
БАТЬКІВСЬКИЙ
ОМІТЕТ
КРАЇНИ

«Роки дитинства – це насамперед виховання серця»
В.О. СухомлинськийГАЗЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ
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Увага! Продовжується передплата видання на 2014 рік!

Ц е г л я н а  с і м ’ я

Здійснилася мрія гоблінів, ві-
дьом, тролів, кікімор, вампі-
рів та іншої нечисті – багато 
українських шкіл широко роз-
чинили двері для потойбічних 
сил. Тепер школярі можуть не 
лише споглядати їх на екранах 
телевізорів, а й за допомогою 
деяких викладачів пе-
ревтілюватися на будь-
якого упиря...

Школа 
і Хелловін

6
стор.

Образа. Як часто ми страж-
даємо від неї і як часто знахо-
димо причини, аби втримувати 
її у своєму серці. І живе вона в 
нас, роз’їдаючи зсередини. Але 
чого не зробиш заради того, 
аби покарати кривдника. Тіль-
ки от чомусь часто покарані бу-
ваємо ми самі, хоч і не 
бажаємо собі в цьому 
зізнаватися...

Образливе 
самоїдство

14
стор.

Про смішне 
серйозно

У наш час лише щасливі НЕ-
власники комп’ютерів, планше-
тів, ігрових приставок та інших 
принад прогресу не скаржаться, 
що діти годинами можуть сидіти 
біля монітору, забувши про ву-
лицю. Куди поділися піжмурки, 
скакалки, козаки-роз-
бійники й безліч інших 
дворових ігор?.. 

Сміх лікує, а насмішка калі-
чить. Як знайти ті межі, в яких 
сміх справді піде на користь, а не 
перетвориться на отруйні насмі-
хання? Здорове почуття гумо-
ру потрібно ще зростити. Тому 
завдання дорослих — навчити 
дітей розмежовувати 
смішне від смішного з 
присмаком садизму...

Ігрова 
незалежність

12
стор.

9
стор.

стор.2-3

Хоч би де люди не жили – у 
Франції чи Сербії, Америці чи 
Україні, – якщо вони люблять 
своїх дітей, то завжди будуть пе
реживати за ті руйнівні для сім’ї 

процеси, які нав’язуються їхнім 
країнам і народам впливовими 
структурами.

У Києві зібралися представники 
просімейних організацій з різних 

держав світу, щоби розповісти 
про ту боротьбу за сім’ю, яку їм 
доводиться вести у своїх країнах.

Чи допоможе це Україні, за-
лежить від кожного з нас...

Що станеться зі світом, у якому істоти, які в ньому 
мешкають, надумають помінятися ролями і займуться 
невластивим їм справами? Напевно те саме, що тра
пилося у казці Корнія Чуковського «Плутанина»,  тоб
то хаос.

Бог створив чоловіка і жінку різними, аби вони взає
модоповнювали одне одного. І хоч як нам буває ча
сом прикро, але саме ця обставина робить сім’ї щас

ливими. Поєднання м’якості з твердістю, мужності з 
жіночністю, розсудливості з інтуїцією і ще незліченна 
кількість взаємодоповнюючих властивостей роблять 
сім’ю міцною. Але варто лише комусь взяти на себе 
невластиву йому роль і гармонія взаємин порушуєть
ся, адже два однакові полюси відштовхуються.

Чи не від того з’являються проблеми в сім’ї, 
що нерідко призводять до розлучення?.. 10

стор.

міжнародна

Виховати 
 чоловіка 8

стор.
у наш час – це ціле мистецтво. Адже 
справжній чоловік повинен побудува-
ти дім, посадити дерево (бажано не 
одне), після цього жінку з дітьми взу-
ти-одягнути-нагодувати і при цьому 
ще встигнути повалятися на дивані з 
газетою після роботи. Таке може зро-
бити лише диво-богатир, якого ми і 
пропонуємо вам виховати...

Щеплення від грипу 
 відміняються 13

стор.

Саме такого висновку дійшла група 
іноземних фахівців, коли з’ясувала, 
що чим більше щеплень від грипу 
зробиш, то тяжче грипом перехворі-
єш. Як завжди ситуацію може вряту-
вати старий добрий часник...Сім’Я – СПраВа З жовтня до грудня 2013 р.

 15 000    ШКіЛ   
ЗАПРОШУЄМО БАЖАЮЧИХ

Д О  П Е Р Е Д П Л А Т И 
НА 2014 р.

Передплатна квитанція 
знаходиться на стор. 15.

-

ціною. 
Заказ за тел.: 096-510-47-13



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

ПОДІЇ

У країнах Європейського Союзу 
гомосексуалізм прийнято вважати за 
норму, що ставить під загрозу існу-
вання традиційних сімей, при цьому 
такий сценарій чекає і на Україну у 
випадку підписання Угоди про асо-
ціацію з ЄС.

Таку думку висловили міжнародні 
експерти з Європи і США на прес-
конференції в УНІАН.

Зокрема, експерти вважають, що 
країни Євросоюзу не визнають сво-
боду думки і демократії, коли мова 
йде про інтереси гомосексуалістів. 
Учасників демонстрацій протесту у 
Франції, серед яких були жінки, діти 
і люди похилого віку, побили полі-
цейськими палицями, застосовували 
сльозогінний газ, потім були арешти, 
як зазначили експерти.

На думку учасників прес-
конференції, у країнах ЄС сьогодні 
«верховенство права» на практиці 
перетворюється на «верховенство 
сексуальних меншин», деякі полі-
тики й активісти агресивно популя-
ризують гомосексуальні шлюби та 
всиновлення.

Один з учасників масштабної ак-
ції протесту «Маніфестація для всіх» 
у Франції Фабріс Сорлан повідомив 
про те, що понад 2 млн осіб зібралися 
на захист сім’ї і проти «гей-шлюбів».

«Але ліберальний уряд проігнору-
вав мільйони своїх громадян і одно-
статеві «шлюби» стали реальністю. 
Це чітко показує, як «працює» демо-

кратія у нинішній Європі – і ми пови-
нні попередити українців про цілком 
реальну небезпеку з боку нового лі-
берального тоталітаризму, який ми 
спостерігаємо у наші дні в ЄС», – за-
значив Сорлан.

«Фактично доречно говорити про 
нову тоталітарну диктатуру гомосек-
суальних цінностей», – вважають 
учасники прес-конференції.

Керівник сербського суспільно-
громадського руху «Двері» Серджан 
Ного заявив про те, що недопущення 
нещодавнього національного «гей-
параду» в Белграді коштувало орга-
нізації величезних зусиль при тому, 
що Сербія – лише потенційний член 
Євросоюзу.

«Незважаючи на волю переважної 
більшості мешканців Сербії, невеликі, 
але впливові політичні і ділові еліти 
моєї країни з допомогою ЗМІ нама-
гаються нав’язати сербам гей-паради 
і гомосексуальну пропаганду, аби 
догодити ЄС. Боюся, що український 
народ незабаром може зіткнутися 
із ситуацією, коли Україна змушена 
буде прийняти низку законів і вжити 
заходів, спрямованих на підтримку 
гомосексуалізму, що є обов’язковою 
вимогою з боку ЄС», – сказав Ного.

Співголова ВГО «Батьківський ко-
мітет України» Олександр Скворцов 
зазначив, що «Угода про асоціацію 
України з ЄС потребує виконання 
директив ЄС про «недискримінацію», 
серед яких – Директива 2000/78, 

що формально забороняє дискри-
мінацію сексуальних меншин під час 
прийому на роботу, а фактично фор-
мує гомодиктатуру».

Він навів приклад, що 2010 року 
комісар ЄС з юстиції, фундамен-
тальних прав і громадянства Вівіанг 
Реддінг заявила від імені Єврокомі-
сії, що відмова християнської шко-
ли прийняти на роботу вчителя-го-
мосексуаліста буде неприпустимою 
дискримінацією.

О. Скворцов заявив, що розгляд у 
Верховній Раді у другому читанні за-
конопроекту № 8711 про заборону 

пропаганди гомосексуалізму було за-
блоковано, а після підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС стане неможливим.

Директор із зовнішніх зв’язків Всес-
вітнього конгресу сімей Дон Федер 
(США) заявив про те, що конгрес го-
товий розглянути можливість прове-
дення IX Всесвітнього конгресу сімей 
2015 року в Україні.

«Ми підтримуємо бажання сотень 
українських громадських і батьків-
ських організацій з усієї країни за-
хистити природну сім’ю, шлюб чоло-
віка і жінки, права батьків», – сказав 
Федер.

На запрошення Бать-
ківського комітету України 
до Києва приїхали громад-
ські діячі, які захищають 
сімейні цінності в Євро-
пі і США. 14 жовтня за їх-
ньої участі відбувся круглий 
стіл у Верховній Раді, після 
чого було проведено прес-
конференцію.

ЯК доВодИТЬСЯ ЗаХИЩаТИ
І як євроінтеграція загрожує 
українській сім’ї – свідчення 

міжнародних експертів

Дон ФЕДЕР,
Директор з комунікацій  
Всесвітнього Конгресу Сімей (США)

Для мене велика честь бути сьогод-
ні тут і представляти Всесвітній Кон-
грес Сімей, який бореться за захист 
сімейних цінностей і має представни-
цтва у понад 80-ти країнах світу.

Наш Конгрес був заснований у 1995 
році, а від 1997 року ми почали про-
водити окремі конгреси і міжнародні 
збори лідерів, законодавців і вчених 
у Празі, Женеві, Мехіко, Варшаві, Ам-
стердамі, Мадриді і Сіднеї.

Наша місія – підтримувати і захища-
ти природну сім’ю. Це формулювання 
з Універсальної декларації про права 
людини ООН 1948 року, яка визначає 
сім’ю як природну фундаментальну 

складову суспільства, яка в такому 
вигляді має право на захист з боку 
суспільства і держави.

Але куди б ви не звернули погляд 
– на Вашингтон, ООН або Європей-
ський Союз, на їхні суди – ви по-
бачите, що сім’я зараз перебуває під 
загрозою.

Зараз у вашій країні є певні сили, які 
хочуть повернути вас на той самий 
шлях, який обрала для себе Америка. 
Я закликаю вас протистояти їм.

Хочу вам розповісти, що ж зробив 
рух «прав геїв» з моєю країною.

Подумайте про таке. У США зараз 
одностатеві шлюби дозволено у 13 
штатах плюс у самому місті Вашинг-

тон. І тільки в трьох із них 
це було прийнято прямим 
голосуванням народу. 
Американський народ го-
ворив багато разів, що не 
хоче змінювати традиційне 
визначення сім’ї, що три-
мається вже 300 років.

З 1998 до 2012 року по-
над 50 млн виборців у 32 
штатах прийняли поправ-
ки до конституцій сво-
їх штатів, які визначають 
шлюб як союз одного чо-
ловіка й однієї жінки.

Прийняття одно-
статевих «шлюбів» 
може використовува-
тися для виправдан-
ня будь-яких девіацій. 
Якщо вже толерант-
ність і рівність є єди-
ними критеріями, то 
чому не один чоловік 
і три жінки? Чому не 
дорослий чоловік і не-
повнолітня дівчинка?

У теперішній час у 
Сполучених Штатах активний рух за 
педофілію. Його прибічники ствер-
джують, що 13-річний підліток пови-
нен мати можливість погодитися на 
секс із 36-літнім.

Наприклад, зараз у місті Берклі (Ка-
ліфорнія) пара лесбіянок намагається 
перетворити свого одинадцятилітньо-
го всиновленого хлопчика на дівчинку. 
Спочатку за допомогою медикаментів, 
а потім – хірургії. І ніхто з влади не 
говорить нічого проти цього.

У 15-ти штатах є такі закони, які за-
раз називають «законами про туале-
ти». Вони дозволяють трансгендерам 
використовувати будь-які такі закла-
ди. Неважливо, для чоловіків чи для 
жінок. У Каліфорнії ці правила поши-
рюються на школярів. Таким чином, 

хлопчик, який вважає себе дівчин-
кою, може користуватися туалетами, 
роздягальнями і душем для дівчат, а 

також грати у їхніх спортивних 
командах. Це – частина кампанії 
для того, щоби стерти всі статеві 
відмінності.

При подачі заяви на отриман-
ня паспорта замість полів «ма-
тір» і «батько» тепер заповню-
ють поля «батько 1» і «батько 2».

У США почали з того, що про-
сили толерантності, а тепер ви-
магають покори.

Немає такого поняття, як «пра-
ва геїв». У всіх людей однакові 

права. Свобода слова і свобода ві-
росповідання, гарантовані першою 
поправкою Конституції США підрива-
ються просуванням «прав геїв».

Упродовж усієї історії західної циві-
лізації чоловіки ніколи не мали права 
одружуватися з чоловіками, а жінки 
– з жінками. І зараз цього права у 
них немає.

У наш час, коли рівень народжу-
ваності спадає, а щороку здійснюєть-
ся 42 млн абортів, коли укладається 
дедалі менше шлюбів і дедалі більша 
кількість сімей розпадається, ми по-
винні зміцнити природну сім’ю, а не 
продовжувати ослаблювати її в ім’я 
якоїсь примарної «рівності».

Америка вже стоїть на краю прірви 
– не йдіть нашим шляхом!

Америка на краю прірви



3
стор.
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ПОДІЇ

Серджан НОГО,
представник сербської організації 
«Двері», що виступає проти 
пропаганди гомосексуалізму і не раз 
добивалася відміни проведення гей-
параду в Белграді (Сербія)

Шановні пані та пано
ве, братній народе Укра
їни, я приїхав із Сербії, 
близької Вам православної 
слов’янської країни. Я хочу 
попросити Вас уважно ви
слухати те, що я скажу, тому 
що приклад Сербії повинен 
стати попередженням для 
народу України.

Всі Ви знаєте, що Сербія у 
90ті роки XX століття про
йшла через тяжкі випробу
вання – війни, економічні 
санкції і агресію НАТО. Після 
десяти років опору Сербія 
піддалася тиску Заходу. Від
тоді ось уже 13 років у моїй країні для полі
тиків і всієї правлячої еліти Європейський 
Союз не має альтернативи. Проте замість 
обіцяного економічного підйому і процві
тання Сербію доведено до руїни і статусу 
колонії.

Ключові рішення про нашу долю при
ймають у Брюсселі, Лондоні і Вашингтоні, 
а не в Белграді і, звісно ж, без урахування 
інтересів сербського народу. В усіх дер
жавних органах Сербії сидять так звані 
експерти, які зайняті реалізацією згубної 
політики вступу в ЄС за будьяку ціну.

Як за підтримки ЄС розвалено 
нашу економіку

Політика «ЄС не має альтернативи» дове
ла Сербію до економічного колапсу. Те, що 
сталося з нами під диктатом ЄС і МВФ, було 
для нашої економіки гірше, ніж десять ро
ків економічних санкцій, війн і бомбарду
вань. Приватизовано і знищено сотні під
приємств, сотні тисяч людей залишилися 
без роботи. Банківський сектор, природні 
ресурси і ринок у цілому перейшли до рук 
західних компаній, у той час як країна, за
лишена частина економіки і громадяни 
доведені до стану надзаборгованості.

Я підкреслив би, що державний борг 
Сербії за останні кілька років зріс у 7 ра
зів. Хочу звернути Вашу увагу і на такий 
факт, який повинен бути для вас особливо 
цікавим: відтоді, як ми п’ять років тому під
писали з ЄС Угоду про стабілізацію і асоці
ацію, надходження у держбюджет коштів 
від митних зборів за товари з ЄС зменшив
ся вдвічі, у наших магазинах переважають 
товари з ЄС, у той час як вітчизняна про
мисловість поступово згасає, а сільське 
господарство занепадає. Члени ЄС, на від
міну від нас, захищали свої товари і ринки 

своїх країн. А нам довелося відмінити біль
шість митних заходів із захисту вітчизня
ної продукції і ринку, і тепер ми опинилися 
у залежності від закордонних кредиторів і 
стали беззахисними перед шантажем ЄС.

Безкінечні приниження
Під удари Європейського Союзу потра

пила навіть сім’я, як остання оборонна лі
нія сербського народу. Сім’я зусібіч зазнає 
нападів. Принижуються роль і значення 
батьків у вихованні дітей, повністю знеці
нюється професія викладача, скидаються 
усі авторитети і зрощуються цілі поколін
ня розпещених егоїстів. Простір ЗМІ зато
плено потоком вульгарності, реалітішоу, 
пропагандою сексуальних свобод, аборту, 
гедонізму й егоїзму. І після усього нам ще 
і насаджують ідеологію гомосексуалізму, 
як терор сексуального збочення над вели
чезною більшістю населення. Вже завер
шено підготовку законопроектів з легалі
зації певного виду одностатевих шлюбів.

Питання сім’ї – переломна точка. Якщо 
ми дозволимо їм знищити наші сім’ї, то з 
народу перетворимося на натовп. Якщо 
замість держави і народу на певній тери
торії ви маєте натовп, то з ним можна зро
бити все, що завгодно.

Будьяке суспільство і державу найкра
ще можна оцінити за його ставленням 
до сім’ї. Ставлення ЄС до сім’ї не залишає 
сумнівів: він прагне демонтувати всі види 
природної і традиційної громадськості, 
перетворити нас на індивідууми без корін
ня, Вітчизни, національності й ідентичнос
ті – слухняні об’єкти маніпулювання спо
живацького суспільства. Обов’язок наших 
народів – дати гідну відповідь на все це. 
Сербський народ ще не готовий до того, 
щоби здати свої сім’ї ЄС.

Рух, до якого я належу, – сербський сі
мейний політичний рух «Двері» – став 
частиною Всесвітнього конгресу сімей і 
вимагає припинення процесу включення 
Сербії до Європейського союзу. ЄС сьо
годні – дедалі частіше предмет критики 
всередині самого ЄС, члени якого неза
доволені управлінням відчуженої брюс
сельської адміністрації. З кожним днем у 
Європі набирають сили євроскептичні по
літичні рухи, які прагнуть до іншої Європи 
– за прикладом Європи націй, якою її ба
чив де Голль.

Що робити?
Братній православний слов’янський на

роде України, між нашими країнами багато 
спільного. Я не знаю, яке рішення Ви при
ймете, але прошу вас, коли будете його 
приймати, пам’ятайте про долю Сербії і 
нехай вона буде для Вас попередженням 
і уроком.

За перемогу і життя наших народів і 
країн!

Фабріс СОРЛАН,
представник французької організації 
La Manif pour Tous, що вивела 
мільйони людей на вулиці Парижа 
та інших міст Франції у протестах 
проти одностатевих «шлюбів» 
(Франція)

Спочатку хотілося б подякувати друзям, 
які надали можливість мені сьогодні ви
ступити перед вами. Насправді це честь 
для французапатріота, який дивиться на 
Україну як на союзника, а на українців як 
на своїх друзів. І будучи патріотом своєї 
країни і вашим другом, я прийшов сьогод
ні, щоби сказати вам про те занепокоєння, 
яке відчуваю з приводу політичних та іде
ологічних перетворень у ЄС.

Насамперед я хотів би розповісти вам 
про історичне протистояння французько
го народу проти руйнівного закону, який 
легалізує гомосексу
альні шлюби.

Французький гео
політик Емірік Шо
прад стверджує, що 
гомосексуальні шлю
би у Франції сьогодні 
демонструють усього 
лиш одне явище. А 
саме – альянс західної 
глобалізації разом із 
анархістським нігіліз
мом. Це руйнівні ідео
логії, які в різноманіт
них формах упродовж 
усієї історії намага
ються атакувати самі 
підвалини цивілізації 
і ставлять під загрозу 
гідність людини, сім’ю 
і суверенну націю.

Хоча прибічників цієї ідеології лише 
меншість, вони продовжують контролюва
ти західні ЗМІ, тероризують європейських 
керівників, а також постійно осуджують 
– та ледь не піддають анафемі! – будьяку 
країну, будьяку людину, які намагаються 
їм протистояти.

Саме таким чином від 1975 року у Фран
ції було прийнято 34 закони, які є цілко
вито антисімейними. Тому які у нас надії 
сьогодні у Франції? Незважаючи на тиск 
ЗМІ, спрямований проти сімейних ціннос
тей, попри дезінформацію з боку влади, а 
також насилля з боку поліції, яке відчува
ється практично щодня упродовж уже 11 
місяців, – разом з тим, у Франції відроджу
ється політична самосвідомість. Ті ж, хто 
коментує цю ситуацію, повинні визнати, 
що тепер нічого не буде, як досі.

Необхідно враховувати ті мільйони лю
дей, які тим чи іншим способом зібрали 
700000 підписів – це найбільша кількість 
в історії Франції. Вони проводили демон
страції, публікували статті в інтернеті на 
власних блогах. Вони виступили не проти 
гомосексуалістів, а на підтримку традицій
них цінностей, а саме – сім’ї і шлюбу. Рух, 
що зміцнюється, змінить все суспільство, 
а таким чином і політичний ландшафт 
Франції.

Найбільший виклик, який стоїть пе
ред нами – це, власне, внести в політич
не життя дух християнства, який всіх нас 
об’єднує, прибрати як у Франції, так і в усій 
Європі ті закони, які призводять до дегра
дації суспільства. Робота, яку нам необ
хідно виконати, справді велика і складна, 
і для цього необхідна мобілізація усього 
народу.

Шановні українські друзі, я приїхав сюди, 
щоби сказати вам, що ви можете уникнути 
усього цього. Ви можете відмовитися від 
цього зовнішнього тиску, просуваючи за
кон про заборону гомосексуальної про
паганди для неповнолітніх. Сказати «НІ» 
культурі смерті, «ТАК» – життю, «ТАК» – сім’ї 
і «ТАК» – майбутньому вашої країни.

Скоріш за все, ви не зможете навчитися 
демократії у Франції, де вже майже цілий 
рік тривають постійні арешти, де заборо
няють демонстрації, де атакують дітей і 
літніх людей сльозогінним газом, де по
рушують свободу слова, а також свободу 
зібрання і де просто знищують народ.

Не повчитися вам урокам демократії і в 
Європейського Союзу, який геть не засу
джує такі дії поліції і стає спільником тота
літарних методів.

Продовжуйте протистояти тискові дик
татури меншості, поважайте голос вашого 
народу. Саме таким чином ви зможете за
стосувати демократію.

Я хотів би насамкінець підкреслити, що 
ця всесвітня агресія, якій зараз піддано 
наші сім’ї, потребує глобальної відповіді, 
яку необхідно дати якомога швидше. Тому 
я докладаю зусилля до того, аби об’єднати 
вільні народи. Тому що саме у створенні 
такого об’єднання навколо традиційних 
цінностей, які нам дорогі, спасіння нашої 
цивілізації.

Хай живе Франція!
Хай живе Україна!

СімЕЙні ЦінноСТі В ЄС
Об’єднання навколо 

традиційних цінностей врятує 
нашу цивілізацію

Сербія захищає  
своє суспільство і сім’ю

Мешканці Белграду вийшли на вулиці і не розходились доти, 
доки не було відмінено «гей-парад».
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БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ. Події на місцях

Акція «Традиційним цінностям – JA! Гомосексуалізації – NEIN!» відбу-
лася 5 листопада біля Посольства Німеччини. 

«Німеччина – це локомотив євроінте
грації. Які цінності лежать у серці цього 
процесу добре видно з діяльності Ні
мецького товариства з міжнародного 
співробітництва (GIZ) і Фонду Генріха 
Бьолля. Такі організації просувають 
чужі для українського суспільства цін
ності, спонсорують діяльність ЛГБТ
організацій, провокують розбещування 
наших дітей через фінансування про
грам секспросвітництва, займаються 
розхитуванням інституту сім’ї в Україні. 
Така Європа нам не потрібна», – заявив 
Дмитро Барабась, представник «Батьків
ського комітету України». 

Крім цього, співголова організації 
Олександр Скворцов повідомив: «Ми 
неодноразово зверталися до української 
влади, до народних депутатів з прохан
ням вилучити з тексту Угоди гомосек
суальну Директиву 2000/78/ЄС й інші 
пункти, які поширюють гомосексуалізм. 
Або доповнити текст Угоди умовами, які 
дадуть змогу зберегти наше суверенне 
право приймати політичні рішення на за
садах традиційної моралі. Це – можливо, 
що підтверджує польський досвід євро

інтеграції. Але сьогодні очевидно, що в 
Україні жодних змін у тексті Угоди ніхто 
не збирається робити. Ми виступаємо 
проти підписання цієї Угоди». 

Враховуючи ту обставину, що українська влада готова підписати будь-
які умови Угоди про Асоціацію, аби було підписано саму Угоду, «БКУ» 
та інші організації звернулися з відкритим листом до екс-президента 
Польщі Олександра Квасневського. 

Цей політик відомий тим, що є 
членом Моніторингової комісії 
Європарламенту, і від його позиції 
суттєво залежить доля підписання 
у листопаді Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС. Крім цього, 
саме завдяки йому при ратифіка
ції Польщею базового для Євросо
юзу Лісабонського договору було 
зроблено застереження, що Хар
тія основних прав Європейського 
Союзу не може впливати на право 
держави самостійно приймати за

кони у сфері суспільної моралі, сімей
ного права, а також захисту людської 
гідності й поваги до фізичної і мораль
ної цілісності людини. Таку поправку до 
Угоди повинна вимагати і Україна від 
Євросоюзу.

Передача листа Олександру Кваснев
ському переросла у справжню акцію 
під стінами Посольства Польщі. Лист до 
експрезидента Польщі прийняв пер
ший секретар Посольства.

27 жовтня був заключний день Київ
ського міжнародного кінофестивалю 
«Молодість», в рамках якого у кінотеатрі 
«Жовтень» демонструвалася програма 
ЛГБТфільмів «Сонячний зайчик». Акти
вістипатріоти, які виступають за захист 
наших духовних цінностей й інституту 
сім’ї, висловлювали протест проти такої 
масової пропаганди. Адже через кіно і 
мистецтво гомосексуалісти намагаються 
залучити підлітків і молодь до своїх лав. 

Акція відбулася під гаслами «Народ Укра
їни проти содомії!», «Україні не потрібне 
гомокіно!», «Очистимо Київ від євросміт
тя!». Співголова ВГО «Батьківський комі
тет України» Олександр Скворцов сказав: 
«В рамках кінофестивалю понад тиждень 
щодня демонструвалися фільми на гей
тематику, які нав’язують суспільству дум
ку про те, що гомосексуалізм – норма, а 
не хвороба». 

Під час культурної акції активісти під

палили прапори ЛГБТруху, символічно 
порізали на клаптики афіші програми 
гомокіно, після чого підмели і вимили 
бруківку. «Ми повинні змити цю ганьбу 
зі святої київської землі. Гомосексуальній 
пропаганді не місце у місті, яке назива
ють Другим Єрусалимом», – зазначив гро
мадський діяч. Учасники обурилися, що 
офіційним партнером фестивалю «Мо
лодість» є Державне агентство з питань 
кіно. «Держава не робить нічого, щоб зу
пинити пропаганду гомосексуалізму. Чи 
знало Держагентство про програму «Со
нячний зайчик»? Які кошти з державного 
бюджету було витрачено фактично на 
гейпропаганду?» – сказав активіст.

Докладніше з діяльністю Батьків-
ського руху можна ознайомитися на 
сайті www.rodkom.org

У Києві відкрито офіс 

«ЦЕНТРУ СІмЕйНОгО 
пРАВА»

Надання послуг в рамках юве-
нально-сімейної спеціалізації,  
а також в інших галузях права.
Адреса центру: м. Київ, вул. Гли-

бо чицька, 72, оф. 328. Телефо-
ни: 095-469-9754, 044-361-2864. 
E-mail – protiktor@i.ua, сайт www.
protiktor.com

Збережемо сім’ю – збережемо Україну!
У жовтні і на початку листопада з ініціативи «Батьківського комітету 

України» (БКУ) було проведено цілу низку акцій, спрямованих на за-
хист української сім’ї, які були підтримані й іншими просімейними 
громадськими організаціями. Основною загрозою для сім’ї, на думку 
представників цих організацій, можна вважати грядущу Угоду про 

Асоціацію України і ЄС. У 
зв’язку з курсом Євросоюзу 
на руйнування природної 
сім’ї важко бути впевне-
ним, що українська влада, 
будучи у повній фінансовій 
залежності від міжнарод-
них структур, захоче захи-
щати інтереси сім’ї і моралі 
в Україні. Тому цілком об-
ґрунтована тривога: чи буде 
підписано цю Угоду і якщо 
так, то на яких умовах? 

Активісти Батьківського руху провели акцію «Відмиємо Україну від єв-
ропейського гомосміття!» Акція відбулася перед кінотеатром «Жовтень» у 
Києві, де під виглядом кінофестивалю «Молодість» проводиться пропаган-
да збочень.

22 жовтня відбулася акція під стіна
ми Верховної Ради з вимогою до де
путатів і Президента – домагатися ви
ключення із Угоди про Асоціацію з ЄС 
Директив, які насаджують гомосексуа
лізацію України. На думку учасників 
акції, українська сторона повинна ви

користовувати для цього всі можли
вості. Якщо Євросоюз відмовиться ви
лучити з тексту Угоди гомосексуальні 
Директиви, то це буде означати, що ЄС 
змушує Україну забути власну ідентич
ність і запроваджує на законодавчому 
рівні гомоідеологію. 

Увага!
Наступні збори батьківського активу 

Києва й Київської області відбудуться 
30.11.2013 року о 12:00 за адресою: 
Будинок Архітектора, вул. Бориса 
Грінченка, 7.

«Батьківський комітет України» за-
прошує всіх небайдужих до долі своїх 
дітей і держави загалом приєднатися 
до нас і брати участь у нашій роботі. 
Поставити питання, які вас цікавлять, 
ви можете, надіславши листа на елек-
тронну скриньку: rodkom@ukr.net. 

Контактний телефон: 067-259-43-06 
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ДОЗВІЛЛЯ

Та все ж таки змінити його можна! 
Тільки треба для цього усією громадою 
встати на захист своїх таких любих, таких 
розумних, таких талановитих дітей, почи
наючи зі своєї рідної оселі. Це, мабуть, і 
буде першим рятівним кругом. Свою по
зицію і рішучість боронити інтереси дітей 
уже заявили засоби масової інформації, і 
я вірю, що вони їх будуть послідовно і на
полегливо відстоювати.

Я ж хочу підкинути свій «рятівний круг», 
який, маю надію, впаде в око тим, хто буде 
працювати над створенням рекоменда
цій щодо виходу із загрозливої ситуації, 
яку сьогодні, на жаль, маємо. 

І назва мого рятівного надійного 
круга – Гра! 

Наша рідна, традиційна, живодайна 
Гра, з якою зростали всі попередні поко
ління і яку так нахраписто виштовхали з 
життя наших дітей комп’ютерні ігри. Зна
йомий і любий дітьми змалечку ігровий 
простір було розшматовано і підозріло 
швидко розпродано незнайомцям з не
звичними гучними іменами «Світ розваг», 
«Комп’ютерні ігри», «Ігрові автомати», 
«Центри комп’ютерних розваг»… 

Дорослі у вирії своїх дорослих проблем 
не зауважили це явище, не відчули, що 
ігровий простір перетворюється на по
лігон захоплення у полон комп’ютерної 
залежності їхніх дітей. А діти, в яких ге
нетично закладена життєва потреба гра
тися, не маючи ніякого іншого вибору, 
зрозуміло, потягнулися до цих яскравих, 
привабливих своєю новизною ігор. 

Я не тішу себе ілюзіями з приводу того, 
що комп’ютерна багатюща промисло
ва галузь хоч би на міліметр посунеться 
з «прозоро» захопленого нею ігрового 
ринку, доки він буде куркою, що несе зо
лоті яйця. А курка ті яйця буде нести, доки 
наші діти її годуватимуть з нашою грошо
вою підтримкою.

Добре розумію, що ігрова комп’ю
торика, безумовно, є водночас новим 
пластом ігрової культури сучасних дітей. 
Більше того – це одна з важливих пер
спектив розвитку дозвілля дітей та юна

цтва. І з цим не рахуватися неможливо. Та 
мене турбує не сама поява комп’ютерних 
ігор, а антипедагогічний, здебільшого 
аморальний, агресивний зміст їхніх про
грам, і я з жахом розумію, що вони зали
шатимуться такими доти, доки їх утриму
ватимуть прагматичні ділки, мета яких 
– тільки власна нажива за будьяку ціну. 

Проте, маючи за плечима 60річний 
досвід професійної роботи з організа
цією ігрової діяльності дітей, чітко ро
зумію, що тільки поява альтернативи 
комп’ютерним іграм може послабити 
їхній руйнівний тиск на наших дітей. І 
такою альтернативою я бачу традиційну 
Гру. Зрозуміло, що, на превеликий жаль, 
вона зараз знаходиться не у кращому 
стані, позиції її значно послаблені, проте 
вона живе і діє! 

Це довів у жовтні 2011 р. Всеукраїн
ськийконкурс «Адреса дитинства – Гра», 
в якому взяли участь ігрові команди з 18 
регіонів. 

Це доводить ігровий досвід літніх оздо
ровчих дитячих закладів.

Це доводять численні скаутські змаган
ня, які відіграють значну роль у поширен
ні рядів скаутів.

Сьогодні, коли помітно зріс попит сус
пільства на проведення дитячих роз
важальних заходів, виявилося, що на
повнити їх яскравим дотепним змістом і 
професійно провести майже нікому – че
рез відсутність у країні будьякої системи 
підготовки таких заходів в останні 10 ро
ків. Саме з того часу, коли перестав діяти 
славнозвісний Фестиваль ігрових дитя
чих програм «Місто дитячих посмішок» 
(м. Миколаїв), під час якого проходили 
численні граймайстерні, «проблемні 
столи», пресконференції, творчі зустрічі, 
а місто перетворювалося на щасливе го
мінке Місто Дитинства.

Сюди щороку з’їжджалося до п’ятисот 
майстрів гри не тільки з різних куточків 
України, а також їхні колеги з Росії, Біло
русії, Молдови, Болгарії, Польщі, Прибал
тики – щоб обмінятися досвідом органі
зації дитячого дозвілля і підвищити свою 
професійність.

Важливо, що Фестиваль мав свою пере
конливу післямову: виходили збірки з кра
щими ігровими програмами та порадами 
організаторів дитячих свят, створювали
ся на місцях команди юних ігротехніків
«Грайликів», а двічі на рік проходили все
українські семінари «Дивограй».

Відлуння Фестивалю можна почути і 
сьогодні. Якщо десь ще працюють ігро
теки, проходять ігрові дитячі конкурси, 
відбуваються ігрові зміни у дитячих оздо
ровчих закладах – за цим стоять колишні 
учасники Фестивалю.

Нещодавній яскравий приклад: ініці
аторами внесення до масових заходів 
МОН молоді і спорту України Всеукраїн
ського фестивалю «Адреса дитинства – 
Гра» і його організаторами у жовтні 2011 
року стали «аборигени» «Міста дитячих 
посмішок» – майстри гри Шевченківсько
го центру ДЮТ м. Запоріжжя.

Наша рідна Гра готова з радістю повер
нутися до дітей і чекає тільки, аби ми до
помогли їй зміцнитися і набратися сил. 

А ДЛЯ ЦЬОГО…
Перш за все конче необхідно зміни-

ти ставлення суспільства до Гри як до 
розважальних пустощів і тільки. 

Громада і, насамперед, освітяни і бать
ки повинні бути обізнані з тим, що:
 Гра – одна з найперших культур, 

створених людством, що доводять чис
ленні археологічні знахідки та записи про 
«ігрища» у стародавніх літописах.
 Гра – справа серйозна вже через 

те, що мільйони людей проходили і про
ходять у грі свою першу школу життя: піз
нають навколишнє середовище, вчаться 
людським стосункам, випробовують свої 
сили. І від того, яке місце займала гра в 
їхньому дитинстві, у які ігри вони грали 
– певною мірою залежить подальше роз
криття їхнього творчого, духовного, інте
лектуального, фізичного потенціалу, по

ява тих чи інших рис у характері і навіть 
їхня громадянська позиція.
 Гра – загальнонаукове поняття. 

Адже ігрові моделі застосовуються у різ
них наукових і прикладних галузях, еко
номічних процесах, науковій та художній 
творчості, військовому мистецтві і, зви
чайно ж, у політиці.
 Розмаїття ігор дуже велике: народні, 

спортивні, рухливі, творчі, рольові, розва
жальні, інтелектуальні, ділові, фантазійні, 
музичні, літературні, екологічні, економіч
ні, настільні, ігриподорожі, ігри на воді, 
ігришоу тощо. Завдяки цьому традиційні, 
«живі» ігри сприяють всебічному розви
ткові дитини, в той час як комп’ютерні ігри 
зводять дозвілля дитини до статичної ма
ніпуляції на моніторах.
 Цілющі сили гри (ігротерапія) ви

знані медиками і психологами усього 
світу. Вони успішно застосовуються на 
практиці і за позитивними результатами 
заслуговують не тільки на широке висвіт
лення у ЗМІ, а й на увагу численних гро
мадських об’єднань, асоціацій, фондів, 
пов’язаних з наданням допомоги сім’ям.
 Гра як унікальне явище завжди ці

кавила філософів, психологів, педагогів, 
митців, медиків. І якщо зібрати висловлю
вання про Гру всесвітньо відомих людей 
усіх часів і народів починаючи з Платона, 
то вийде досить солідне повчальне ви
дання. На його сторінках ми зустрінемо 
і наших співвітчизників і дізнаємося, на
приклад, що В. Сухомлинський вважав 
Гру «великим світлим вікном», крізь яке 
у духовний світ дитини вливається живо
дайний потік уявлень і понять про навко
лишній світ.

Цей далеко не повний перелік унікаль
них якостей традиційної Гри доводить, 
що вона все одно залишається для дити
ни єдиною альтернативою комп’ютерним 
іграм і тому може стати дієвою зброєю у 
боротьбі з комп’ютерноігровою залеж
ністю наших дітей. 

Ось чому Гра заслуговує на серйоз
ну увагу суспільства і міцну державну 
підтримку. 

НЕМЕЖАНСЬКА Олена Аркадіївна,
Заслужений працівник освіти України, 

Голова журі Всеукраїнського конкурсу 
«Адреса дитинства – Гра»

Повний текст статті за адресою:  
http://rodkom.org/2013/4063.html

ТРАДИЦІйНА гРА – РЯТІВНИй КРУг 
ДЛЯ НАШИХ ДІТЕй

Громадськість сьогодні нарешті вдарила на сполох щодо 
реальної загрози комп’ютерної залежності наших дітей. І, 
слава Господу, починає шукати рятівні круги, щоб не дати 
їм повністю зануритися у віртуальний світ і втратити себе 
як особистостей. Причини, що ведуть наших дітей до втра-
ти духовно-культурних цінностей, зрозумілі кожному. Як і 
те, що боротися з ними буде надзвичайно важко в умовах 
відсутності в країні активно діючої соціально-гуманітар-
ної політики та зневіри людей в те, що стан речей можна 
змінити на краще. 

Чи пам’ятаєте ви наше дитинство? Жодних комп’ютерів, гадже-
тів, інтернету. Практично весь вільний час ми проводили на вулиці, 
бавлячись у рухливі ігри. Ми зовсім не сиділи вдома, з ранку і до 
вечора бігали по дворі. Зараз таке явище можна зустріти все рід-
ше. Тому пропонуємо підростаючому поколінню рухливі дворові 
ігри, які так любили їхні батьки.

«Гаряча картопля»

Гра з м’ячем для великої компа
нії, у яку можуть грати як хлопчи
ки, так і дівчатка. Всі гравці стають 
у коло і перекидають одне одному 
м’яча, відбиваючи його. Якщо хтось 
із гравців не відбив м’яча, він сідає 
навпочіпки у центр кола. Будьякий 
гравець за бажанням може ви
зволити тих, що провинилися. Для 
цього він, відбиваючи м’яча, нама
гається влучити ним у товариша. 
«Звільнений» (той, до якого дотор
кнувся м’яч) знову бере участь у грі. 
Ті, що сидять у колі, намагаються 
зловити м’яча, що летить повз. Якщо комусь з них це вдається, всі «покарані» повер
таються до гри, а гравець, який кидав м’яча, займає їхнє місце у центрі.

«Козаки-розбійники»

Одна з найзнаменитіших і улюблених дитячих забав. Така собі «запальна суміш» 
хованок та наздоганялок. Для гри потрібно було зібрати достатньо велику компа
нію. Далі всі розбиваються на дві команди. «Розбійники» радяться і загадують се
кретне слово (парольфразу). «Розбійника» потрібно було спіймати. «Розбійника» 
можна було «катувати» (найпоширеніший спосіб «катування» – лоскіт). «Козаки» 
вважалися переможцями, якщо вони дізнавалися пароль, або якщо знаходили та 
доставляли в «тюрму» всіх «розбійників».

Згадаємо дитинство?

Повернення Гри
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ОСВІТА. Батьківська ексПертиза

Мабуть, можна було б не під
німати тему Хелловіна, якби 
до його святкування не долу
чилися так дружно українські 
школи. Як і все, що походить з 
Америки, Хелловін розкручу
ють в Україні за всіма правилам 
медіабізнесу. Тут тобі й масова 
підтримка ЗМІ, і готові атрибу
ти, що приваблюють дитячі по
гляди в торгівельних центрах, і 
пропрацьовані легенди з ледь 
не казковими персонажами. 
Де ж тут встояти недосвідченій 
свідомості, а тим паче дитячій.

Доволі складно припустити, 
що така масована атака на ро
зуми здійснюється стихійно, 
без будьчиєї зацікавленості. 
Але, як точно підмічено у Вікі
педії, процес цей триває в ході 
глобалізації, а значить, є в ньо
го й «диригент». Тобто, реакцію 
людей взагаліто давно вже 
прораховано і тільки місцями 
її корегують залежно від наці
ональних особливостей. Як не
важко помітити, нав’язування 
чужого способу мислення осо
бливо швидко проходить у кра
їнах, що втратили своє коріння. 
У цьому плані Україна, яка про
йшла через 70 років знищення 
віри, є ідеальним плацдармом, 
як і інші країни колишнього 
СРСР.

Цікавий також той факт, що 
до європейських неангломовних країн 
традиція святкування Хелловіну переки
нулась не з Великобританії й Ірландії, що 
знаходяться поряд і вважаються родона
чальниками свята, а з далекої Америки, 
що у свою чергу підкреслює: процес цей 
не стільки культурного взаємопроник
нення, скільки культурної експансії, яка 
рухається на хвилях комерції і глобаліза
ції. Тим паче, що дехристиянізація Євро
пи, що спостерігається останнім часом, 
також сприяє цьому.

За таких обставин, здавалося б, школи, 
стоячи на варті національної самосві
домості і не маючи комерційної зацікав
леності, повинні бути найстійкішими до 
псевдокультурного перепрограмування. 
Але факт залишається фактом: саме шко
ли і дитячі садки є в Україні каталізатора
ми процесу із запровадження Хелловіну. 
Саме вони – те ядро, навколо якого відбу
вається процес втягування дітей, а разом 
із ними і батьків. Та і які батьки можуть 
встояти, коли дитині, щоби не виявитися 
гіршою за інших, потрібно і костюм купити 
(або пошити), і різні атрибути придбати. А 
тут ще й телебачення підігріває ажіотаж. 
Тож нікуди подітися бідним українським 
батькам, потрібно слідувати моді. Велику 
роль тут відіграє, як не дивно, вивчен-

ня не лише у школі, а вже і в дитячому 
садку англійської мови, викладачі якої 
вважають, зазвичай, що святкування 
Хелловіна – це вивчення культури на-
роду – носія мови.

Але чи таке вже безпечне це заняття, 
як намагаються представити шкільні 
послідовники західних нововведень?

Соціологи вважають такі святкування 
однієї із найтривожніших ознак часу: 
на їхню думку, Хелловін і подібні заходи 
свідчать про кризу культури, коли люди 
перестають розрізняти добро і зло.

Незважаючи на те, що це свято намага
ються презентувати як світське, все ж із 
цим важко погодитися. Багато дослідни
ків цілком резонно позначають зв’язок 
певних його атрибутів і ритуалів із са
танізмом. Та й той факт, що кілька років 
тому американська Церква Сатани від
крито оголосила цей день своїм святом, 
мета якого – демонстрація поклоніння 
Дияволу, також багато про що свідчить.

Сатанізм у Хелловіні виявляється бук
вально в усьому – у зовнішній атрибу
тиці, змісті й спрямованості «святкових» 
дій і розваг. У них простежується оче
видна тенденція до прагнення епатува
ти, злякати, шокувати, викликати інші 
негативні почуття і відчуття у глядачів і 
учасників.

Культова складо
ва Хелловіну також 
виявляється в тому, 
що досі зберегли
ся давньокельтські 
повір’я, що в ніч Хел
ловіну над землею 
владарюють темні 
сили, і, щоби вони 
не натворили бід і не 
нашкодили людям, 
їх слід задобрювати 
дурнуватими кри
ками, кривляння
ми, карнавальними 
ходами, буйством. 
Люди постають в 
образі бісів і пово
дяться відповідно 
до образів, аби духи 
темряви не здога
далися, хто перед 
ними насправді.

Багато вчителів 
можуть заперечити, 
що насправді вони 
не настільки загли
блюються в тему, щоби відтворювати всі 
атрибути свята, і воно проходить як сво
єрідний маскарад. 

Усе ж із цим не можна погодитися, 
оскільки це лише початок процесу і 
надалі доведеться слідувати законо
ві жанру. А він передбачає жартівливі 
ритуали жертвоприношень, томатний 
або вишневий соки під виглядом крові 
жертв. Не випадково ж багато маскарад
них макіяжів або масок імітують кров 
на губах. Останнім часом почали виго
товляти жартівливі солодощі у вигля
ді частин тіла людини і – останній писк 
моди – «прикольні» цукерки у вигляді 
екскрементів. Зняття табу на відразу до 
таких речей, ослаблення нормальної 
внутрішньої цензури особливо небез
печні для кожної людини (і особливо для 
дітей) і згубні не лише психологічними 
деформаціями, а й патологічними зміна
ми особистості.

Організатори Хелловіну спекулюють 
на потягу дітей до казкового, чарівно

го і незвичайного. Навряд чи 
якась дитина погодиться брати 
участь у ритуалі, що має пряме 
відношення до сатанізму, од
нак будьхто буде з радістю ві
зьме участь у костюмованому 
барвистому карнавалі жартів
ливого спрямування, та ще й з 
відтінком чарів, як представля
ють Хелловін учням навчаль
них закладів організатори і 
пропагандисти цього дійства.

До сучасних освітніх про
грам, реалізованих у держав
них установах, а також до ви
ховної діяльності включають 
елементи традиційних релігій 
народів України – християн
ства, мусульманства (в Криму). 
У країні з християнською істо
ричною і культурною традиці
єю християнське свято можна 
відзначати як всезагальне, на
приклад Різдво Христове. Але 
сатанізм, що приховано про
пагується Хелловіном, не є 
традиційною релігією народів 
України, не становить частину 
національної історичної і куль
турної спадщини українського 
суспільства. Тому навіть не
свідоме залучення педагогів і 
учнів до релігії шанування зла, 
сатанізму під час заходів Хел
ловіну є незаконним, завдає 
шкоди інтересам дітей та їхніх 

батьків, навчальному і виховному про
цесам в освітніх закладах.

Крім того, психосемантичний аналіз 
образотворчих засобів Хелловіну по
казав їхню приголомшливу схожість із 
змістом малюнків малолітніх убивць і 
самогубців: їхнє нав’язливе малювання 
черепів, могильних хрестів, шибениць, 
предметів катувань і знарядь убивств. 
Цей аналіз свідчить про те, що подібна 
семантика смерті як показник певної 
психологічної готовності суб’єкта до си
туації насилля спричиняє його ідентифі
кацію або з агресором, або з жертвою і 
конструює відповідні форми поведінки.

Слід розуміти, що, ковтаючи інфор-
маційні приманки, кожна людина зо-
крема і суспільство загалом діють за 
заздалегідь прорахованим сценарі-
єм. Протистояти цьому можна лише 
маючи міцне коріння, і хотілося б, 
аби саме школа виявила розумний 
консерватизм.

Олексій СУХОВ

Дослідження, проведене Інститутом роз-
дрібної торгівлі США, показало, що загальні 
прибутки від продажу костюмів на Хелловін 
в Америці становили $3,3 млн. у 2005 році і 
$4,96 млн. у 2006.

Свято чи шабаш?

З ВІКІПЕДІЇ
Хелловін (англ. Halloween, All Hallows' Eve 

або All Saints' Eve) – сучасне свято, що по-
ходить з традицій давніх кельтів Ірландії 
і Шотландії. Відзначається 31 жовтня, на-
передодні Дня всіх святих (католицьке свя-
то). Хелловін традиційно святкують в ан-
гломовних країнах, хоч офіційним вихідним 
днем не є. З кінця XX століття внаслідок 
процесу американізації і глобалізації мода 
на атрибутику Хелловіну виникла також 
у більшості неангломовних країн Європи 
та в СНД. Основними темами Хеллоуїна є 
смерть, зло, окультизм і монстри.

В останнє десятиліття святкування Хелловіна в США стало більш схожим на акцію ван-
далів: молодь розбиває битками автомобілі, вітрини магазинів тощо, списуючи все на 
«нечисту силу». У зв’язку з таким «свавіллям» американські посадовці, які відповідають 
за освіту, змушені були заборонити цей захід у школах країни. Вони аргументують це 
тим, що Хелловін несумісний зі шкільними правилами, які зобов’язують учнів виявляти 
повагу і не спричиняти дискомфорт іншим, а підготовка і проведення свята – даремне 
марнування дорогоцінного часу, і маскарадні костюми надто дорогі для багатьох сімей. 
проти Хелловіну як пропаганди нечистої сили виступають і релігійні діячі.

http://miss.by.ua/holidays/604

Одним із родоначальників спід-металу і пауер-металу вважа-
ють німецький гурт Helloween. Засновник гурту Кай Хансен обрав 
таку назву на честь свята і зробив «Світильник Джека» талісманом 
групи. Назва гурту являє собою гру слів – Halloween (Свято Усіх 
Святих) і Hell (пекло).

«Світильник Джека» – порожнистий всередині гарбуз із виріза-
ною на ньому зловісною посмішкою, підсвіченою зсередини сві-

тильником. Одна з легенд пов’язує його з яки-
мось п’яницею Джеком, який 

уклав угоду з дияволом, що 
той не візьме його до пе-
кла. після смерті Джекові 
не знайшлося місця ні в 
раю, ні в пеклі, і він вия-
вився приреченим поневі-
рятися по землі з тліючою 
вуглинкою, яку поклав у 
гарбуз.
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Батьківські зБори. ОСВІТА

Сьогодні співробітництво сім’ї і 
школи стає дедалі актуальнішим і 

затребуваним. Обидві сторони виявля
ють свої, часом справедливі претензії. 
Так, учителі скаржаться на відсутність 
інтересу у батьків до шкільного життя 
своїх дітей, часом погане виховання, 
відсутність моральних цінностей, па
сивність. Батьки ж своєю чергою неза
доволені надмірними навантаженнями, 
байдужістю педагога, взаєминами у ди
тячому колективі.

У період реформ система освіти змі
нюється так стрімко, що батьки часто не 
мають достатньої уяви про ці зміни, орі
єнтуючись у навчальновиховній діяль
ності в основному на власний шкільний 
досвід, який часто відстає від сучасних 
вимог. Для вирішення цієї невідповід
ності педагогові необхідно зробити на
вчальновиховний процес максимально 
відкритим, інформативним і доступним 
для батьків. 

Моя практика роботи в школі показує, 
що батьки починають прагнути активно
го співробітництва зі школою і педаго
гом, якщо між ними виникає взаєморо
зуміння. А воно народжується у спільній 
діяльності. Значить, учитель повинен 
потурбуватися про те, щоби стати орга
нізатором життєво важливої програми 
взаємодії сім’ї і школи. 

Зазвичай у мене йде набагато більше 
часу на підготовку до батьківських збо
рів або позакласного заходу за участю 
батьків, ніж на підготовку до класної 
години. Намагаюся зробити кожну нашу 
зустріч незвичайною, несподіваною, не
забутньою, розповісти якомога більше 
про те, чим дихають наші діти,  й отрима
ти такий самий неоціненний досвід від 
батьків. І хочеться зазначити, що батьки 
з інтересом приходять на наші заходи, 
намагаються не пропусками батьківські 
збори і частіше зустрічатися у нефор
мальній обстановці.

Батьки і педагоги – дві потужні сили 
у процесі становлення особистості 
кожної людини, роль яких неможливо 
перебільшити. Актуального значення 
набуває не стільки взаємодія у нашо
му старому, традиційному розумінні, 
скільки насамперед взаєморозуміння, 
взаємодоповнення, співтворчість шко
ли і сім’ї у вихованні й освіті молодого 
покоління.

Цілі і завдання  
роботи з батьками:

1. Встановлення контакту, спільної 
сприятливої атмосфери спілкування з 
батьками учнів.

2. Вивчення виховних можливостей 
сімей. 

3. Формування активної педагогічної 
позиції батьків, підвищення виховного 
потенціалу сім’ї.

4. Озброєння батьків необхідними для 
виховання дітей психологопедагогічни
ми знаннями і навичками, основами пе
дагогічної культури. 

5. Попередження найпоширеніших 
помилок батьків у вихованні дітей.

6. Надання допомоги батькам в органі
зації педагогічної самоосвіти. 

Сім’я, як і школа, – це своєрідний 
посередник між особистістю дитини, 
яка формується, і суспільством. Зна
чить, батьки повинні мати уявлення про 
цілі і завдання, кінцевий результат вихо
вання, що допоможе у вихованні власної 
дитини.

Як мобілізувати батьків на безпосе
реднє залучення до педагогічного про
цесу? У практиці сучасної вітчизняної 
загальноосвітньої школи використову
ється найчастіше традиційно усталена і 
утверджена форма роботи школи з бать
ками – батьківські збори.

Основне призначення зборів – під-
вищити рівень психолого-педагогіч-
ної культури батьків, викликати ін-
терес до наукових шляхів вирішення 
проблем сімейного виховання, спо-
нукати до аналізу і корекції своїх вза-
ємин з дітьми з педагогічних позицій. 

Плануючи психологопедагогічне про

світництво батьків, слід виходити з та
ких завдань:
• зробити школу  і  сім’ю союзниками у 

вихованні дітей; 
• забезпечити  повне  взаєморозумін

ня й узгоджену взаємодію школи і сім’ї 
у здійсненні комплексного підходу до 
виховання; 
• нейтралізувати  можливий  негатив

ний вплив сім’ї на дитину; 
• компенсувати  проблеми  сімейно

го виховання: виявляти, підтримувати і 
розвивати виховний потенціал сім’ї. 

Принципи проектування батьківсько
го всенавчу:
• урахування  особистісних  інтересів, 

схильностей і можливостей батьків; 

• включення  батьків  у  навчально-ви
ховні ситуації через інтегровані широ
кі творчі завдання, що утворюють ціле 
смислове поле;
• постійна  актуалізація  самовизна

чення батьків у цілях і смислах їхньої 
діяльності; 
• культивування  конструктивної  вза

ємодії і спілкування батьків; 
• пов’язування  змісту  всенавчу  і  соці

альної підтримки педагогів.
Можна виокремити певні основні на-

прями, всередині яких створюються си
туації спільної продуктивної діяльності 
і психологопедагогічної самоосвіти 
батьків:
• психолого-педагогічна освіта батьків; 
• проведення  семінарів,  конференцій, 

батьківських зборів; 
• планування,  реалізація,  рефлексія 

заходів як крупномасштабного продук
тивного завдання всього колективу; 
• розробка  проектів  стратегічного 

або тактичного значення (наприклад, 

створення спільних науководослідних 
проектів); 
• спільне оформлення й описання до

свіду вихованої діяльності. 

Форми  
роботи з батьками

1. Науково-практична батьківська 
конференція – форма поєднання про-
паганди педагогічних знань із прак-
тичним передовим досвідом сімей-
ного виховання. 

Їх організаторами виступають батьків
ський комітет і актив класу. Це можуть 
бути засідання, присвячені окремим ви
хованим проблемам.

Конференції проходять 1–2 рази на 
рік, оскільки потребують ретельної під
готовки. Хід конференції обговорюють 
на батьківському комітеті: продумують 
план, виявляють сім’ї, чий досвід вихо
вання вартий поширення.

Приклади тем для спільного 
обговорення на конференції:

• «Основи  побудови  спілкування  з 
дитиною» 
• «Права й обов’язки дитини в сім’ї» 
• «Стилі  і  методи  виховання  дитини  в 

сім’ї» 
• «Психологія дитини» 
• «Особливості  адаптації  дитини  в 

школі» 
• «Попередження  правопорушень  се

ред неповнолітніх» тощо. 
2. Класні батьківські збори – найпо-

ширеніша форма роботи з батьками. 
Головною їхньою метою є узгоджен-
ня, координація й інтеграція зусиль 
школи і сім’ї у створенні умов для роз-
витку особистості дитини. Це школа 
підвищення компетентності батьків у 
питаннях навчання дітей, що формує 
батьківську суспільну думку, батьків-
ський колектив.

Перші батьківські збори є, як правило, 
організаційними і проходять на початку 
вересня. Наступні збори проходять один 
раз на чверть. На перших батьківських 
зборах класний керівник розкриває пе
ред батьками необхідність і завдання 
взаємодії. 

Спільним рішенням, визначаючи осно
вні напрями роботи, на цьому ж зібранні 
обирають батьківський комітет. Зби
рають матеріали про можливість органі
зації роботи батьків класу у вигляді про
позицій, викладених в анкеті.

Ці пропозиції можуть бути такими:
• доручення,  що  передбачають  вияв 

батьками активної виховної позиції, без
посередню роботу з дітьми, виявлення 
творчості, ініціативи, організаторських 
здібностей: керівництво гуртка за своєї 
спеціальністю, керівництво спортивної 
секції, керівництво клубу, керівництво 
турнірів, олімпіади, керівництво екскур
сій. Складання сценаріїв класносімей
них свят, організація і підготовка спіль
них із дітьми виступів, творчих звітів; 
• доручення,  що  передбачають  співп

рацю у проведенні виховної роботи, 
надання організаційної допомоги: спри
яння у проведенні екскурсій; спів праця 
у проведенні класносімейних заходів; 
сприяння в організації зустрічей з ціка
вими людьми; сприяння у створенні ма
теріальнотехнічної бази класу.

запорука успішного виховання школярів
Співробітництво сім’ї і школи –

Життя дитини складається з двох важливих сфер: школа 
і сім’я, які зазнають змін, розвитку. Оскільки значну частину 
життя діти проводять у шкільному колективі, успішне вирішен-
ня завдань виховання можливе лише за умови взаємодії сім’ї 
і школи. 

НАЧАРКІНА 
Тетяна Вікторівна, 
вчитель

Батьківські збори – одна з основних універсальних форм 
взаємодії школи з сім’ями учнів і поширення  

психолого-педагогічних знань.
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У вихованців Мінського суворівсько-
го військового училища є заповідь: 
«Будь відважним, але без запальнос-
ті, швидким — без необачності, під-
леглим —без приниження, твердим 
— без упертості, скромним — без вда-
вання». Красиво, гідно, благородно — 
по-чоловічому! Щоби вашими синами 
пишались, а невістки дякували вам, а 
не скаржилися, що «чоловіків удень зі 
свічкою не знайдеш», важливо не про-
ґавити три етапи, яким притаманні свої 
нюанси у вихованні. Дослухайтесь до 
порад, які, сподіваємося, допоможуть 
вам виростити гідних захисників — не-
хай якщо не великої країни, то хоча б 
своєї маленької, але щасливою сім’ї.

Від народження до 6 років
У цей час хлопчик найміцніше 

пов’язаний з матір’ю. Тому на цьому ета
пі вона повинна віддати малюкові свою 
найбільшу любов, м’якість і відчуття без
пеки, відчуття, що життя — це велика і за
хоплююча подорож, де всі його люблять і 
чекають, а не безодня страху, труднощів і 
невдач. Татусі також повинні бути завжди 
поряд. Допомагаючи дружині доглядати 
новонародженого, вони налаштовуються 
на одну хвилю з немовлям.

Не бійтеся виявляти ласку! Психоло
ги, вивчивши ставлення батьків до си
нів і дочок, дійшли гірких висновків, що 
хлопчиків рідше беруть на руки, частіше 
сварять. Але хлопчики не менше дівчат 
потребують доказів батьківської любові. 
Навпаки, не варто бути скупими на вияви 
ніжності щодо малюка. Своєю увагою і до
бротою матір вибудовує у свідомості сина 
модель нормальних відносин між чолові
ком і жінкою. Людині, яка не знає, що таке 
материнська ласка, у дорослому віці дуже 
складно виявити свої теплі почуття щодо 
іншої жінки.

Давайте волю його сльозам. Молоді, 
які вже готуються стати батьками сина, 
часто переконані, що «вчити його будуть 
усьому, як мужика»: в строгості, без ви
яву зайвої ласки, надмірних «ніжностей». 
Адже він – чоловік, і цим все сказано. Але 
вони помиляються.

Не забувайте хвалити. Час від часу у 
відповідний момент важливо похвалити 
його, бажано при всіх, назвавши «сміли
вим», «витривалим», «мужнім». При цьому 
не забувайте і про свою «жіночу слаб
кість»: малюк навіть у віці 45 років хоче 
почуватися лицарем, силачем. Можна по
просити синочка допомогти донести сум
ку — звісно, посильну для нього. Ви при
ємно здивуєтеся, що ваш карапуз пихкає, 
але ніяк не погоджується повернути вам 
тягар. Потім не забудьте своєму малень
кому помічникові виразити вдячність, на
звавши його добрим і сильним. Тоді у сві

домості хлопчика закладеться думка, що 
міцними і витривалими можуть бути не 
тільки «термінатори» і «кіборги». Ви поба
чите: син буде просто щасливий — адже 
це публічне визнання його мужності.

Не бійтеся за синів. На відміну від та
тусів, які стримано дивляться на розбиті 
коліна, від мам і бабусь найчастіше можна 
почути: «Туди не ходи — небезпечно, цьо
го не роби — поранишся, з цим не дру
жи — поганого навчить…» З одного боку, 
їх можна зрозуміти, але з іншого – ними 
керує егоїзм. Надлишок жіночої опіки 
згубний для «тихого» хлопчика в майбут
ньому печальними наслідками. Боячись 
за синів, обмежуючи своїми страхами 
їхню можливість розвиватися, вчитися на 
власних помилках, вони тим самим спо
творюють чоловічу природу, заглушують 
їхні здорові хлопчачі вияви. Так виника
ють перші ознаки невпевненості, страху, 
безініціативності.

Іграшки мають значення. Малюкові 
у віці трьохчотирьох років уже потрібно 
купувати «чоловічі» іграшки. Машинки — 
само собою, але набагато важливіші на
бори, що ознайомлюють малюків з про
фесіями. Причому для хлопчаків краще 
обирати стримані кольори — як в іграш
ках, так і в одязі.

Чоловіча робота. У віці 56 років хлоп
чики виявляють інтерес до інструментів. 
Нехай син потримає в руках молоток. По
казавши, як забивати цвях, дайте йому 
можливість спробувати впоратися з лоб
зиком. Зрозуміло, під наглядом і за актив
ної участі дорослих. Що раніше батьки 

почнуть залучати хлопчиків до чоловічих 
справ, то краще. Нехай одразу не все ви
йде, як слід, але важлива вже сама участь. 
Тільки не зривайтеся і не піднімайте крик 
у випадку невдачі: «Який же ти незграба, 
невмійко!»

Маленький лицар. Що дорослішим 
стає малюк, тим частіше йому слід розпо
відати про лицарське ставлення до дівчат. 
Не забувати говорити йому: «Ви — різні. 
Ти сильніший, тому повинен поступатися 
дівчаткам, берегти їх, не дозволяти носи
ти важкі речі» тощо.

Від 6 до 14 років
Починаючи з цього віку хлопчак, сліду

ючи за власними внутрішніми відчуттями, 
вже хоче бути чоловіком, а значить біль
ше придивляється до батька, його інтере
сів і вчинків. Це не означає, що мама 
відходить на задній план, — вона досі 
залишається близькою людиною. І добро
та, і щирість щодо дитини у цьому віці так 
само необхідні, як і раніше. Так поступо
во син розвивається і в його свідомості 
формується відчуття не тільки радості, а 
й комфорту від того, що він — хлопчик.

Робота почекає, а син — ні. У будь
якому віці участь батька в житті сина 
має величезне значення. Але в період 
від 6 до 14 років вона повинна стати як 
ніколи особливою. Тому записуватися в 
трудоголікикар’єристи дуже небажано. 
Якщо це відбувається, то виключно на 
шкоду синам. Багато вже дорослих чоло
віків, згадуючи себе у такому тендітному 
віці, розуміють, що батька їм справді бра
кувало. Тому не подарунками і солодоща
ми їх тіште, а своєю присутністю. Цей пе
ріод у житті вашого сина проходить дуже 
швидко. І на вмовляння начальника про 
майбутнє позачергове відрядження, ска
жіть йому: «Перепрошую, але сім’я і діти 
— понад усе».

Дайте дитині свободу вибору: за
хоплень, одягу, друзів. Що раніше ви до
зволите синові приймати власні рішення, 
м’яко спрямовуючи у потрібне русло і 
водночас залишаючи йому право на не
великі помилки, то швидше він навчиться 
відповідати за свої вчинки.

Будьте суворі в міру. В жодному разі 
на ростіть дитину в атмосфері тотально
го контролю, або навпаки — все роблячи 
за неї. Дозвольте хлопчикам виявляти 
турботу — допомагати в сім’ї і сусідам, 
стимулюйте старших братів допомагати 
молодшим.

Любіть, та не залюблюйте. Не для 
себе ростіть дитину, не на догоду своїм 
вимогам і очікуванням. Син від матері не 
повинен бути емоційно залежним — це 
може зруйнувати в майбутньому його 
власну сім’ю.

Не надто його розпещуйте. Пошире
ною фразою: «Нехай у сина буде те, чого 
не було у мене» батьки прагнуть самі 
вирішити все за дитину, позбавивши її 
індивідуальності і самостійності. Сліду

ючи цьому принципу, батьки ризикують 
виростити егоїста, неспроможного ви
явити любов, милосердя, жертовність до 
оточення.

Не намагайтеся сформувати сина за 
власним образом і подобою. Для бать
ків набагато важливіше інше завдання – 
допомогти дитині віднайти себе.

Від 14 до повноліття
Цей етап — сприятливий час для зро

щування тих самих чоловічих якостей, 
про які ми говорили раніше. Навчити ко
рисних навичок, прищепити самоповагу, 
поступово активно долучаючи в доросле 
життя, – ось мета цього періоду.

Знайдіть доброго друга. Підлітка важ
ливо «не проґавити». Впертими, неспо
кійними, зі змінами настрою вони стають 
тому, що в них народжується нова осо
бистість, а народження завжди передба
чає боротьбу. На цьому етапі вони хочуть 
знайти відповіді на серйозні запитання, 
поринути в нові пригоди, визначити прі
оритети на майбутнє. І якраз тут слід під-
няти у хлопчака дух – спрямувати його 
азарт у творче русло, дати йому мож-
ливість розправити крила. Слід допо
могти знайти способи для реалізації його 
підліткової жаги слави і геройства. Вже на 
цьому етапі хлопчак окрім рідного бать
ка потребує участі чоловіканаставника. 
Раніше ними були майстриремісники, 
які брали юнаків в учні і підмайстри. Нині 
ним може стати дядько, дідусь, добрий 
друг сім’ї, тренер, на якого можна поклас
тися, не сумніваючись у його мудрості й 
досвіді, якщо, звісно, ви хочете, щоби ди
тина була цілком підготована до дорос
лого життя.

На жаль, зазвичай підлітки, виходячи у 
великий світ, не знаходять там руку допо
моги, не відчувають підтримки. І намага
ються впоратися зі своїми проблемами 
самотужки. А якщо поряд із ними будуть 
добрі люди, які вболіватимуть за них усім 
серцем, тоді в тяжку хвилину їм буде до 
кого звернутися.

Насамкінець хочемо підкреслити: 
пам’ятайте — ці етапи розвитку дити-
ни аж ніяк не є естафетою різкої пере-
дачі виховання від одного дорослого 
до другого. Обоє батьків увесь цей час 
повинні брати активну участь у житті 
сина.

Наталія СТРЮКОВА

Від хлопчика до справжнього чоловіка!
Стара приказка говорить: «За виховання дитини слід братися, поки 

вона ще поперек лавки лежить». В одній притчі до мудреця прийшла 
молода жінка спитати поради про те, як же виховати сина. Довідавшись, 
що малюк народився лише вчора, мудрець суворо виніс вердикт: «Ти 
спізнилася рівно на дев’ять місяців і один день». Притча притчею, але 
суть справи не змінює. Сучасні батьки починають замислюватися про 
виховання у сина чоловічих якостей лише тоді, коли вже у підлітковому 
віці виявляють у ньому повну аморфність: невпевненість, невміння по-
стояти за себе, відсутність власної думки, небажання брати відповідаль-
ність тощо. Але такими вони не народжуються. Такими вони стають у 
результаті виховання. Слабкими, безвольними, нерішучими…
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У жодному разі не слід кепкува-
ти із зовнішності дітей. Невдалий 
жарт може запасти людині в душу 
і ранити її назавжди. Скільки жі-
нок мордує себе руйнівними дієта-
ми, розхитуючи свої нерви і псую-
чи життя іншим лише тому, що в 
дитинстві хтось посміявся з їхньої 
повноти й незграбності!

Болючіше за все людина сприймає 
жарти щодо свого обличчя. Обличчя 
– дзеркало, відображення особистості. 
Якщо вираз обличчя, зачіска або одяг 
– справа поправна, то з кирпатим но-
сом, безліччю веснянок або відкопи-
леними вухами слід поводитися вкрай 
обережно, щоби не породити в дити-
ни важковикорінюваних комплексів. 
Фізичні недоліки прибрати складно, 
часто неможливо, і сміятися з них –
справжнісінька підлість. Строго слід-
куйте за тим, аби у вашій родині ніхто 
не дозволяв собі глузувати із зовніш-
ності одне одного. Особливо чутливі 
до своєї зовнішності підлітки. Скількох 
нещасть (у тому числі й загальнолюд-
ського масштабу) можна було б уник-
нути, якби їхні винуватці у дитинстві 
не почувалися посміховиськами і в 
результаті не зачаїли б у душі злобу 
на весь світ. Тим паче, що діти, з яких 
кепкують, не забудуть відігратися на 
комусь, кого вони вважають слабшим. 
Наприклад, на молодшому браті або 
на дівчинці-заїці з дитсадкової групи.

Почуття гумору  
розвивається поступово

У дорослих і дітей різні уявлення про 
смішне. Через що часом і стаються непо
розуміння. Чи звертали ви увагу, з чого за
звичай сміються діти, коли переглядають 
мультфільми? Персонаж мультика впав у 
калюжу, сів мимо стільця, врізався у ліхтар
ний стовп і сплющився у коржик... Дорос
лі з прикрістю морщаться, чуючи дитячий 
сміх у цих, по суті, малоприємних момен
тах, а деякі мами навіть докоряють своєму 
чаду за жорстокість. Але насправді це вияв 
не жорстокості, а нерозвинутості почуття 
гумору: дітей смішить несподіваність си
туацій. Співчувати ж іншим вони ще не на
вчилися. Тому завдання дорослих – навчи
ти дітей відмежовувати просто смішне від 
смішного із присмаком садизму.

Взагалі, почуття гумору формується у ді
тей доволі пізно. І його, як і багато іншого 
(наприклад, естетичний смак або грамот
ність), потрібно розвивати. Ви, мабуть, 
звертали увагу на те, що так звані «дитячі 
анекдоти» зазвичай здаються дорослим 
безглуздими. Або навпаки, наші жарти 
зазвичай викликають у дітей подив: це 
зумовлено і різницею життєвого досвіду, 
і віковими особливостями, від яких зна
чною мірою залежать наше мислення й 
емоції. Частково тому батькам і дітям не 
дуже легко буває знайти спільний привід 
для жартів. Пошукати необхідно, інакше 
спілкування вироджується у нудні нотації, 
які швидко набридають, і дитина звикає 
від них подумки відгороджуватися.

Культура коміксів
Розвиток почуття гумору багато в чому 

залежить від рівня культури в суспільстві. 
Якщо в ньому вершиною дотепності вва
жають комікси і примітивні сценки, коли 
за кадром у потрібних місцях лунає друж
ний сміх – аби навіть ідіотові було зрозу
міло, що автор сценарію пожартував, – то 
цілком може статися, що дитина не просу
неться далі першої сходинки. І, подорослі
шавши, буде дзвінко реготати, дивлячись, 
як оператор прокручує назад кіно або 
відеоплівку, і люди на екрані задкують! 

Пам’ятаю, подорожуючи Німеччиною, ми з 
моєю колегою вперше зіткнулися з такою 
реакцією дорослих людей із науковими 
ступенями і високим соціальним статусом. 
Спершу це нас приголомшило і навіть шо
кувало. Але потім, побачивши, що так по
дитячому реагують на перемотку плівки 
не тільки німці, а й багато інших громадян 
«цивілізованого світу», ми звикли і більше 
не дивувалися. А власне, чому тут дивува
тися, якщо в Європі й Америці вже кілька 
поколінь зростає на коміксах? Є серії, які 
видають без перерви упродовж 80 років! 

Знаменита серія 
«Супермен» не так 
давно відзначила 
ш і с тд е с я ти р ічч я 
свого безперерв
ного видання. Це 
як безкінечний 
телесеріал «Санта
Барбара», з яким 
глядачі виростають, 
мужніють, старіють 
і не розлучаються 
аж до могили. Люди 
Заходу (не всі, звіс
но, але багато) на
стільки звикають 
до героїв, що не мо
жуть без них існува
ти. Перед Другою 
світовою війною у 
НьюЙорку прохо
див страйк праців
ників друкарень, і 
комікси стали над
ходити до кіосків 
із затримками. У 
місті почалися за
ворушення, і мер, 
аби заспокоїти го
родян, кілька днів 
підряд особисто за
читував свіжі комік
си по радіо. Інакше 
заворушення могли 
перерости у справ
жній бунт.

І навіть під час Другої світової війни пе
ресічний читачамериканець, купивши га
зету, спочатку прочитував комікси, а лише 
потім – зведення з лінії фронту. Навряд 
чи хтось сперечатиметься, доводячи, що 
комікси є вершиною інтелектуалізму й до
тепності. І нічого дивного, що в людей, які 
поріднилися з персонажами стилістикою 
коміксів, уявлення про смішне залишають
ся на примітивному рівні.

Останніми роками наші діти, які зазви
чай виховуються на тому ж матеріалі – за
хідних мультфільмах, фільмах, телепере
дачах, – що й їхні західні ровесники, також 
привідстали у розвитку почуття гумору 
порівняно зі школярами 80х. Але поки що, 
на мою думку, ми ще не наздогнали «циві
лізований світ». У цілому, почуття гумору в 
нас поки не відбито. Яскраве підтверджен
ня цього – непопулярність коміксів, навіть 
серед маленьких дітей. На початку перебу
дови, коли всі дружно накинулися на все 
закордонне, здавалося, що комікси – це 
золота жила. Але потім у видавців настало 
розчарування: популярність коміксів різ
ко спала. Наші діти і батьки досі надають 
перевагу книжкам, хоча читають менше, 
ніж раніше.

Про «чорний»  
і «білий» гумор

Дуже згубно впливає на дітей і захо
плення «чорним гумором», який дуже 
тісно пов’язаний із «культурою коміксів». 
А батьки заохочують це захоплення, купу
ючи дітям відповідні збірки анекдотів та 
іншу «методичну літературу». Та що бать
ки! Навіть шкільні вчителі, яким, здавалося 
б, за видом діяльності слід орієнтуватися 
в особливостях дитячої психології, часом 
активно заохочують «чорний гумор».

Завдання дорослих полягає в тому, 
щоби дати хлопчикам і ді
вчаткам правильні орієн
тири, відвести від поганого 
і долучити до хорошого. 
«Чорний» гумор – особливо 
санкціонований авторитет
ними дорослими: батька
ми і вчителями – розмиває 
межі добра і зла. Сміх, як 
уже не раз говорилося, має 
властивість забивати страх. 

Так, у певних випадках це буває корисно. 
Але далеко не завжди. Якщо садизм, хулі
ганство, знущання перестають здаватися 
страшними і навіть набувають завдяки смі
хові ореолу привабливості, можна впев
нено сказати, що сміх слугує злу. А саме 
це відбувається, коли дитина набирається 
«чорного» гумору.

Сміх крізь сльози
У сім’ях часом панує тривала атмосфера 

похмурості й смутку. Але буває навпаки – 
дорослі спілкуються з дитиною виключно 
в гумористичному, іронічному ключі. Час
тіше за все таке зустрічається в сім’ях лі
беральної інтелігенції, серед людей, яким 
близький постмодернізм. Причому іронія 
геть необов’язково буває образливою для 
дитини. Ні, просто в колі, в якому оберта
ються ці люди, заведено з усього кепку
вати. І батьки переносять дорослий стиль 
спілкування на дитину, забувши про те, що 
іронія – річ складна, геть не дитяча.

І от малюк, який, природно, копіює по
ведінку тата й мами, з пелюшок звикає до 
того, що ні про що на світі не варто говори
ти серйозно. Але оскільки, повторюю, тон
ка іронія майже нікому з дітей не доступна 
просто в силу їхнього віку, то вона виро
джується у них в демонстративність, бала
мутство, а часом і у відверту пустотливість.

В результаті у дитини безліч проблем у 
школі, вона перетворюється на блазня, на 
якого всі вказують пальцем. А батьки, не 
розуміючи, що вони самі все це спрово
кували, знизують плечима: мовляв, у кого 
він у нас такий? «Достукатися» до вічно 
баламутної людини буває вкрай складно, 
бо доводиться ламати стереотипи, засво
єні чи не з пелюшок і тому міцно запалі у 
підсвідомість.

Пробуджувати у дітей почуття гу-
мору, звісно, треба, і для цього геть 
не обов’язково штудіювати збірники 
анекдотів. Цілком достатньо звичай-
них дитячих мультфільмів і гуморис-
тичної класики для дітей: оповідань 
Носова, Драгунського, повістей Лінд-
грен тощо.

Але, на мою думку, в дошкільному 
і молодшому шкільному віці набагато 

важливіше інше. Важливо не 
задавити природну життєра-
дісність, певною мірою влас-
тиву кожній дитині. А для 
цього необхідно насамперед 
слідкувати за своїм виразом 
обличчя і тоном. Що «важ-
чою», що хворобливішою є 
дитина, то більше у її помеш-
канні повинно лунати сміху і 
веселих голосів, бо для неї 
це найкращі ліки. Дуже ра-
джу вам прочитати книжку 
американської письменни-

ці Е. Портер «Поліанна» (читати 
можна за посиланням –  www.bit.
ly/19rpTx4), в якій розповідається 
про дивовижну маленьку дівчин-
ку, яка вміла навіть у найнепри-
ємнішому і сумному віднаходити 
якісь гарні риси. Поліанна назива-
ла це «грою в радість». Спробуйте 
пограти в неї – і ви: вчіть дитину 
радіти життю, і ви подивуєтеся, як 
швидко вона (тобто ваша реаль-
ність) зміниться на краще.

Тетяна ШИШОВА

Про смішне серйозно
Діти самою природою ство-

рені для радості! Їх дуже лег-
ко розсмішити, і скільки разів 
бувало, що навіть закорінені 
маленькі меланхоліки, потра-
пляючи в компанію, де царю-
вали доброзичливі веселощі, 
на очах розквітали і ставали 
набагато товариськішими і 
відкритішими. Сміючись, дітям 
легше залишити і свої образи, 
і страхи, і капризи. Сміх захи-
щає людину, робить її силь-
нішою і невразливішою. Осо-
бливо це важливо нині, коли 
настільки зросла кількість ди-
тячих неврозів, а отже, малю-
ки особливо потребують пси-
хологічної підтримки.

У витоків кінематографу людство сміялося над цими 
кадрами. Чи вже так ми змінилися?
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ДОМІВКА. Школа щасливої сім’ї

У Норвегії після проведеного дослі
дження з’ясували, що найстабільні

ші стосунки — у тих сім’ях, де жінки згодні 
брати левову частку хатніх обов’язків на 
себе. При цьому неважливо, працюють 
вони чи ні. Там же, де панує рівноправ’я, 
люди розлучаються.

Ні, я не ллю воду на млин чоловічого 
шовінізму. Я намагаюся зрозуміти, як збе
регти сім’ю у сучасних умовах.

Мені прикро, коли від мене очікують 
щоденного, незмінного обслуговування 
чоловічої частини населення нашої сім’ї. 
Це при тому, що жіноче населення ста
новлю я одна. Я бунтую тихо або гучно, 
але мій бунт сприймають як повстання 
меблів.

Я стала краще розуміти чоловіка, коли 
сама вийшла на роботу. Щоправда, на 
півставки, але з дуже інтенсивним наван
таженням. І коли приходжу додому після 
довгих занять, після калейдоскопу облич 
і вражень, мені хочеться затишку. І тиші. 
Я знати не хочу, чому згоріла піца. І чому 
не зроблено уроки. Це, можливо, дуже 
егоїстично з мого боку, не пожіночому, 
але мене нічого не цікавить. Окрім вече
рі, звісно.

Тепер я уявляю, чого очікує вдома чо
ловік, який приходить такий стомлений, 
що не може розмовляти. Йому також хо
четься затишку. І тиші. Далі повертаємося 
до попереднього абзацу.

А тепер запитання: то хто ж створить 
цей самий затишок, необхідний для нор
мального функціонування людини?

У тебе аврал, а у мене — звіт. У тебе 
конференція, а у мене — комісія. Ти сьо
годні працював без перерви, а мені до
велося заміняти колегу. А як же затишок? 
Де ти, домашній борщику, який підвищує 
працездатність?

А де сяюча чистотою кухня і рум’яні діти 
з перевіреними уроками? Але це ще не 
найголовніше. Головне: хто буде психоло
гом, який все зрозуміє, вухом, яке слуха
тиме, рукою, яка гладитиме, і плечем, на 
яке можна опертися? — Жінка вважає, 
що, звісно ж, чоловік. А чоловік — що, 
звісно, дружина.

І я вважаю, обоє мають рацію. Але від 
жінки набагато частіше вимагається, 
щоби саме вона була і вухом, і рукою, і 

психологом. «Men make houses, women 
make homes», — кажуть англійці. Чоло
віки будують будинки, а жінки бережуть 
вогнище.

Я багато чула про те, як прабабуся 
вчила дочок, як розуміти чоловіка. Тоб
то раніше дівчинку готували до ролі 
психолога змолоду. А тут начитаєшся 
романтичної літератури і чекаєш його 
— такого розумного, тонкого, доброго, 
тактичного, який завжди має хустинку 
напоготові, аби витерти твої сльози, і 
квіти, щоби твоє обличчя осяяла усміш
ка, який зрозуміє тебе, як ніхтоніхто на 
світі. До речі, Ретів Батлерів у житті не 
буває. Маргарет Мітчел зізналася, що 
списала його зі свого першого чоловіка, 
але жити з чарівним і мужнім чоловіком 
не було можливо через його жахливе 
пияцтво. Прототип кумира XX століття 
втішав, розумів, витирав сльози і виго
лошував блискучі монологи у перервах 
між запоями. А решту часу, я гадаю, і сам 
потребував няньки.

На думку спадає таке порівняння: чо
ловіки — цегла, а жінки — вапняний роз
чин. Разом вони — стіна.

Але розчину стало сумно від того, що 
він — розчин. Аморфний, без вираженої 
індивідуальності. Інша справа — цегли
на: такий гарненький паралелепіпед! І 
розчин став конкурувати з цеглою, за
здрити їй. І сам перетворився на цеглу. 
Часом цеглини з розчину ставали набага
то кращими за природні цеглини за всіма 
параметрами. Одна біда — розчину не 
залишилося. І от — купа цеглин. Високо
якісних. Рівних. Твердих. А стіни з них не 
збудуєш — ніхто не хоче бути розчином.

 

Деякі жінки примудряються поєд
нувати цегляність із розчиновістю. 

Але багатьом важко віднайти цю рівнова
гу. А дехто не може визначитися зі своєю 
роллю у цьому світі: суспільство нав’язує 
одне, сім’я вимагає друге, а самій хочеть
ся третього. Але найскладніше: коли чо
ловік хоче бачити в дружині взаємови
ключні ролі. Щоб і працювала, і цікавою 
людиною була, і копійку додому прино
сила, і затишок створювала. Не говорячи 
вже про те, щоби мала гарний вигляд.

Слід сказати, що я ніколи не вважала 
жінку істотою другого ґатунку. Я вважаю, 
що жінка – страшна сила, яка може вияви
ти себе і як творча, і як руйнівна. Говори
ти, що вплив жінки величезний, – це од
наково, що розмірковувати про значення 
повітря у нашому житті.

І коли я уподібнюю жінку до розчину, 
що скріплює цегли, я не маю на увазі нічо
го принизливого. Стати позаду чоловіка (і 
дітей, що важливо) – не означає плазува
ти і бути пилом і тим паче поховати свої 
таланти – слід просто не ставити свої та
ланти на перше місце.

Не гріх буть красунею, а біда страждати 
на синдром красуні. Не гріх бути відмін
ницею, але синдром відмінниці (і відмін
ника також) — руйнівний.

Плодове дерево слід обов’язково об
різати, щоби приносило багато плодів і 
щоби плоди були великими. І садівник 
знає, які саме гілки видаляти. Можливо, 
це боляче, але необхідно. У людини ба

гато талантів, і, напевне, неможливо всі 
реалізувати, слід обирати головні. Адже 
таланти бувають не тільки пов’язані з про
фесійною діяльністю. Один із головних жі
ночих талантів – талант сімейного життя. І 
якщо жінка віддає себе сім’ї, геть не озна
чає, що вона ховає таланти. І навіть про
фесійні. Я завжди за розвиток таланту і за 
творчість – у будьякому виді діяльності. 
Саме відсутність творчості вбиває й отру
ює все. Але в сім’ї ніхто не вільний одне 
від одного, і доводиться жертвувати. Не з 
кислою міною жертвувати, а потворчому.

Мені здається, сподіватися на те, що 
наші діти будуть кращими за нас, — по
милка. Не бачу для цього приводів. Кож
ному поколінню — своє завдання. Наше 
завдання — зберегти сім’ю. Їхнє завдан
ня, «програмамінімум», — залишитися 
нормальними. Планка знижується. Що 
гірше ми виконаємо свою, то менше шан
сів залишаємо їм.

Як сказав хтось із великих, людина не 
може увірувати, якщо не побачить від
блиск вічного життя в очах іншого.

Якщо у наших дітей не буде досвіду 
нормальної сім’ї, вони і самі, можливо, не 
захочуть її створювати або, створивши, 
не зможуть зберегти.

Безодня вже відкриває свою пащу, щоби 
їх проковтнути. А ми стоїмо на краю і сва
римося через несумісність характерів.

Людмила СЕЛЕНСЬКА

Сімдесят відсотків розлучень у 
Великій Британії відбуваються 
через...

Запропонуйте три варіанти від-
повіді.

Пияцтво? — Ні. Не вгадали.
Зрада? — Звісно, чимало сімей 

руйнується з цієї причини. Але не 
сімдесят відсотків. Ідемо далі.

Фінансові причини? «Не зійшли-
ся характерами»? — Вже ближче. 
Але ще не точно.

Увага, правильна відповідь: 
сварки через хатні обов’язки.

«Для скріплення 
цеглин між собою 
застосовують бу-

дівельний розчин. 
Розчини для цегля-
ної кладки можуть 
застосовуватися на 
вапняній, цемент-

но-вапняній або 
цементній основі».

Одна дівчина з дитинства 
запам’ятала правило: «вчиняй 
з іншими так, як хочеш, аби 
вчиняли з тобою». Вона нама-
галася слідувати цьому прави-
лу все життя, а щоразу отри-
мувала у відповідь те, чого 
хотіла.

Але коли дівчина вийшла за-
між, це правило чомусь переста-
ло працювати. Коли їй хотілося 
від чоловіка турботи, вона почи-
нала піклуватися про нього, а він 
лише приймав її турботу. Коли їй 
хотілося уваги, коли хотілося по-
ділитися своїми переживаннями, 
вона починала запитувати про 
справи чоловіка. Той з радістю 
розповідав їй про себе, але геть 
не запитував про її справи.

І тоді дівчина пішла по пораду 
до своєї бабусі. Бабуся вислухала 
її і сказала:

– Онученько, цього правила в 
сім’ї недостатньо, тому що чоло-
вік і жінка – не однакові. У них 
різне призначення. Чоловік нала-
штований на те, щоби виконува-
ти бажання жінки. І коли ти по-
чинаєш про нього піклуватися, він 
розуміє, що це і є твоє бажання, 
і надає тобі для цього усі умови. 
Чоловік не може читати твої дум-
ки, він лише бачить вчинки і чує 
слова. Тому, якщо хочеш турбо-
ти, то скажи йому про це, а якщо 
хочеш поділитися чимось – не 
чекай запитань, просто розкажи.

правило 
сім’ї
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сімейні читання. ДОМІВКА

Казки дітям перед сном повинні 
стати доброю сімейною традицією. 
І ось чому:

1. Лише п’ятнадцять хвилин читання 
дітям уголос – і ваш малюк стане слухня
нішим і сміливішим, буде відкритішим і 
уважнішим до світу. Спільне обговорення 
історій і спілкування про прочитане сти
мулюють інтерес дитини до самостійного 
читання, розвивають уяву і словниковий 
запас.

2. Казки – це універсальна дитяча 
мова. Стежачи за долями казкових пер
сонажів, дитина починає орієнтуватися 
у повсякденних речах. Саме через світ 
фантазії й образів дитина вчиться ана
лізувати і розуміти реальність. З одного 
боку, світ казок простий: він містить чітку 
межу між добром (працьовита Попелюш
ка) і злом (жорстока мачуха), з іншого – 
торкається важливих для дитячої світо
будови проблем (жадібності і щедрості, 
добра і зла, самотності і дружби, егоїзму 
і співробітництва).

3. Казки виховують. У казкових героях 
діти бачать себе, тобто ототожнюють себе 
з ними. Якщо хочете навчити сина гарних 
манер, знайдіть книжку про когось, схо
жого на нього, наприклад, про хлопчика, 
якому стільки ж років, який не любить 

чистити зуби, наприклад, «Мийдодір». 
Якщо дитина жадібна, почитайте їй «Каз
ку про рибака і рибку», а якщо полюбляє 
прибрехати – підійде «Заєцьхвалько».

4. Казки на ніч втішають і нала-
штовують на позитивний лад. Казка 

обов’язково повинна закінчуватися до
бре. Це своєрідний інструмент позитив
ного навіювання – світ часом несправед
ливий, у ньому є відчай, щось може не 
виходити, але добро завжди перемагає 
зло, наполегливість допоможе впоратися 

з будьякими труднощами, є друзі тощо. 
Казка дає дитині надію, що якщо голов
ний герой впорався зі своїми трудно
щами, то і у неї обов’язково вийде. Тому 
прочитана лагідним маминим голосом 
знайома історія – це найкращий засіб для 
того, аби заспокоїтися. Ви можете самі ви
гадати історію, яка допоможе перестати 
боятися зубного лікаря або розібратися 
у сварці з другом, допомогти пережити 
тривогу перед походом до школи.

5. Казки допомагають зрозуміти 
себе. Чи помічали ви, що діти можуть го
динами слухати одну і ту саму казку? За
звичай це сигнал, що їх щось непокоїть, 
цікавить або радує. Якщо ваша дитина ви
магає, щоби ви весь час читали їй «Гидке 
каченя», можливо, вона почувається са
мотньою і безпорадною у садочку. Якщо 
ви знаєте, що у малюка поганий настрій 
(наприклад, посварився з другом), а сам 
він не хоче про це говорити, не наполя
гайте, краще оберіть відповідну казку, 
і ви напевне підкажете йому, як все ви
правити. Така проблемноорієнтована 
казка дає змогу дитині сконцентрувати
ся на проблемі, вирішити її, дає відчуття, 
що вона не одна, що її почуття зрозуміли. 
Дуже ймовірно, що дитина відкриється 
вам, розповість те, про що так непросто 
говорити напряму.

Батьки обрали для сина найкращого вчителя. Вранці 
дідусь повів онука в школу. Коли вони увійшли у двір, 
їх оточили діти.

– Який смішний старий, – засміявся один хлопчик. 
– Гей, маленький товстун, – скорчив міну другий.
Діти кричали і скакали навколо дідуся й онука. 
Тут вчитель задзвонив у дзвіночок, оголошуючи по-

чаток уроку, і діти втекли.
Дідусь рішуче взяв онука за руку і вийшов на вулицю. 
– Ура, я не піду в школу, – зрадів хлопчик. 
– Підеш, але не в цю, – сердито відповів дідусь. – Я 

сам знайду тобі школу. 
Він відвів онука у свій дім, і залишив під опікою ба-

бусі, а сам пішов шукати кращого вчителя. Побачивши 
якусь школу, дідусь заходив у двір і чекав, коли вчи-
тель відпустить дітей на перерву. В деяких школах діти 
не звертали на старого уваги, в інших – дражнили 
його. Дідусь мовчки розвертався і йшов. 

Нарешті він увійшов до крихітного дворика малень-
кої школи і стомлено притулився до огорожі. Задзвенів 
дзвоник, і діти висипали у двір. 

– Дідусю, вам погано, принести води? – почувся 
голосок. 

– У нас у дворі є лавка, сідайте, будь ласка, – запро-
понував один хлопчик. 

– Хочете, я покличу вчителя? – спитала друга 
дитина. 

Незабаром у двір вийшов молодий вчитель. 
Дідусь привітався і мовив: 
– Нарешті, я знайшов найкращу школу для мого 

онука. 
– Ви помиляєтесь, дідусю, наша школа не найкраща. 

Вона маленька і тісна. 
Старий не став сперечатися. Він про все домовився 

з учителем і пішов. 
Увечері мама хлопчика спитала дідуся: 
– Батьку, Ви неграмотні. Чому Ви вважаєте, що зна-

йшли найкращого вчителя? 
– За учнями пізнають вчителів, – відповів той.

Олександра ЛОПАТІНА

Мати пішла рановранці і залишила дітей на опіку ді
вчини вісімнадцяти років, яку вона іноді запрошувала 
на кілька годин за невелику плату.

Відтоді, як помер їхній батько, настали важкі часи. 
Можна було втратити роботу, якщо залишатися вдома 
щоразу, як бабуся не зможе посидіти з дітьми, захворіє 
або поїде з міста.

Марія після обіду вклала дітей спати. І тоді їй зате
лефонував її хлопець і запросив покататися на сво
їй новій машині. Дівчина 
особливо не роздумувала. 
Зреш тою, діти зазвичай 
не прокидаються раніше 
п’ятої години.

Почувши сигнал машини, 
вона взяла свою сумочку 
й вимкнула телефон. Вона 
передбачливо зачинила 
на ключ двері до кімнати 
й сховала його в сумочці. 
Вона не хотіла, щоби, про
кинувшись, Панчо спустив
ся за нею сходами. Йому було лише шість років, він 
міг спіймати ґаву, перечепитися і забитися. Крім того, 
подумала вона, як пояснити матері, що дитина її не 
знайшла?

Що це було? Коротке замикання в телевізорі, що 
працював, або у ввімкнених світильниках у залі… іс
кра, що вилетіла з каміну? Але трапилося так, що зана
віски загорілися і вогонь швидко дістався дерев’яних 
сходів, що вели до спальні.

Від диму, що проникнув через двері, малюк закаш

лявся і прокинувся. Не роздумуючи, Панчо скочив з 
ліжка і спробував відчинити двері. Натиснув на клям
ку, але марно.

Якби йому це вдалося, то і він, і його грудний братик 
за кілька хвилин загинули б у вирі полум’я.

Панчо закричав, покликав няню, але ніхто не відпо
вів на його крики про допомогу. Тоді він підбіг до те
лефону, щоби набрати номер своєї матері, але він був 
відімкнений.

Панчо зрозумів, що тепер лише 
він сам повинен знайти вихід і вря
тувати себе і свого братика. Він 
спробував відчинити вікно, за яким 
був карниз, але його маленьким ру
кам було не під силу відчинити за
сувку. Але навіть якби йому це вда
лося, йому довелося б подолати ще 
і захисну решітку, яку встановили 
його батьки.

Коли пожежники загасили во
гонь, усі говорили лише про одне:

— Як могла така маленька дитина 
розбити вікно і зламати решітку вішалкою?

— Як йому вдалося запхати немовля в рюкзак?
— Як йому вдалося пройти по надвірній карунці з 

таким вантажем і спуститися по дереву?
— Як їм вдалося врятуватися?
Старий начальник пожежної команди, мудра і по

важна людина, відповів їм:
— Панчіто був сам… Нікому було йому сказати, що 

він НЕ ЗМОЖЕ.
Хорхе БУКАЙ

Жив собі в одному селі старий зі своєю дочкою 
Марійкою. Любив він її безмежно й от вирішив, що 
їй потрібна матір. Старий одружився і привів додо
му стару, мачуху, в якої була своя улюблена дочка, 
Галина.

Стара, зрозуміло, одразу незлюбила падчірку і 
вирішила її позбутися. Але мачуха була начитаною 
і казки добре знала, тому вчинила посвоєму. Під
німала вона зранку свою дочку Глашу, змушувала 

її прибирати, готувати, в’язати і прясти. А Марійці 
казала, щоби та все більше на перинах лежала, не 
бруднила свої білі ручки на тяжкій праці. Сусіди не 
могла надивитися: «Ах, як же вона любить свою пад
чірку, пестить, леліє, береже».

Виросли дівчата. Проїжджав якось через село 
принц, закохався в працьовиту Галину й одружився з 
нею. А Марійка так і залишилася ні з чим – ніхто не за
хотів одружуватися з ледачою і сварливою дівчиною.

Найкращий вчитель

д і т и  б ул и  с а м і
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У центрі уваги – дослідження, які 
ставлять під сумнів доцільність ство
рення універсальної вакцини від гри
пу, що захищатиме від усіх штамів цьо
го вірусу. Останнє з них (http://stm.
sciencemag.org/content/5/200/200ra114.
abstract?sid=5d763e1e51c2479caf4e
0aae4b287a30) було опубліковано в 
журналі Science Translational Medicine у 
серпні цього року. 

Універсальна вакцина:  
тхори і поросята проти

Група дослідниківветеринарів під 
керівництвом Амі Вінсент зафіксува
ла цікавий феномен: вакцинація проти 
одного зі штамів вірусу грипу у свиней 
підвищує ризик зараження подібним 
штамом. Учені поки що не знають, з якої 
причини це відбувається, але саме яви
ще викликає серйозне занепокоєння: 
універсальна вакцина може виявитися 
справою не вельми безпечною. 

Дуже ймовірно, що саме цим поясню
ється те, що відбулося в Канаді під час 
епідемії свинячого грипу (яку ВООЗ ого
лосила пандемією, однак згодом Рада 
Європи оцінила таке рішення як не ціл
ком обґрунтоване). 

Доктор Данута Сковронскі, експерт 
Центру контролю за захворюваністю 
(Ванкувер, Канада), аналізувала медич
ні дані жителів Британської Колумбії, 
які навесні і влітку 2009 року перенесли 
захворювання свинячим грипом H1N1. 
Більш схильними до зараження вияви
лися ті, хто напередодні восени зробив 
щеплення від сезонного грипу. Спершу 
до результатів досліджень Скворонскі 
вченімедики поставилися скептично, 
однак аналогічні дані були отримані і в 
інших провінціях Канади. Таким чином 
підтвердилося, що виявлена нею зако
номірність відповідає дійсності.

Але Данута Скворонскі та її сподвиж
ники не обмежилися епідеміологічним 
дослідженням і поставили лаборатор
ний експеримент на тхорах, що нагадує 
дослідження Амі Вінсент. 

16 тхорів були вакциновані проти 
сезонного грипу, ще 16 тварин були 
контро льною групою. Потім обидві гру
пи було піддано впливові вірусу свиня
чого грипу H1N1. Вакциновані тварини 
не лише захворіли, а й продемонструва
ли більш гострі симптоми, ніж невакци
новані: втрата ваги становила в них 7,4% 
проти 5,2% в контрольній групі, титри ві
русу в їхніх легенях становили 4,96 про
ти 4,23. 

Данута Скворонскі не здивувалася з 
того, що результати епідеміологічних до
сліджень медичне товариство зустріло з 
недовірою. Так часто буває з роботами, 
які базуються на зборі даних та їхньому 
узагальненні, адже тут неможливо по
вністю виключити людський фактор, а 
саме – упередженість дослідника при 
роботі з фактами. Однак результати по
двійного сліпого плацебоконтрольова
ного експерименту на тваринах – цілком 
вагомий доказ того, що висновки епіде
міологічного дослідження відображали 
об’єктивну реальність.

«Вакцинація може змінити хворобу, 
запобігаючи їй, – і це мета вакцина
ції. Але ми повинні вивчати те, як вона 
може змінювати хворобу несподіваним 
для нас чином», – так прокоментував 
висновки Скворонскі Лорен Кайзер, лі
кар центральної лабораторії вірусології 
(Женева).

Дослідження Амі Вінсент ще раз під
тверджує, що створення універсальної 
вакцини від грипу може бути не такою 
гарною ідеєю, якою здається на перший 
погляд, вважає Данута Скворонскі. Він
сент та її колеги, як і група Скворонскі, 
намагаються знайти пояснення того, 
чому тварини не просто не були захи
щені від вірусу спорідненою вакциною, 
а й перенесли захворювання тяжче, ніж 
їхні невакциновані товариші по експе
рименту. Одна з гіпотез полягає в тому, 
що антитіла, вироблені у відповідь на 
введену вакцину, прямують до подібно
го вірусу, однак убити його не можуть. 
Прикріплюючись до вірусів, антитіла 
зв’язують їх між собою, полегшуючи їм 
проникнення до клітини організму і по
дальше розмноження. Цей ефект було 
названо «посилення злиттям». Вчені по
боюються, що такий «подвійний удар» 
може бути можливий у випадку щеплен
ня універсальною вакциною.

Результати експерименту, на думку 
Данути Скворонскі, доводять те, що 
дуже важко прийняти медичній науці: 
нам відомо далеко не все про меха
нізми взаємодії вірусу грипу з нашою 
імунною системою. «Проблема в тому, 
– говорить вона, – що всі хочуть, щоби 
грип був простим захворюванням, як 
деякі інші, які можна попередити за до
помогою щеплень. Але він не такий».

Що може допомогти  
від грипу і застуди? 

Так, грип зовсім не простий, але це не 
означає, що ми не можемо його пере
могти. Для цього існує безліч народних 
способів. Нагадаймо про деякі прості 
заходи, які для багатьох можуть вияви
тися вельми дієвими.

Насамперед – це миття рук. Бага
то хто заражується саме через брудні 
руки.

Подруге, це профілактичне вживан
ня вітаміну D. Краще почати приймати 
його заздалегідь, оскільки його рівень 
у крові повинен встигнути підвищитися 
до настання сезону грипу. Низка дослі
джень пов’язує схильність до гострих 
респіраторних захворювань із низьким 
рівнем вітаміну D в організмі. Наймасш
табніше дослідження було проведено у 
США у 2009 році: 19 000 осіб із низьки

ми показниками вмісту вітаміну D наба
гато частіше хворіли на застуду і грип, 
ніж ті, у кого він був у нормі. За даними 
звіту, опублікованого 2009 року в жур
налі Pediatric Research («Педіатричні до
слідження»), немовлята і діти ще більше 
схильні до вірусних інфекцій, ніж до 
бактеріальних, за недостачі вітаміну D.

Рекомендації експертів щодо опти
мальної денної дози коливаються в 
межах 400 МЕ. Бажано перевірити свій 
рівень вітаміну для прийняття рішен
ня щодо дозування. Обережність слід 
виявляти тим, хто страждає від каль
цинозу. Пам’ятайте про те, що перева
гу слід надавати D3, а не D2 – ця фор
ма вітаміну легше засвоюється, а тому 
корисніша. 

Популярним засобом 
для попередження вірус
них інфекцій є 
часник. На 
жаль, є 
лише одне 
д о с л і 
д ж е н н я 
часнику, що 
відповідає сучасним науковим вимогам, 
однак результати його вселяють надію. 
146 учасників експерименту впродовж 
12 тижнів приймали препарат часнику 
або плацебо. (Плацебо – нейтральна 
для організму речовина (глюкоза, каль
цій, крохмаль тощо), яке дають хво
рим у контрольній групі під виглядом 
лікарського засобу під час проведен
ня клінічних досліджень). В експери
ментальній групі було зареєстровано 
24 випадки застудних захворювань, у 
контро льній – 65. Учасники з «часни
кової» групи одужували впродовж 4,5 
днів, з групи плацебо – за 5,5.

Препарати ехінацеї не 
продемонстрували 

ефективність під 
час профілак
тики застудних 
з а х в о р ю в а н ь , 
однак є підста

ви вважати, що їх 
прийом пришвидшує 

одужання. 
У 2000 році група вчених медичного 

центру Небраски (США) в лабораторних 
умовах підтвердила протизапальну дію 
курячого супу. Важливо також, щоби до 
його складу входили овочі. 

А ще в сезон грипу і застуд слід добре 
висипатися, якомога більше бувати на 
свіжому повітрі і знизити вживання со
лодощів і борошняних продуктів. Усе це 
дасть змогу імунній системі бути на вар
ті вашого здоров’я. 

І, звісно, не можна забувати про те, 
що за різкого погіршення самопочуття 
необхідно звернутися до лікаря. 

Марина СОЛОДОВНИКОВА

пік поширення грипу при-
падає, як правило, на лютий, 
але вже у жовтні нам почи-
нають навіювати необхід-
ність вакцинопрофілактики. 
Однак проведені не так дав-
но дослідження свідчать про 
дуже низьку ефективність (і 
навіть негативну дію) проти-
грипозних щеплень.

Щеплення від грипу 
провокує грип?
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ТРИБУНА

ігри зі смислами 
Втілюваний в Україні пані Сенфорд 

проект має назву «Реформування систе
ми кримінальної юстиції щодо неповно
літніх». В англомовному варіанті на сайті 
проекту він має іншу назву – «The Juvenile 
Justice Reform Project in Ukraine», а саме 
– «Реформа ювенальної юстиції в Украї
ні». Але зміст поняття «ювенальна юсти
ція» ширший, ніж «система кримінальної 
юстиції». 

На початку (у 2010 р.) переклад назви 
проекту говорив про реформи саме юве
нальної юстиції. У подальшому провай
дери реформ відмовилися від вживання 
терміну «ювенальна юстиція» для позна
чення кримінальної юстиції для юнацтва, 
хоч дефакто наполягають саме на вжи
ванні поняття «ювенальна юстиція» ви
ключно в цьому контексті.

Згадана термінологічна плутанина свід
чить не лише про очевидну слабкість ре
форматорів щодо науковометодичного 
і логікоправового обґрунтування необ
хідності проведення таких реформ, а й 
говорить про явне небажання відкритого 
обговорення інших, «позакримінальних 
аспектів» їхньої діяльності.

ігри зі статистикою
В Україні щорічно порушують закон 

близько 22 тис. дітей до 18 років. А от 
відповідно до даних Канадського центру 
судової статистики у 2011 році в Канаді 
порушили кримінальні закони 135600 
тінейджерів при тому, що населення 
Канади становить 33 млн осіб.

У нас кількість переданих до суду кри
мінальних справ щодо підлітків знижу
валася в період 20052010 р.р. з 15299 
до 9999. Відповідно скорочувалась і 
кількість повторних злочинів з 1971 
(2005р.) до 921 (2010р.). За грати потра
пляє лише менш ніж 10% засуджених 
підлітків (у 2010 році – 929 осіб із 10882 
засуджених). У колоніях перебували 
1432 вихованці. 

У Канаді у 2011 році лише 43% мало
літніх злочинців висунуто звинувачення, 
решту порушників «перевиховували» за 
альтернативними методиками. Під нагля
дом поліції або на випробувальному тер
міні перебували 13300 молодих людей. 
Під вартою перебували 1500 підлітків, з 
них трохи більше половини (54%) утриму
валися у слідчих ізоляторах, в очікуванні 
на суд, а решта відбувала покарання у ви
гляді арешту. Терміни ув’язнення для мо
лодих злочинців у Канаді невеликі – 41% 
арештованих засуджені до одного місяця 
ув’язнення і менше, а ще 49% засуджених 
відбувають від одного до шести місяців 
арешту.

Порівняння рівня підліткової злочин
ності «відреформованої» Канади і «перед
реформової» України вражає і ставить 
питання про необхідність проведення 
реформ за канадською моделлю.

Хто ви, пані Сенфорд?
Неузгодженості зі статистичними дани

ми, жонглювання юридичними поняття
ми змушують звернути увагу на особис
тість керівника українськоканадського 
проекту. 

Пані Сенфорд є бакалавром теології і 
мов, а також магістром «російського ре
гіонознавства» (Університет Карлтон). 
У 1998 році вона захистила дисертацію 
«Утворення кримінальної Росії», проана-
лізувавши зміст радянських і росій-
ських газет «Известия» і «Московские 
новости» за період з 
1985 по 1996 рр.

Більшу частину своєї 
кар’єри пані Сенфорд 
керувала коштами між
народних донорів, 
реалізуючи проекти 
«технічної допомоги» в 
інших країнах. Реформи, 
які просувала пані Сен
форд, здійснювалися 
в найрізноманітніших 
галузях – від економіч
ної до судової. На осо
бливу увагу заслуговує 
її участь в проектах Ка-
надської служби без-
пеки і розвідки.

Пані Сенфорд певний 
час проживала в Тунісі і через мережу Ін
тернет брала участь у подіях «Жасмино
вої революції» (січень 2011 року). Через 
створену нею сторінку Facebook «Туніські 
заворушення» англомовна публіка отри
мувала інсайдерську інформацію про по
дії в Тунісі.

Не применшуючи заслуг пані Сенфорд 
у справі боротьби за «торжество демо
кратії», можна поставити під сумнів її 
компетентність щодо дитячої криміно
логії Канади. За видом своєї діяльності 
пані Сенфорд є скоріше міжнародним 
менеджером, і асоціювати її з національ
ним посадовцем Канади немає жодних 
підстав.

масштаби і смисли
Для досягнення мети реформи перед

бачається створення єдиної системи тіс
ної взаємодії міліції, шкіл і органів соці
ального захисту.

Кількість школярів України в навчаль
ному році 2012/2013 становила 4222000 
осіб, а шкіл – 19700. Частка молодих за
конопорушників (22 тис. осіб) від загаль
ної кількості школярів становить близько 
0,5%, а частка тих, хто реально потрапив 
до виправних закладів — ще менше – 
0,02%. В абсолютному вираженні кіль
кість малолітніх рецидивістів у місцях 

ув’язнення України трохи перевищує 800 
осіб.

Привертає увагу невідповідність запла
нованого масштабу вимірів до існуючого 
масштабу задекларованої проблеми ди
тячої злочинності. Завдяки нескладному 
співставленню цифр можна припусти
ти, що кількість посадовців, залучених у 
створювану «цілісну систему», буде зна
чно переважати кількість самих малоліт
ніх в’язнів.

Не може не дивувати методологічна 
вузькість реформаторів – боротися з ди
тячої злочинністю планують переважно 
шляхом нарощування посадового апа-
рату, нехай і з пом’якшенням покарань 
для малолітніх злочинців. Це означає 
боротьбу з наслідками, а не з джерелами 
дитячої злочинності.

Спонсори і провайдери

Наша державна система перебуває 
під пильним контролем і впливом між
народних структур. Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) щорічно надає кошти для про
ведення реформ України щодо підліт
кової юстиції. В період з 2006 до 2010 
рр. ЮНІСЕФ профінансував реформи 
України в сумі близько півмільйона до
ларів. Кошти надходили в основному від 
Шведського агентства міжнародного роз
витку і Національного комітету ЮНІСЕФ 
Великобританії.

Починаючи з 2010 року до 2014го для 
реалізації обговорюваного нами укра
їнськоканадського проекту надано 
6.661.799 дол. США. Замовником рефор
ми є Канадське агентство міжнародного 
розвитку. Цю урядову організацію під
порядковано Міністерству закордонних 
справ, торгівлі і розвитку Канади. Осно
вним завданням Агентства є управління 
допомогою країнам, що розвиваються. 
Починаючи з 2004 р. Агентство реалізує 
36 проектів у різноманітних галузях сус
пільного життя України на загальну суму 
понад 150 млн дол. США. 

На кошти Агентства проект реформи 
молодіжної юстиції реалізується приват-
ною компанією «Агрітім Канада Консал

тинг Лтд.» (м.Калгарі, Канада). У цій фірмі 
пані Сенфорд є навіть не першою особою, 
а керівником проекту. Спершу «Агрітім» 
(Agriteam) займалася аграрними питан
нями, про що красномовно свідчить її на
зва, яку можна перекласти як «Сільгосп
команда», але потім розширила сферу 
діяльності… Нині спеціалізацією «Агрітім 
Канада» є управління проектами реформ 
у «перехідних і таких, що розвиваються, 
країнахпартнерах».

Чи є суверенітет в України?
Пані Сенфорд дозволяє собі говорити 

про українську систему юстиції як про 
об’єкт свого впливу. І це не дивно, адже на
явність у неї таких можливостей відкрито 
демонструють найвищі посадовці України. 
Так, уповноважений Президента України 
у справах прав дитини Юрій Павленко на 
зустрічах із пані Сенфорд повідомляє (чи 
звітує?) про проводжувану роботу зі зміни 
законодавства щодо дитинства!

Ба більше, пані Сенфорд у грудні 2012 
року від імені «Агрітім Канада Консалтинг 
Лтд.» підписує угоду про партнерство із 
Вищим спеціалізованим судом Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних 
справ і Верховним судом України, демон

струючи підпорядкований ста
тус української сторони. З боку 
України угоди підписували 
вищі посадові особи судової 
влади, а з боку Канади – ме-
неджер проекту, представник 
(не керівник) приватної ком-
панії. Присутність на підписанні 
посла Канади скоріш було по
кликане пом’якшити кричущий 
статусний дисбаланс сторін. 

Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» прямо забороняє вплив 
сторонніх осіб на правосуддя. 
Але чим, як не впливом сторон
ніх, можна охарактеризувати 
укладення договорів між при
ватною фірмою і судами, пред
метом яких є реформування 

судочинства?
Але, судячи з усього, канадські кон

сультанти не вважають себе сторонніми 
у коридорах української влади. Одним 
із пріоритетів Міністерства закордонних 
справ, торгівлі і розвитку Канади офіцій
но визначено «забезпечення майбутньо
го молоді» у країнах, що розвиваються, 
що передбачає «зміцнення і виконання 
програм» щодо захисту прав молоді, на
вчальних і виховних процесів. Зрозуміло, 
що Україна для Канади є «країною, що 
розвивається», а отже, питання україн
ського дитинства є сферою інтересів зга
дуваного іноземного органу влади. Пи
тання лише, на якій підставі? 

У доступних джерелах відсутня інфор
мація про те, хто і яким чином приймає 
рішення про надання Україні масштабної 
«допомоги в реформах».

Чи здатні ми самостійно піклуватися 
про своє майбутнє чи подібно до тузем
цівостровитян здатні лише інфантильно 
уповати на дармову допомогу заокеан
ських друзів, схожу на сир у мишоловці, 
перетворюючи ці очікування на один із 
різновидів каргокульту? Вважаємо, що 
сьогодні саме час поставити це запитання 
і дати на нього чітку відповідь.

Іван КОМАРОВ 
Віктор ГАМАЮН

«арабська весна» і ювенальна реформа: 
куди веде нас сільська команда з Канади?

З 2010 року в Україні реалізується проект «Реформування 
системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» 
під керівництвом канадської громадянки Т.Сенфорд Аммар. 
Офіційно реалізація проекту спрямована на зменшення ди-
тячої злочинності. Чи є канадський досвід настільки гарним, 
а реформи тим, що хочуть нам показати, і чи може навчити 
Україну профілактики підліткової злочинності країна, в якій 
ця злочинність у 5 разів вища?

В.о. голови Вищого спеціалізованого суду України Станіслав МІЩЕНКО  
і Таня СЕНФОРД-АММАР підписують договір про співпрацю. 12.12.2012 р. 

Фото із сайту www.infpol.ru
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ДУХОВНІ ПАГОНИ

Накопичувати образи багато хто 
з нас полюбляє і вміє. Список наших 
кривд ників часом сягає гігантських 
розмірів. До нього неодмінно вхо-
дять рідні і близькі, друзі і співробіт-
ники. Найсильніше ми ображаємося 
на тих, кого насправді любимо, тому 
так часто сердимося на своїх коханих, 
батьків чи дітей. Часом нам здаєть-
ся, що саме вони винні в усіх наших 
проблемах.

Між тим психологи вважають спра-
ведливим принцип: людину не мож-
на образити, але людина може до-
зволити собі почуватися ображеною. 
А може навпаки – дозволити не по-
чуватися ображеною. Вибір тільки за 
нею.

Феномен образи
Образа – це душевна травма, яка ви

никає так само несподівано, як будьякий 
фізичний недуг, наприклад, застуда. Коли 
ми захворюємо, то починаємо лікувати
ся. А якщо нас образили, як ми вчиняємо 
зазвичай? Замість того, щоби відновити 
душевну рівновагу, роз’ятрюємо душевну 
рану.

У момент образи ми відчуваємо стрес 
– спонтанно в організмі відбуваються біо
хімічні зміни на всіх рівнях. Як ре
зультат – підвищення артеріально
го тиску, порушення гормональних 
процесів. 

Якщо стрес – напруга, то протиді
яти йому може лише розслаблення, 
за допомогою якого організм при
ходить до норми. «Прокручуючи» в 
голові одну й ту саму неприємну ситу
ацію, ми руйнуємо здоров’я.

Вигоди образи 
Вигод у образи дуже багато. Бути об

раженим, бути жертвою – це одразу 
«німб» над головою, «крила» за спиною 
розпрямляються. Це самоствердження 
на тлі «поганих», «жахливих» інших, які 
такі злі, такі недобрі, бездушні. 

Проводили цікаве соціологічне дослі
дження, коли людей запитували: «Що ви 
хотіли б змінити в оточенні?» Більшість 
говорили: щоби оточуючі були більш тер
пимі, доброзичливі, чуйні, розсудливі. 
«А які якості ви в собі хотіли б побільше 
розвинути?» Ну, звісно, впевненість, ціле
спрямованість, наполегливість, силу — 
геть інші, протилежні якості.

В образі людина часто користується ін
шими як об’єктом самоствердження. І це 
вже такий спосіб побудови стосунків.

образа  
як маніпуляція 

Коли людина ображається, причому об
ражається серйозно, надовго, не розмов
ляє, то, якщо ви її спитаєте, навіщо вона 
це робить, вона частіше за все відповість: 
«Я це роблю, щоби покращити наші сто
сунки». Причому під «покращити наші 
стосунки» мається на увазі, що інша лю
дина повинна стати для неї зручною, по
винна виправдовувати всі її очікування, і 
тоді їхні стосунки покращаться.

В даному випадку образа працює як 
маніпуляція: якщо ти не змінишся відпо
відно до моїх очікувань, то я не буду ні 
розмовляти з тобою, ні посміхатися тобі. 
Тобто, поки ти не стаєш зручним – я з то
бою не дружу. Таке дивне уявлення про 
те, що таке «покращити наші стосунки». 

І справді, часто образа використовуєть
ся саме як засіб маніпуляції. 

Уміння пробачати:  
навіщо воно потрібно?

Звісно, існують глибокі душевні рани 
і потрясіння, які загоюються довго і бо

лісно. Але, якими б вони не були, у вашій 
владі назавжди попрощатися з ними. Ви
трачати час і душевні сили на образи, не
нависть і злість – значить забирати його у 
радості, щастя і здоров’я. Образа спрямо
вує гострі переживання всередину, і цим 
вона дуже небезпечна. Щастя неможли
ве без уміння пробачати, а любити – це 
пробачати.

Прощення – це, по суті, безперерв
не духовне очищення. Не секрет, що від 
емоційного стану багато в чому залежить 
і фізичне здоров’я. Часто тілесні недуги 
виникають від сильного психологічного 
удару.

Як навчитися  
пробачати?

Позбавитися гніту образ можна лише 
у тому випадку, коли ми стаємо господа
рями своєї долі. Лише тоді ми починаємо 
розуміти, що наші «кривдники» – звичай
ні люди, яким ніщо людське не чуже, а 
значить, їм властиво помилятися і робити 
хибні вчинки. Наша любов допоможе це 
зрозуміти і простити.

Уміння прощати – це «секретна» зброя, 
яка завжди при нас. Саме завдяки про
щенню можна скинути важкий тягар зі 
своїх плечей. 

Кривдники, як правило, навіть не пі
до зрюють, як страждають ображені, 
якими думками себе мучать. Тому навчи
тися прощати слід хоча б з егоїстичних 
міркувань.

Прощення – це мій подарунок іншому. 
Я йому це дарую без очікування чогось 
навзаєм. Без мети, щоб він змінився, ви
правився, усвідомив свої помилки, роз

каявся. А насправді, він не повинен, не 
зобов’язаний. Може – але не гарантія.

Змінити в минулому нічого не можли
во, але змінити ставлення до тієї чи тієї 
ситуації можна. Це і є ключ до прощення. 
Спробуйте запитати себе: кому потрібно 
пробачення? Вашому кривдникові? Він, 
скоріш за все, давно забув про це. А ви, 
постійно згадуючи про образу, руйнуєте 
себе.

Як зрозуміти,  
що ти  

щиро пробачив? 
Щоби зрозуміти, що вибачив щиро, 

важливо всередині себе мати внутрішні 
критерії. Причому, ці критерії у кожної 
людини свої. 

Внутрішній критерій – відчуття, що я 
не тримаю зла. У когось це буде відчуття 
легкості і свободи, на відміну від напруги, 
важкості і якихось неприємних почуттів, 
а для когось – можливість спокійно дума
ти або розмовляти з кривдником, коли не 
залишається неприємного осаду або яко
гось викривленого сприйняття. 

Для когось щире прощення – це при
пинення безкінечного діалогу в голові, 
коли людина доводить, виправдовує, 
звинувачує, осуджує і без кінця подумки 
прокручує в голові цю ситуацію. І якщо 
раптом все скінчилося і в голові тиша, то, 
ймовірно, це говорить про те, що людина 
щиро пробачила.

Дуже важливо кожному для себе з’я
сувати — а як я можу зрозуміти, чи справ
ді я пробачив щиро? Тут не може бути 
зовнішнього критерію, і хтось інший не 
може підказати чи допомогти знайти цей 
критерій. Це можна з’ясувати лише шля
хом самоспостереження й уважного став
лення до свого внутрішнього світу. Інших 
шляхів немає. 

Поспішіть розлучитися з образами, зня
ти з душі їхній тягар.

Використано матеріали  
Ольги КРАСНІКОВОЇ  

і Наталії МАКСИМОВОЇ

образа 
Ми регулярно прибираємо квар-

тиру, викидаємо старі речі. Але 
не помічаємо, які «завали» не-
пробачених образ, накопиченої 
злоби, невирішених конфліктів і 
розчарувань можуть усе життя 
зберігатися в наших душах.

міфи про прощення
Пробачити можна все. Але одра-

зу постають міфи про прощення, які 
існують у нашому житті.

міф № 1: пробачити означає 
забути 

Деякі люди вважають, що проба-
чити – це означає визнати, що «ні-
чого не було, нічого страшного не 
сталося, нічого людина не зробила».

А якщо справді зробила? Ми ніби 
її й виправдовуємо, й обіляємо, 
і чорне називаємо білим. Але це 
жодним чином не стосується про-
щення. Тому що пробачити – це не 
означає анулювати вчинок.

І пробачаємо ми людину, особис-
тість. Пригадайте, що є висловлю-
вання: «любити грішника, але не-
навидіти гріх». Тут цей вислів якраз 
дуже доречний. 

міф № 2: не пробачу, поки не 
вибачишся 

Ще один міф: пробачити можна 
лише, якщо людина сама просить 
пробачення. Аж ніяк. Ми вибачаємо 
не для людини, ми прощаємо для 
себе. 

Що таке образа? Це я ношу зло 
на іншу людину в собі. Прощення не 
залежить від того, чи визнає інша 
людина, що вона вчинила зло, і чи 
хоче вона, щоб я її вибачив, а зале-
жить від того, чи хочу я далі носити 
в собі зло на іншу людину. Причому, 
не її зло, а моє. 

А для серця, для душі зло на іншу 
людину — це дуже важкий тягар. 
Коли людина не пробачає – в цьо-
му є елемент саморуйнації. Люди 
бережуть свої образи десятиліття-
ми, думаючи, що вони цим карають 
того, хто їм нашкодив, але насам-
перед вони карають себе.

міф № 3: прощають слабаки 
«Прощення — це слабкість», «Якщо 

пробачиш – будеш, як ганчірка». 
Але насправді прощення вимагає 
дуже великої мужності і внутріш-
ньої сили. Адже ми повин ні зроби-
ти зусилля над собою для того, щоб 
відокремити той біль, який відчува-
ємо, від власне ставлення до даної 
людини. 

Тобто біль – він може залишити-
ся, тому не завжди буває можливо 
пробачивши людину, забути те, що 
вона вчинила. Ми не згадуємо той 
цвях, на який напоролися в дитин-
стві, але шрам від нього залишаєть-
ся на все життя. Ми не гніваємось, 
не осуджуємо, ми вже давно ви-
бачили, але слід від травми може 
залишитися й іноді нагадувати про 
себе. 

Прощення не вимагає взаємнос-
ті (в ідеалі). І прощення не означає 
автоматичного примирення: люди-
на може вчинити щодо мене таке, 
що робить подальше спілкування із 
нею неможливим.
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♦ Щоб зробити кілограм меду, одній бджолі необхідно було б 
облетіти 2 млн. квіток. 

♦ Вигодовування дитинчати геть не легка справа для китів. Піс-
ля 10-12 місяців в утробі матері на світ з’являються маленькі кити 
розміром до третини дорослого кита (а у випадку із Синім китом 
це 10 метрів). Матір м’язами вихлюпує молоко в рот дитинчаті, яке 
міцно тримається за сосок (так, вони у китів є). Жирність молока 
китів – близько 50%, що у 10 разів більше від жирності людського 
молока. Відповідно, і дитинчата ростуть, набираючи щодня до 90 
кілограмів.

♦ Усі ми знаємо, що у нас круглі зіниці, як і у безлічі ссавців. 
Однак, чи часто ви дивилися в очі козі? Адже її зіниці унікальні в 
своєму роді. Вони – прямокутної форми. Такі зустрічаються лише 
у кількох видів парнокопитних.

Ця незвичайна (і трішки моторошна, погодьтеся) форма зіниць 
дає змогу козі спостерігати за простором з кутом огляду 340 гра-
дусів, навіть не повертаючи голови! Це дуже корисно у тих місцях, 
де знаходиться історична батьківщина кіз – у степах та горах. 
Завдяки своїм прямокутним зіницям коза може помітити ворога 
навіть у себе за спиною.

Людина ж, навіть інтенсивно крутячи головою, може охоплюва-
ти, на жаль, лише 160-210 градусів.

Тварини з таким видом зіниць також чудово бачать у темряві.
♦ Дослідження останніх років показали, що у кротів доволі го-

стрий, хоч і обмежений зір. І їм найчастіше не подобається те, що 
вони бачать, оскільки проникнення світла зазвичай означає, що в 
нору пробрався хижак. 

♦ Мураха-листоріз може піднімати і переміщувати вантажі, маса 
яких у 50 разів більша від її власної ваги.

♦ Коли європейці вперше побачили жирафа, вони назвали 
його «верблюдопардом», вирішивши, що це гібрид верблюда і 
леопарда. 

♦ Змії можуть спати 3 роки поспіль, не вживаючи жодної їжі.
♦ З одного яйця страуса можна зробити до дванадцяти порцій 

омлетів. Потрібно 40 хвилин, аби зварити на твердо страусине 
яйце.

♦ Дельфіни сплять з одним розплющеним оком.

цей дивовижний світ

Ми не будемо отримувати пенсій. Ні
хто з нашого покоління не чекатиме за
повітних 60ти або 65ти, аби перейти на 
державне утримання. Нам не дозволить 
цього зробити проста статистика: наша 
країна старішає. В Україні один працю
ючий припадає на одного пенсіонера 
– співвідношення тих, хто сплачує в Пен
сійний фонд, з тими, хто з нього отримує 
гроші, перевищило 95%. Час визнати – у 
разі збереження тенденції за тридцять 
років в Україні пенсійних фондів не буде. 
І пенсіонерів не залишиться.

Ні, напевно збережуться приватні пен
сійні фонди. Або корпоративні – що під
тримуватимуть на плаву ветеранів кон
кретної галузі, які вийшли у відставку. 
Але державна система пенсійного забез
печення у нинішньому вигляді прирече
на на колапс.

І не варто зараз кричати про злочин
не ставлення держави до своїх жителів. 

Це не етика – це арифметика. За великим 
рахунком, єдине, що зараз залишається 
молодому поколінню – це народжувати. 
Якби попередні покоління не халтурили, 
то, може, і не писав би я зараз цю статтю 
– але вони реально недопрацьовували. 
Тож доведеться віддуватися тепер нам.

Вже сьогодні можна пропонувати пен
сійному фонду новий слоган – щось на 
зразок «Живи швидко, помри молодим». 
Тому що реально ми не готові поглянути 
фактам в обличчя і попередити власне на

селення про 
неминуче. А 
також майже 
ніхто не гото
вий спробу
вати зробити 
пенсії бізнесом. Тому що в нинішньому 
вигляді все це нагадує якесь шахрайство. 
Тут можна зараз впасти в екстаз і само
впевнено написати щось на кшталт: «Ми 
приречені стати самостійнішими і відпо
відальнішими». Тільки це все буде наїв

ним ідеалізмом. Скоріш 
за все, суспільство буде 
до останнього відмахува
тися від думки, що пен
сій не буде. Танці з бубо
ном навколо пенсійного 
фонду стануть головним 
козирем політиків най
ближчими роками. Тих, 
хто буде говорити про 
приреченість нинішнього 

порядку речей, назвуть со
ціалдарвіністами, і добре, 
якщо тільки так. А потім у 
якийсь момент пенсійний 
фонд виявиться банкротом 

– і настане новий час.
Зараз вважають, що мати багато дітей 

можуть собі дозволити лише багатії. Час 
звикати до того, що незабаром усе буде 
навпаки.

Павло КАЗАРІН

За планом навчань, розроблених геншта
бом збройних сил альпійської республіки, 
Швейцарія зазнала нападу з французької те
риторії. Однак відповідно до цього сценарію 
Франція як така вже не існує, оскільки вона 
розпалася на декілька самостійних анкла
вів. Причиною цього гіпотетичного краху су
сідньої держави, за задумом швейцарських 
військових, стали загострена економічна си
туація, дефолт, голод і злидні, що, врешті, при
звело до різкого спалаху сепаратистських на
строїв. Так от, одна з цих міфічних держав, що 
утворилася на території колишньої Франції – 
Сонія – й оголосила війну Швейцарії.

Зрозуміло, що під час навчань «Дуплекс
Барбара» доблесна швейцарська армія пе
ремогла агресорів і повернулась в казарми. 
Однак у сусідній Франції фантастичний сце

нарій швейцарських генералів, які намалю
вали гнітючу картину розпаду П’ятої респу
бліки, викликав вкрай негативну реакцію.

Швейцарський генштаб намагався заспо
коїти французів тим, що це лише гіпоте
тичний сценарій, і вони, військові, повинні 
передбачати найнепередбачуваніший роз
виток подій, аби адекватно реагувати на «ви
клики XXI століття». Але попри примирливий 
тон швейцарських генералів, неприємний 
осад від їхніх прогнозів у французів зали
шився. Тим паче, як з’ясувала французька 
преса, минулого року під час навчань «Стабі
ло дуе» маленька Швейцарія відбивалась від 
голодних орд біженців, які ринули із суміж
них держав після розпаду зони євро.

Сергій ПАНКРАТОВ
Вісті ФМ

чоловічі ігри

Швейцарія – Франція: 1:0
Швейцарські військові здивували Францію

Нинішньому поколінню тридцятирічних дове-
деться старішати без пенсій. Це арифметика де-
мографії – ми станемо першими, хто побачить 
падіння звичної пенсійної системи. Поки не піз-
но, слід «плодитися і розмножуватися».

Формула пенсії

Фотофакт

Закон джунглів: убивай тільки тоді, коли ти голодний!

Навчання швейцарської армії під кодовою назвою «Дуплекс-Барбара» виклика-
ли шок у сусідів-французів. Причиною став сценарій навчань, розроблений швей-
царськими генералами, який фактично моделював майбутню геополітичну ситуа-
цію в регіоні. 
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ЧАС ДІЯТИ!
ВГО «Батьківський комітет 

України» пропонує всім охо-
чим взяти участь у вирішенні 
проблем, що піднімаються на 
сторінках нашої газети. Ви мо-
жете приєднатися до нашої 
громадської діяльності – для 
цього надішліть листа на e-mail  
rodkom@ukr.net про своє бажан-
ня співпрацювати чи вступити 
до «Батьківського комітету 
України».

Також Ви можете надавати 
посильну фінансову підтримку 
програмам, що розвиваються 
організацією. Благодійний фонд 
«Батьківський комітет України» 
приймає допомогу за такими 
напрямами:
 добровільна пожертва 
для допомоги сім’ям, що по-
страждали від ювенальної 
юстиції;
 на юридичний супровід 
законопроектів;
 на матеріали на захист сі-
мейних цінностей;
 на освітні програми.

Розрахунковий рахунок: БФ 
«Батьківський комітет Украї
ни», ЄДРПОУ 38716004, рахунок 
26007445160400 в ПАТ «УкрСиб
банк», МФО 351005. Призначен
ня коштів: «Добровільна пожерт-
ва на...» (вкажіть на що).

№5 Листопад, 2013. Друкарня: ТОВ «Полі прінт», 04074, м. Київ, вул. Лугова 1а, 
т/факс: 044 5019095. Загальний тираж 50 000. Підписано до друку 8.11.13.
Рекомендована ціна  3,2 грн.
Редакція схвалює передрук з посиланням на наше видання. Редакція має 
право скорочувати і редагувати надіслані матеріали. Відповідальність за 
достовірність інформації несуть автори публікацій.

Головний редактор: Ковтунов А.А. 
Редколегія: Керестінь І.З. (Дніпропет ровськ), Максимова М.Б. (Одеса).  
Адреса для листування: Україна, м. Київ, А/С 7, індекс 04086 ВГО «Батьківський 
комітет України». Email: rodkom@ukr.net  Вебсайт: www.rodkom.org     
Тел. (096) 510-47-13.

Засновник та видавець БФ «Батьківський комітет України». Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 2021610016ПР від 06.08.2013

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Щоби газета завжди 
була цікавою!

Запрошуємо вас,  
наші любі читачі,  

до співпраці!

– Які теми для вас – батьків і педагогів 
– сьогодні актуальні;

– Які проблеми необхідно, на Вашу 
думку, розглянути на сторінках нашої 
батьківської газети. 

Ставте свої запитання, ми попросимо 
спеціалістів дати на них компетентні 
відповіді.

Вносьте свої пропозиції, теми для пу
блікацій, статті і замітки.

Найцікавіші матеріали будуть нагоро
джені призами. Постійні автори зможуть 
отримати посвідчення кореспондента 
газети «Батьківський комітет України».

Надсилайте ваші листи на електронну 
або поштову адресу редакції.

У ВА ГА !
Продовжується передплата на 2014 рік
Наш індекс у додатку № 9 до Каталогу передплатних видань:

«Родительский комитет Украины» (рос.) – 68789;
«Батьківський комітет України» (укр.) – 68790.

Розрахунковий рахунок: БФ «Батьківський Комітет України»:  ЄДРПОУ 38716004,  
рахунок 26007445160400 в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005.

З усіх питань, пов’язаних з передплатою, Ви можете звертатися за тел.: 096-510-47-13.

Вартість передплати разом з оформленням   –   38,34   грн.
Батьківський комітет України 

продовжує акцію з передплати 
для шкіл і дитячих садків. Для 
цього необхідно перерахувати по-
сильну для вас суму на розрахун-
ковий рахунок Благодійного фонду 
«Батьківський комітет України» і 
вказати номер школи або дитя-
чого садка, для яких Ви хотіли б 
здійснити передплату. У цьому ви-
падку частину вартості передплати 

бере на себе Благодійний фонд. 
Кількість передплат від Вашої суми 
проовдитиметься з розрахунку 26 
грн. на одну установу.

Крім того, залишається мож ли-
вість передплати для шкіл і дитя-
чих садків на решту місяців цьо-
го року, це також можна зробити 
за допомогою перерахунку на БФ, 
виходячи з розрахунку 2 грн. на 
один місяць для одного закладу.

 Дмитрик (4 роки). Збираючись на ву
лицю, розмірковує:

– Рукавички одягаються на руки – це 
зрозуміло.

Чому ж тоді «носки» одягаються на ноги, 
а не на носа?

 Микита (4 роки). Вперше у житті опи
нився у бабусі в селі. Побачивши в траві 
декілька пляшок молока, складених разом, 
закричав:

– Бабусю, я знайшов гніздо корови!

 Андрій (3 роки). Гуляє на подвір’ї з 
татом. До малюка чіпляється сусідська ди
тина. Андрійко у відчаї скаржиться татові:

– Тату, а Коля б’ється!
– То підійди і дай йому «здачі»!
– Тату! Але ж у мене ані копієчки немає!
 Роман (3 роки). Ромчик приходить з 

дитсадка і говорить мамі:
– Мамо, коли я стану дорослим, я одру

жуся з Юлею і Вірою!

Мама здивовано запитує:
– А навіщо ж одразу з двома?
– А ти що, не розумієш? Таж мені двоє ді

тей потрібно!

 Герман (5 років). Германові потріб
но було видалити зуб. Завівши хлопчика 
в кабінет дантиста, батьки чекають сина в 
коридорі. За хвилину пролунав дитячий 
крик, а ще за хвилину Герман вийшов з ка
бінету. Батьки занепокоєно запитують:

– Синочку, любий, ну що? Як справи?
– Нічого собі!– обурився Герчик. – Не 

встиг зайти і, як вчили, привітатися, одразу 
якийсь дядько зуба вирвав!

 Миколка (6 років). На дачі Миколка 
дуже хотів залізти в дім через вікно. Він за
ліз на лавку і, втративши рівновагу, впав.

Мама запитує:
– Колю, ти що, впав?
– Ні, я просто дуже швидко спустився!

 Таїсія (3 роки). У Таї запитують:
– На кого ти схожа?
– На бабусю.
– І що ж у вас схожого?
– Зубки!

– А ми у нашій школі 
оголосили війну запіз-
ненням і прогулам!

– Ну і як?
– Програли...
Добра половина вчи-

телів пише зауваження 
у щоденник, а зла по-
ловина ще й викликає 
батьків до школи.

Батько – синові:
– Не розумію, чому 

двійка. Написано ж – 
«Класна робота»!

Тато Сашка телефо-
нує сусідові:

– Ви зробили Коліне 
завдання?

– Зробив...
– Дайте списати...
Комп’ютер не допо-

магає у навчанні... До-
помагає лише обіцянка 
його придбати.

Шестикласник Си-
дор    чук вранці ви-
словив батькові своє 
небажан ня йти до шко-
ли, аргументуючи це 
хронічною втомою, 
неадекватними погод-
ними умовами, нездо-
ровим колективом 
пе  дагогів і низьким 
рівнем освіти. Батько-
ві вдалося переконати 
сина піти до школи, ар-
гументуючи це солдат-
ським ременем.

Саме зараз прийшов розквіт осін-
ньої пори, і прогулянки з дитиною 
можуть бути особливо захопливі. 
У парку так багато красивого листя 
і різноманітних плодів. Збираючи 
листя і плоди, можна дитину навчити 
запам’ятовувати назви дерев – це та-
кож дуже пізнавально.

Заняття рукоділлям з дітьми при-
носять дітям і радість, і користь. Для 
виробів, які ми пропонуємо, необхід-
но: дари природи (листя, жолуді, ка-
штани, ягоди горо-
бини), зубочистки 
(або сірники), 
клей ПВА і ваша 
фантазія!

осінь. 
Пора 
фантазі ї !

Пропонуємо  
матеріали 

для 
розповсюдження:

1. «Ювенальна юстиція. Як захис-
титися» – методичний посібник. Книга 
містить практичні рекомендації та по
ради щодо захисту від незаконних дій 
ювенальних органів – 15 грн.

2. «Родительский видеожурнал» 
№3, №4 – збірки ві део матеріалів – 10 
грн.

3. Журнал «Мы живы» – 8 грн. По
внокольоровий, 32 стор., формат А4. 
Журнал призначений для розповсю
дження серед старшокласників, тема
тика  сімейні цінності.

4. «Урок нравственности». Ма
теріали для викладача.  Диск для 
комп’ютера. – 10 грн. Містить відеоу
роки і конспекти на теми журналу «Мы 
живы».

5. DVD-диски – 10 грн:
– «Стена – Ювенальная юстиция» 

– сюжети на тему ювенальної юстиції;
– «Выжить вопреки» – як виносити 

і народити здорову дитину;
– «Материалы для работы роди-

тельского комитета»;
– «Секреты семейного счастья»;
– Проект «Общее дело» – про шкід

ливість алкоголю. 
– «Алкогольная агрессия против 

молодежи» (лекція Жданова В.);
– «Прививки: мифы и реальность» 

(семінари для батьків Червонської Г.);
– «Проблемы воспитания детей в 

современном мире» (лекції Медве
дєвої І.).

Зробити замовлення на матеріали 
можна за тел.: 096-510-47-13.

Також ви можете замовити інфор
маційні листівки, брошури на ак
туальні теми – www.rodkom.org/
заказать-материалы.


