз. Почуття відповідальності служить 

відмінним мотиватором для багатьох людей. 

Таким чином, прокрастинація – це відчуття, яке може спіткати будь-яку людину, адже 

всім властиве почуття втоми і бажання зайнятися чимось цікавим, а не нудною роботою. 

Найголовніше, щоб це не створювало тобі проблеми і не затягувалося на довгий проміжок 

часу. Пам’ятайте про те, що тільки ви володієте своїм життям і особистим часом. 

Використовуйте це з мудрістю! 

 


