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«Роки дитинства – це насамперед виховання серця»
В.О. СухомлинськийГАЗЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ
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передплатників на 2014 рік

 17 000    ШКІЛ   
Якщо ви чи ваша школа ще не 

вас зробити це не зволікаючи. 

Б У Д Ь Т Е  З  Н А М И !
Передплатна квитанція 
знаходиться на стор. 15.

-

-

096-510-47-13

Відданий друг с ім ’ ї

Не виправдовуючи вади, до-
водиться констатувати, що бага-
то дітей бувають «уражені» жа-
дібністю від самого дитинства. 
Розумні батьки, звісно ж, не до-
пустять, аби їхнє чадо обзивали 
жаднюгою, а якщо так, то слід з 
терпінням починати перетворю-
вати його якщо не на 
щедрого, то вже бодай 
на ощадливого…

Від жадібності 
до ощадливості

9
стор.

Цю невигадливу історію розпо-
віли лісові звірятка. Лише вони 
знають, як можна відсвяткувати 
Новий рік влітку. Насправді це 
доволі просто – потрібна лише 
столітня ялинка, багато-бага-
то лісових мешканців і величез-
не бажання. Сторінка родинного 
читання допоможе вам і 
вашим дітям довідатися, 
як це було…  11

стор.

Дорога реклама на телеба-
ченні навперебій вихваляє різ-
ні зубні пасти. Тим часом, як і 
до будь-якої реклами, до цієї 
інформації слід ставитися обе-
режно, особливо якщо враху-
вати неконтрольованість фірм-
виробників зубних паст 
і їхнє прагнення видати 
бажане за дійсне...

Чистити чи 
не чистити?

14
стор.

стор.6
Кажуть, поганого навчити легше, 

ніж доброго. Й усе тому, що часто 
доброго вчать нецікаво й занудно. 
А от якщо виявити кмітливість і не-
байдужість, тоді й результат буде. 

Можливо, й непомітний на перший 
погляд, але будьте певні: у потріб-
ному місці і в потрібний час він 
спрацює. Головне, щоби матеріал 
було донесено захопливо й цікаво. 

Саме таке завдання було постав-
лено перед учасниками конкурсу 
«Урок моралі». Наскільки ідея вда-
лася, може оцінити кожний педагог. 
Адже уроки знято на відео...

Чи всі домашні тварини однаково люблять своїх гос-
подарів? Мабуть, що ні. Буває, що лише терплять їх. Осо-
бливо це стосується хом’яків та інших мешканців кліток. 
Однак це не зупиняє багатьох людей, які не чекають, 
коли їх полюблять, а самі готові дарувати свою любов.

Тож сміливо беріть додому будь-яке звірятко – і просто 
любіть його, а воно нагородить вас – розважатиме в міру 
свого таланту. Ще й дітей порадуєте, а за правильного 

розподілу обов’язків з догляду за братами нашими мен-
шими також до турботи про ближнього привчите.

Але все-таки так хочеться, аби твоє звірятко дивило-
ся тобі в очі віддано й беззастережно! Тому для біль-
шості сімей найпопулярнішим другом стає все-таки 
собака. Отже, говоритимемо ми більше про со-
баку й про те, як підготуватися до його появи у 
помешканні…

УРОК МОРАЛІ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ! - (укр. мов.) – 68790, (рос. мов.) – 68789

Новий рік 
влітку

Форум 
       сім’ї 4

стор.
На фоні загроз, які виникають для 

існування самого поняття СІМ’Я, заро-
джуються нові рухи на її захист. Наш 
представник взяв участь у форумі, ор-
ганізованому рухом, що так і назива-
ється – «За сім’ю».  

Захист
персональних даних 12

стор.

Останнім часом ніхто вже не диву-
ється тим, що усюди від нас вимагають 
згоду на збір та обробку персональних 
даних. Наскільки ці вимоги відповіда-
ють закону і чи справді потрібна ваша 
згода – читайте думку юриста...

Гендерне 
рівноправ’я

Що станеться, якщо зрівняти 
у правах людину й вірус, що її 
вразив? Людину просто не ліку-
ватимуть, аби… не пригнічувати 
права вірусу. Гендерна ідеологія 
стає схожою на вірус амораль-
ності, що вразив людство. Якщо 
пацієнта не лікувати, то 
хвороба може виявити-
ся смертельною… 13

стор.

10
стор.



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

СТРІЧКА НОВИН

880 тисяч рабів виявили у краї
нах Євросоюзу. Ці дані містить звіт 
CRIM – спеціальної комісії Європар
ламенту, що вивчає корупцію, від
мивання грошей і організовану зло
чинність у Європі. 

У країнах Євросоюзу виявили близько 
880 тисяч сучасних рабів, понад чверть 
яких зазнають сексуальної експлуата-
ції. Про це повідомило інтернет-видання 
Spiegel Online. Видання посилається на 

звіт CRIM – спеціальної комісії Європар-
ламенту, що вивчає корупцію, відмиван-
ня грошей та організовану злочинність у 
Європі.

Згідно з документом, на території Євро-
союзу діє 3600 кримінальних угруповань. 
Лише торгівля людьми приносить зло-
чинцями близько 25 мільярдів євро на рік. 
Приблизно такий самий прибуток (від 18 
до 26 мільярдів євро) дає нелегальна тор-
гівля органами й дикими тваринами.

«Значну загрозу» представляє і коруп-
ція, що стрімко зростає. У звіті йдеться 
про, щонайменше, 20 мільйонів випадків 
корупції лише у суспільній сфері. Фахівці 
оцінюють збитки від корупційних опера-
цій у 120 мільярдів євро. Комісія запропо-
нувала низку заходів, завдяки яким ці про-
блеми вдасться взяти під контроль.

 
www.from-ua.com/

news/944354a0ca068.html

За попередніми даними, проти одно-
статевих шлюбів висловилося близько 
66 відсотків тих, хто проголосував. Те-
пер до Конституції країни буде внесено 
чітке визначення шлюбу як союзу чоло-
віка і жінки. Виборчим правом на цьому 
референдумі володіли майже 3,8 міль-

йони осіб, однак явка становила лише 
38 відсотків.

План референдуму було винесено 
на розгляд парламенту після того, як 
католицька ініціативна група «В ім’я 
сім’ї» зібрала 700 тисяч підписів на під-
тримку своєї ідеї. «Я щасливий, тому 
що від цього моменту жоден майбутній 
уряд не зможе легалізувати одностате-
ві шлюби», – заявив лідер руху Жель-
ка Маркич, коментуючи результати 
референдуму.

Варто зазначити, що на сьогодні Кон-
ституція переважно католицької країни 
визначення шлюбу не дає. Після голо-
сування Хорватія внесе до Конститу-
ції поправку, згідно з якою поняттю 
«шлюб» буде дано визначення «союз 
між чоловіком і жінкою».

www.europeandignitywatch.org

Президент Еквадору Рафаель 
Корреа заявив, що піде у відстав
ку, якщо парламент Еквадору ле
галізує аборти в рамках реформи 
кримінального кодексу. 

Група конгресменів – членів про-
владної коаліції – виступають за лега-
лізацію абортів, незважаючи на те, що 
знають про обіцянку його партії захи-
щати життя з моменту зачаття. У жод-
ному із законів країни не виправдано 
аборт, навпаки, Конституція Еквадору 
чітко вказує на необхідність захисту 
людського життя з моменту зачаття, за-
значив президент. В результаті твердої 
позиції Рафаеля Корреа пропозицію 
про легалізацію абортів було відізвано.

www.podrobnosti.ua

Міністр освіти Франції пропону
вав навчати дітей, що у них немає 
статі 

 
У Франції в контексті антидискриміна-

ційної політики ЄС відбувається активна 
пропаганда гомосексуалізму, небезпеч-
ним виявом якої є поширення ідеології 
одностатевих стосунків серед дітей. Про 

це сьогодні на прес-конференції сказав 
представник французької організації La 
Manif pour Tous Фабріс Сорлан, передає 
кореспондент УНН.

Експерт розповів, що міністр освіти 
Франції ініціює запровадження у школах 
уроків для дітей, причому для 5-6-літніх, 
«які б навчали, що у них немає статі при 
народженні, вони повинні обрати її упро-
довж життя».

«Крім того, в Парижі кілька місяців 
тому створено експериментальний ди-
тячий садок, де немає іграшок, які мали 
б якісь ознаки статі. Немає солдатиків, 

ляльок і машинок, діти граються виключ-
но геометричними фігурами», – розповів 
Ф.Сорлан.

За словами активіста, у Франції геї про-
водять дуже цільову пропаганду. «Вчора 
це були гей-паради, сьогодні – одностатеві 
шлюби, завтра – одностатеві всиновлен-
ня», – висловив занепокоєння Ф.Сорлан.

Організація La Manif pour Tous нещо-
давно вивела мільйони людей на вулиці 
Парижа на протести проти одностатевих 
шлюбів.

www.amn.net.ua/ru/news/za_
kordonom/25361/

Викладачів та адміністрацію ру
мунських шкіл каратимуть штра
фами розміром від 250 до 600 
євро за образливі висловлювання 
і дії, що принижують учнів.

Відповідний закон прийнято пар-
ламентом Румунії.

«Забороняється виганяти дітей з 
класу, ставити їх у куток, а також 
вживати образливі й принизливі 
для людської гідності вислови. За 
таку поведінку педагогів каратимуть 
грошовими штрафами, максималь-
ний розмір яких становитиме 600 
євро», – йдеться в документі.

Одна з ініціаторів законопроек-
ту, начальник управління з захисту 
прав дітей Міністерства праці Руму-
нії Єлена Тудор наголосила на тому, 
що штрафні санкції буде застосова-
но лише в тих випадках, коли буде 
доведено, що дії вчителів є психо-
логічним тиском на учнів.

www.ukrinform.ua/ukr

ВІД РЕДАКЦІЇ: Зазначимо, що 
в сучасному міжнародному праві 
формулюванням «образливі ви-
словлювання» можна трактувати 
не лише образу людської гідності, а 
й підвищення голосу та інші цілком 
безневинні речі, які можуть спрово-
кувати самі учні.

Мешканці Хорватії висловилися 
на всенародному референдумі 1 
грудня за конституційну заборону 
одностатевих шлюбів.

Хорватія – за сім’ю

Варте 
наслідування

У Європі знайшли майже мільйон рабів 

Чергові шокуючі новини про сва-
вілля соціальних служб надійшли 
з Великобританії. Подія трапилася 
рік тому, але журналісти довідалися 
про неї лише тепер, оскільки, згід-
но чинного європейського законо-
давства, сімейні суди, соцслужби, 

поліція, медики, і всі інші свідки не 
мають права розголошувати об-
ставини вилучення дитини і давати 
інтерв’ю пресі.

Італійку, яка приїхала до Ессексу 
на два тижні, аби взяти участь у 
двотижневих освітніх курсах, після 

нервового нападу в готелі аеропор-
ту силоміць помістили до психіа-
тричного шпиталю, зв’язали, а потім 
під загальним наркозом насильно 
зробили їй кесарів розтин, і поки 
вона була неритомна, — віддали ди-
тину соціальним службам. Повер-
нути дитину громадянка Італії не 
може досі. Якби британський адво-
кат не порадив італійці підкоритися 
британським законам, а апелювати 
до міжнародного права, то вона 
змогла би вберегти свою дитину.

www.telegraph.co.uk/news/
uknews/10486452/Child-taken-from-

womb-by-social-services.html

Ювенальне свавілля
В Англії розгорається скандал,  

який обіцяє перерости у серйозне розслідування  
на рівні Парламенту цієї країни

статева шизофренія,
або

Французи втратили стать?
БЕЗ

Штраф за виховання

«Святе місце порожнім
 не буває»

У Великобританії будівлю като
лицької церкви продали під ме
четь

У Велико-
британії будів-
лю католицької 
церкви продали 
мусульманській 
громаді через 
різке зниження 
кількості прихо-
жан, пише га-
зета The Times. 
Мова йде про 

церкву Святого Петра в Кобриджі, 
розташованому в районі Сток-он-
Трент (графство Стаффордшир).

Новим власником будівлі ста-
ла мусульманська громада мече-
ті «Мадина», яка досі збиралася у 
двох будівлях, розташованих на тій 
самій вулиці, що й церква Святого 
Петра, пише стаффордширська га-
зета The Sentinel. Поки офіційно не-
відомо, яким чином мусульманська 
громада збирається використову-
вати куплену будівлю. Однак віро-
гідніше за все її буде перетворено 
на мечеть. При цьому саму будівлю, 
як очікують, буде збережено у тепе-
рішньому вигляді.

За словами представника архіє-
пархії Бірмінгема, що розпоряджа-
лася церквою у Кобриджі, нинішня 
угода відображає зміни місцевого 
суспільства. Церкву було закрито у 
липні 2012 року, коли кількість при-
хожан скоротилася з понад 150 осіб 
до 40. Врешті, будівлю, побудовану 
в 1930-ті роки, було виставлено на 
продаж.

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/ 
all/2013/10/27/311414 



3
стор.
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СТРІЧКА НОВИН

Землетрус магнітудою 3,0 стався на 
півночі американського штату Техас. 
Це вже шостий землетрус за тиждень. 
Експерти вважають, що він може бути 
пов’язаний з активним видобуванням 
сланцевого газу.

Мер міста Айзиль Алан Брандетт нама-
гається з’ясувати причини землетрусів, 
повідомляє телеканал ABC. «До чого ми 

так можемо дійти? Що буде, якщо сила 
землетрусів складе п’ять балів і будинки 
почнуть падати людям на голови?» – за-

питує журналістів очільник міста. Мер 
встановив на своєму смартфоні додаток, 
який відстежує всі землетруси в окрузі. 
Від початку жовтня додаток зафіксував 
кілька десятків підземних поштовхів.

Фахівці із землетрусів вважають, що 
підземні поштовхи пов’язані з видобу-
ванням сланцевого газу, яке проходить 
у цій частині Техасу. «Мені здається 
дуже ймовірним зв’язок між землетру-
сами і свердловинами з видобування 
сланцевого газу», – зазначив фахівець з 
університету Техасу Кліфф Фролич. Він 
не самотній у своїх підозрах. Влітку 2013 
року американські вчені дійшли висно-
вку, що застосування технології розриву 
пласту призводить до того, що в районі 
видобування можуть відбуватися дрібні 
землетруси. Саме цю технологію вико-
ристовують для видобування сланцево-
го газу.

www.newzz.in.ua

«Нокаутуй білого» – 
нова розвага в США  

та Європі
Темношкірі підлітки атакують ін-

ших громадян під час гри, де по-
трібно збити з ніг випадкового 
перехожого одним ударом. Гра 
має назву Knockout і не передба-
чає пограбування – групи підлітків 
змагаються між собою, хто більше 
покалічить перехожих. При цьому 
напади на одноплемінників виклю-
чені – жертвами стають лише білі 
громадяни США.

У відеосюжеті опитані репортера-
ми підлітки не називають таку роз-
вагу жорстокою чи недопустимою. 
Так вважає дедалі більше молоди-
ків, тому епідемія Knockout поши-
рюється у США, локалізуючись у 
неблагополучних міських районах.

http://www.youtube.com/
watch?v=RZ6LExH7Mq8

Французька група AgroGeneration 
має намір розширити свій земельний 
банк, викупивши площі українського 
чорнозему.

Група розглядає можливість купівлі 
угідь в Сумській, Житомирській, Тер-
нопільській, Львівській і Харківській 
областях. На нових землях французи 
збираються побудувати елеватори 
для власних потреб. 

Нещодавно група AgroGeneration 

завершила злиття з українською 
аграрною компанією Harmelia. В ре-
зультаті її земельний банк зріс до 120 
тис. гектарів, а потужності одночасно-
го зберігання зернових сягнули 200 
тис. тонн.

www.gazeta.ua

«ДОБРИМ ЛЮДЯМ» 
і землі не шкода

Французи мають намір скупити гуртом 
чорнозем у п’яти областях України

У Греції половина 
нових хворих на СНІД 
заразилися СВІДОМО,  
щоб отримати виплати

Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) повідомляє про 
Грецію – суїциди зросли на 17% з 
2007 до 2009, і ще на 25% у 2010, 
потім, 2011-го, у першому півріччі 
вони зросли ще на 40% відносно 
першого півріччя 2010. Даних за 
2012 р. у ВООЗ поки немає. Удвічі 
підскочили вбивства й крадіжки, 
зростає кількість повій. 

Стрімко зростає кількість хворих 
на СНІД і героїнових наркоманів, 
причому приблизно половина но-
вих хворих на СНІД заразилася на-
вмисно, аби отримувати виплати. А 
бюджети на медицину скорочено 
на 40%, 26 тисяч медпрацівників 
залишаться без роботи. Очікують і 
на подальші скорочення як резуль-
тат переговорів з МВФ і ЄЦБ.

В останніх повідомленнях New 
York Times економічну ситуацію в 
Греції оцінюють як критичну. Газета 
цитує директора однієї з місцевих 
початкових шкіл Леонідаса Нікаса: 
«Внаслідок економічної кризи ба-
гато школярів недоїдають. З 280 
учнів недоїдають 60… Навіть у най-
страшніших снах я не думав, що 
ми опинимося у такій ситуації. Ми 
дійшли до того, що діти в Греції хо-
дять до школи голодні. Нині сім’я 
вирішує не лише, як знайти роботу, 
а й як вижити».

http://www.nytimes.com/2013/04/18/
world/europe/more-children-in-greece-

start-to-go-hungry.html?_r=1&

Боротьба 
за виживання

Земля хвилюється
Шість землетрусів 

за тиждень: 
США затремтіли 
від добування 

сланцевого газу

Європейський суд з прав люди-
ни постановив, що цивільне за-
конодавство Греції порушує Євро-
пейську конвенцію з прав людини, 
оскільки закони країни не перед-
бачають реєстрацію гомосексу-
альних цивільних союзів, передає 
агентство CWN.

«Суд підтвердив, що одностатеві 
пари повинні мати таку саму мож-
ливість, як і пари з різною статтю, 
для вступу в стабільні й тривалі 
стосунки”, – йдеться у прес-релізі 
від 7 листопада.

Суд зобов’язав Грецію виплати-
ти компенсацію гомосексуальним 
парам, які подали позов проти 
своєї країни.

www.newsland.com/news/detail/
id/1280568/

Європейські 
закони 
проти 

національних
Грецію зобов’язали 

реєструвати 
одностатеві союзи

24 листопада 2013 року в Аргентинсько-
му провінційному містечку Сан-Хуан 1500 
молодих католиків сформували живий 
щит, щоб захистити собор святого Іоанна 
Хрестителя від штурму понад 7000 ЛГБТ-
активістів, феміністок (Національної жіно-
чої громади) та прихильників абортів. Збо-
жеволівший натовп плював на захисників, 
бив їх, висміював, бризкав газом в облич-
чя, вимащував їх фарбою. ЛГБТ-активісти 
писали на храмі богохульні (блюзнірські) 
написи та закликали підпалити храм. Мо-

лоді люди не реагували на ці провокації і 
продовжували молитися. По їхніх щоках 
котилися сльози.

Це далеко не перший напад на като-
лицькі заклади, який відбувся в Аргентині 
останнім часом. Поруч з храмом екстре-

місти розпалили велике 
вогнище і спалили опуда-
ло папи Франциска, тан-
цюючи довкола нього. 
Молоді прихожани храму, 
які захищали церкву, про-
коментували напад, ска-
зали, що ця атака є части-
ною «антихристиянської 
світової революції». ЗМІ 
встигли назвати цю акцію 
«Лють Содому».

Якщо сьогодні ми не 
зробимо все можливе, щоб присікти про-
паганду ЛГБТ «в корені», то вже через 10 
років ми будемо отримувати подібне відео 
з нашої країни.

www.youtube.com/
watch?v=KACcOqP8s8M#t=62

У жительки Індії Радж 
Шарме є мрія. Ось уже 
сорок шість років Радж 
садить дерева. 

«Ці дерева – мої діти. 
Я вирощувала їх як своїх 
дітей», – коментує жінка. 

Радж бере участь в 
екологічній програмі, 
на її рахунку уже більше 
400 тисяч посаджених 
дерев та облагороджених парків. Щодня 
вона відкладає зі свого бюджету по 50 
центів (20 індійських рупій) на «екологіч-
ні потреби».

Поруч зі своїм будинком жінка також 

не забуває насаджу-
вати дерева, завдяки 
чому будинок зна-
ходиться в дуже жи-
вописному районі. 
Дерева облюбували 
птахи та тварини. Біл-
ки – найпопулярніші 
гості саду Радж. Остан-
нім часом внадилась 
і мавпочка. Жінка на-

звала її Мау і підгодовує двічі на день.
Ну а мрія Радж – посадити мільйон 

дерев. В цьому захопленні їй допомагає 
сім’я.

http://www.gapp.az/news/56264

Плата за толерантністьСьогодні нас все частіше закли
кають до толерантності, до того, 
щоб ми терпимо ставилися до 
представників сексуальних мен
шин. Але чи збираються вони від
повісти нам тим самим? В Інтер
неті опубліковано відео,  в якому 
7000 ЛГБТ активістів штурмують 
католицький храм, який закрива
ють собою молоді прихожани. 

Мрія – посадити мільйон дерев
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БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ. Події

Говорячи про проблеми системи освіти, 
хочу зупинитися на головній – свідомому 
ухиленні школи від питань морально-
го виховання. На нещодавніх парламент-
ських слуханнях ця позиція Міністерства 
освіти отримала офіційний розголос і ми 
не можемо із цим погодитися.

Українська школа завжди дотримувала-
ся принципу: «навчання через виховання, 
виховання через навчання». Попереджа-
ючи про небезпеку розриву між освітою 
і вихованням, В.О.Сухомлинський писав: 
«освічений дикун у стократ небезпечні-
ший за дикуна неосвіченого». «Дикуном» 
Василь Олександрович називав людину, 
яка не вміє любити, відповідати за свої 
вчинки, людину аморальну. Відсутність 
морального виховання автоматично 
означає виховання аморальності, і тут 
немає середнього стану. 

Ми, батьки, з величезною тривогою по-
мічаємо, що така позиція негативно впли-
ває на наших дітей.

У даний час не залишилося жодного 
обов’язкового предмету, спрямованого 
на виховання. Останній, «Етика», цього 
року винесено до розряду факультати-
ву. Толерантність трактують уже не як 
терпимість, а як повагу до позиції іншої 
людини поза будь-якими моральними 
обмеженнями, що, по суті, є виховання 
безпринципності. Є ознаки того, що фак-
тично толерантність використовують як 
філософію непротивлення гріху. У пред-
меті «Зарубіжна література» наші діти ви-
вчають твори, що проповідують фемінізм 
(«Ляльковий дім» Ібсена), жорстокість і на-
сильство («Новина» Стефаника, «Маріо і 
чарівник» Манна, «Парфумер» Зюскінда), 
розпусту («Джакомо Джойс», «Декаме-
рон»). І це далеко не повний перелік таких 
творів.

Усі ми знаємо, що основою міцної, 
щасливої сім’ї є взаємне кохання і 
діти. Деякі ж підручники пропонують 
більш прагматичний підхід – сім’я ство-
рюється для вирішення матеріальних 
проблем (тобто гроші), потім фізіологіч-
них (тобто секс), потім соціальної безпе-
ки (тобто комфорт) і в останню чергу для 
духовності (тобто кохання). Що стосуєть-
ся народження дитини, то під приводом 
боротьби з «небажаною» вагітністю під-
літкам говорять речі, які надовго можуть 
відбити бажання продовжувати свій рід 
– проект «Захисти себе від ВІЛ»: «А далі 
– батьківство. Можна подумати, що це 
дуже весело – мати дитину. Сон, роз-
ваги? Можете забути про них на най-
ближчі п’ять років. Турботи, витрати, 
хвилювання? Їх вистачить на все ваше 

подальше життя». І щоби не псувати по-
дальше життя, міцно спати і розважатися 
учням розповідають про аборт просто 
як про вихід із скрутної ситуації. Проект 
«Захисти себе від ВІЛ»: «Дівчина зважу-
ється на аборт». Курс «Рівний-рівному»: 
«До уваги педагога-тренера! Уникайте 
оцінювання. За жодних обставин не 
кажіть, що аборт – це вбивство! Під-
літки можуть зрозуміти вас букваль-
но». Такий віртуальний підхід до вбив-
ства значною мірою пояснює той факт, 
що щодня в Україні вчиняють понад 400 
абортів.

В.О. Сухомлинський писав про необхід-
ність батьківської влади, і що «...одним із 
основних завдань школи є виховання 
любові до батька і матері». На практиці 
все відбувається з точністю навпаки. До 
шкіл навідуються соціальні працівники, 
які представляють будь-які, я підкрес-
люю, будь-які, форми батьківської влади 
як вияв насильства. 

Вчителі-тренери курсу «Рівний – рівно-
му» говорять 12-літнім дітям: «Підліток 
повинен знати, що ніхто, крім нього, 
не може керувати його особистим жит-
тям. Головне, щоб дорослі ігри, скажі-
мо, статеві відносини, не завдали шко-
ди його здоров’ю».

Торкаючись вкрай важливого питання 
формування життєвих цінностей, автори 
проекту «Захисти себе від ВІЛ» пишуть: 
«Навіть якщо не докладати жодних 
зусиль, цінності сформуються стихій-
но – під впливом життєвих обставин і 
оточення (батьків). Та чи не є ця сфера 
занадто важливою, щоб дозволяти ін-
шим людям чи обставинам вирішува-
ти за нас?» Що це, як не прямий заклик 
до непокори? Дітям навіть пропонують 
написати сценарій і розіграти сцену свар-
ки батьків. В анкеті «Соціально-психоло-

гічний портрет учня» ставлять питання, 
що дискредитують батьків, наприклад: 
«чи є у твоєму оточенні ті, хто вживає 
наркотики (батько, мати)»; «тобі про-
понували спиртне або сигарети (бать-
ко, мати)»; «тобі пропонували вживати 
наркотик (батько, мати)»; «чи зазна-
вав ти коли-небудь сексуального на-
сильства, якщо так, то з чийого боку 
(батьків)».

Нас обурює подавання дітям адрес 
«клінік, дружніх до молоді», в яких безко-
штовно, анонімно від батьків, і навіть 
від самих лікарів, лікують венеричні 
захворювання і роблять аборти. Не ка-
жучи вже про небезпеку такого підходу 
з медичної точки зору, що це, як не про-
вокація, не підштовхування до сексуаль-
ного старту, не руйнування внутрішньосі-
мейної ієрархії.

Величезну небезпеку для наших дітей 
становить так зване «сексуальне про-
світництво». Мова йде не про статеве 
виховання, яке, за твердженням Сухом-
линського і Макаренка, повинно бути 
частиною морального виховання, а 
про надання підліткам інформації фізі-
ологічного, медичного характеру поза 
моральними установками нашого сус-
пільства. Аморальність такого підходу 
полягає в тому, що подружжя ставлять в 
один ряд із сексуальним партнерством, 
кохання — із сексом, а все те, що наше 
суспільство називає збоченням, пред-
ставляють як «норму». Установок на здо-
рові форми самореалізації, такі як церк-
ва, спорт, творчість, секспросвітництво 
не дає. Саме тому, аналогічні програми, 
реалізовані свого часу в США і Росії, при-
звели до плачевних результатів – зрос-
тання венеричних захворювань, підліт-
кових абортів, злочинів на сексуальному 
ґрунті.

Крім того, країни, що пішли шляхом 
раннього секспросвітництва, отримали у 
відповідь демографічну яму. Наприклад, 
Німеччина, що є локомотивом гендерних 
і сексуальних перетворень, займає одне з 
останніх місць у світі з народжуваності. У 
найбільш соціально захищеній європей-
ській країні Норвегії з 10 новонародже-
них лише двоє етнічні норвежці, решта 
– діти емігрантів.

Міжнародний досвід показує, що 
секспросвітництво є не способом за-
хисту від ВІЛ/СНІДу (боротися з інфек-
цією поза моральною площиною геть 
безглуздо), а одним зі способів веден-
ня демографічної війни проти народу, 
і саме тому в нас воно фінансується з-за 
кордону організаціями, які беруть участь 
у програмах зі зниження народонаселен-
ня і підтримують гей-лесбійський рух в 
Україні. 

До цієї схеми ідеально вкладається ви-
вчення з 8-го класу теорії гендеру, що ле-
галізує всі розбіжності біологічної статі з 
соціальною і нормалізує всі статеві різно-
манітності, які правильніше називати ста-
тевими неподобствами.

Ми проаналізували стан, що склався, 
і запропонували заходи з виправлення 
ситуації (документ можна завантажи-
ти за посиланням http://rodkom.org/wp-
content/uploads/2011/04/Анализ-концеп-
ции.pdf ). 

Ми зосередили зусилля на встановлен-
ні фільтрів проти всього цього соромітни-
цтва. Водночас ми створюємо і лобіюємо 
ті програми, в основі яких лежить про-
паганда історичних, духовно-моральних, 
родинних цінностей.

У цій роботі дуже сподіваємося на під-
тримку громадських організацій, депута-
тів, національної комісії з охорони сус-
пільної моралі, церкви.

Мета форуму – захист і зміцнення ін-
ституту сім’ї. Нині Україна переживає 
сімейну кризу, а українські родинні 
традиції переслідуються сучасними за-
грозами, зокрема одностатевими, ци-
вільними шлюбами, відмовою від ново-
народжених дітей, раннім сексуальним 
просвітництвом молоді, «партнерством 
на одну ніч» тощо.

Під час форуму відбулися круглі столи 
з представниками різноманітних галу-
зей суспільного життя країни.

Вчені і педагоги зазначили про необ-
хідність звернути увагу на навчаль-
ні програми духовно-морального 
аспекту.

Представники громадськості і корпо-
ративних культур нагадали, що людей 

приваблюють гарно презентовані ідеї, 
навіть якщо вони хибні. Чому б сімей-
ні цінності не подавати громадськості 
яскраво, привабливо й ефектно?

Аби краще вибудувати стратегію збе-
реження сімейних цінностей, учасники 
форуму працювали в секціях: церква за 
сім’ю, освіта за сім’ю, громадянське сус-
пільство за сім’ю, ЗМІ, інформаційна по-
літика і державна сімейна політика.

Завершився форум прийняттям РЕЗО-
ЛЮЦІЇ II Всеукраїнського форуму сім’ї, в 
якій зокрема сказано:

Вважаємо за необхідне наголосити 
на тому, що сімейна політика повинна 
стати національною стратегією дер-
жави і розглядатися в контексті наці-
ональної безпеки.

Звертаємося:
– до депутатів Верховної Ради Укра-

їни і місцевих рад: на законодавчому 
рівні не допустити прийняття законів і 
поправок до них, що прямо або опосе-
редковано порушують інтереси природ-
ної сім’ї;

– до педагогів і вчених: формувати і 
реалізувати програми з підготовки укра-
їнської молоді до подружнього життя і 
відповідального батьківства, що ґрунту-
ються на духовно-моральній основі;

– до громадського сектору і корпо-
ративних культур: усебічно підтриму-
вати і популяризувати просімейні рухи 
і програми;

– до ЗМІ і рекламного бізнесу: фор-
мувати програми, що стосуються сім’ї і 
молоді, на засадах позитиву і принципах 
суспільної моралі.

Прес-служба Всеукраїнського 
громадського руху «Україна за сім’ю»

Сім’я і освіта
Фото: Георгій НИКИФОРЕЦЬ

У Києві відбувся II Всеукраїнський форум сім’ї, організований Все
українським громадським рухом «Україна за сім’ю» за підтримки 
неурядових організацій України, політиків, церков, вчених і громад
ських діячів.

Виступ представника Всеукраїнської громадської організації  
«Батьківський комітет України» Сергія БЄЛЯКОВА
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Події. БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ

Розпочнемо з того, що «Батьківський 
комітет України» ще за місяці до подій, які 
відбуваються зараз, не раз заявляв, що в 
такому вигляді Угоду про Асоціацію з ЄС 
підписувати не можна через закладені в 
ній загрози сімейним цінностям. З ціллю 
привернути увагу до цієї проблеми було 
проведено декілька круглих столів, прес-
конференцій, акцій-протестів під стінами 
Верховної Ради і біля будівлі представ-
ництва ЄС, а також ініційовані звернення 
громадських організацій і простих грома-
дян до депутатів.

Хоч Президент і уряд, відкладаючи 
підписання Угоди, керувались еконо-
мічними вигодами, все-таки це рішення 
членами нашої організації було сприйня-
то позитивно,  в якому б регіоні вони не 
знаходилися. 

І в такої точки зору є також прихильни-
ки у Європарламенті.

На початку листопада на запрошення 
«Батьківського комітету України» в на-
шій країні побував з візитом представник 
Європарламенту Лука Джузеппе Волонте 
– італійський політичний і громадський 
діяч, почесний президент політичної гру-
пи Європейської народної партії (EPP) в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ) у 2009-2013рр., депутат Палати 
Депутатів Італії у 1996-2013рр.

Він взяв участь в круглому столі «Загро-
зи для сім’ї і свободи у сучасній Європі: 
виклики для України», який проходив у 
Верховній Раді. За словами європейського 
політика, «в України ще є шанс уникнути 
знищення традиційних сімейних ціннос-
тей і розповсюдження гендерної та ЛГБТ-
ідеології – тобто процесів, які сьогодні 
охопили Європу. Для цього українцям 
необхідно бути вельми обережними в під-
писанні Угоди про Асоціацію з ЄС. На мій 
погляд,  формулювання, з яким Україна 
приступила до підписання цієї Угоди, 
повинне було б містити таку фразу, яка 
дозволяла б Україні застрахуватися 
від можливих порушень поняття сім’ї 
і усталених традиційних сімейних цін-
ностей, уникнути ексцесів, які в Європі 
вже проявляються у повній мірі».

До того ж, за його словами, відомі 
прецеденти, коли окремі держави в 
діалозі з ЄС спеціально обговорювали 
особливі умови для себе – якраз для 
того, щоб захистити моральні ціннос-
ті та інститут сім’ї. «Це Польща, Угор-
щина, до речі, – це останній вдалий 
приклад збереження історично сфор-
мованих конституційних цінностей», - 
впевнений він.

За словами Луки Волонте, українці 
можуть і повинні прийняти до уваги ці 
прецеденти. «Україна може звернути 
на це увагу – якщо в Конституції Укра-
їни, як було  в Угорщині та в Польщі, 
буде чітко визначене поняття сім’ї – 
чоловіка та дружини, – то ніяка пізні-
ше підписана угода не зможе пересту-
пити через основний закон держави», 
– впевнений він.

Також Лука Волонте впевнений, що 
Україні у жодному випадку не варто по-
спішати з прийняттям будь-яких законів, 
які б захищали права представників ЛГБТ-
спільноти. За його словами, «практично 
нешкідливий антидискримінаційний 
закон насправді є спусковим гачком 
для цілої низки наступних «нововведень», 

якими є знищення сім’ї і створення для ді-
тей досить небезпечних життєвих умов». 

«Я вважаю, що необхідно знову відно-
вити дискусію з Євросоюзом. Наскільки 
мене проінформували, підписання Угоди 
про Асоціацію – одна з головних причин, 
чому необхідне внесення антидискримі-

наційних поправок… Я гадаю, немає нічо-
го страшного в тому, що Угода у Вільнюсі 
не буде підписана, її можна буде відклас-
ти до наступного року. Коли говорити 
про будь-який народ, доцільно спробу-
вати відповісти на запитання: а чи варто 
заради миттєвих економічних вигод 
відмовитися від власної ідентичнос-
ті?», – пояснив Волонте.  

Таким чином, представник ПАРЄ ще на 
початку листопада попереджав про не-
безпеку підписання Угоди в існуючому 
вигляді у світлі демографічних загроз, які 
в недалекому майбутньому будуть мати 
визначальне значення в питаннях вижи-
вання нації.

У той же час завдяки листам, які були 
надіслані великою кількістю людей до 
Верховної Ради, 77 народних депутатів 
звернулися з колективним листом до 
Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. з 
вимогою внести зміни в Угоду про Асо-
ціацію з ЄС стосовно захисту української 
традиційної сім’ї. 

Як сказано в листі «в Угоді присутні 
пункти, які можуть призвести до зни-

щення інституту сім’ї та традиційних 
цінностей в Україні. В робочому тексті 
Угоди про асоціацію України з ЄС наша 
країна зобов’язується в найкоротші тер-
міни впровадити анидискримінаційне 
(по відношенню до осіб з нетрадиційною 
сексуальною орієнтацією) та гендерне за-
конодавство. Мова йде про посилання в 
Угоді на Директиву Ради ЄС 2000/78 від 
27.11.2000, яка вже діє в Євросоюзі. За до-
помогою цієї Директиви гомосексуалізм 
був прирівняний до нормальних сексу-
альних стосунків і отримав юридичні ва-
желі для пропаганди в усіх європейських 
країнах. Директива чітко визначає понят-
тя  «дискримінація на основі сексуальної 
орієнтації».

Але найгіршим є те, що вказана євро-
директива грубо порушує Конституцію 
України стосовно гарантії презумпції не-
винуватості. Так,  в статті 10 Директиви 
вказано таке:

Стаття 10
 Держави-члени Співдружності пови-

нні вживати необхідних заходів  в рамках 
своїх національних судових систем, щоб  у 
випадку, коли особа вважає себе потерпі-
лою в результаті порушення рівноправ-
ного відношення і надає суду чи іншому 
компетентному органу факти, на основі 
яких можна припустити, що мала місце 
пряма чи непряма дискримінація, то від-
повідач зобов’язаний доводити, що по-
рушення принципу рівного ставлення не 
було.

Таким чином, замість законодавчо за-
кріпленої презумпції невинуватості, 
коли вину особи зобов’язане довести 
слідство та суд, встановлюється презумп-
ція винуватості – коли сам звинувачу-
ваний змушений доводити, що  він не є 
винним.

Громадські організації України зібра-
ли більше 200 тисяч підписів грома-
дян, які категорично проти легалізації 
одностатевих стосунків. І це не дивно. 
Адже за даними соціологічних опитувань, 
біля 95% українських громадян виступа-
ють проти таких нововведень.

Звернення підписано в підтримку про-
екту постанови «Про заяву Верховної 
Ради України: «Про необхідність внесен-
ня змін до Угоди про Асоціацію України з 
ЄС з метою захисту інституту сім’ї та тра-
диційних цінностей в Україні» №37225 від 
03.12.2013».

На нашу думку, не можна втрачати ба-
зові цінності заради якихось вигод чи 
цивілізованих устремлінь, оскільки в 
кінцевому результаті ніякий економічний 
добробут не допоможе відновити втраче-
ну моральність. Ні для кого не є секретом, 
що країни Заходу не тільки ведуть політи-
ку знищення нормальної сім’ї в себе, але 
й змушують до цього бідніші країни за 
допомогою різних санкцій. Як результат 
– спостерігається виродження корінних 
націй і поступове їх заміщення некорін-
ним населенням.

Україна заради свого майбутнього і май-
бутнього дітей повинна докласти всіх зу-
силь для захисту свого простору від тиску 
міжнародних інститутів різних рівнів, які 
мають на меті впровадити закони, які на-
далі сприятимуть виродженню нації.  

Прес-служба  
ВГО «Батьківський комітет України»

Еволюцію людини на шляху до Європи, якщо не встановлено захис-
ту від аморальності, можна прослідкувати на прикладі акцій «При-
йди роздягненим, піди одягненим» (беручи до уваги неестетичність, 
фото не вміщуємо, проте акції легко можна знайти в Інтернеті).

Україна, на шляху до ЄС: Київ. Мешканці Києва прибули до ТЦ «Ква-
драт» майже голими, керуючись обіцянками промо-кампанії, яка запев-
няла, що відвідувачам, які прийдуть на відкриття супермаркету в трусах та 
купальниках, дістанеться безкоштовний одяг та взуття. Через подібні обі-
цянки ще до старту акції поруч із будівлею одного з ТЦ столиці зібралось 
близько ста чоловіків та жінок різного віку. Незважаючи на вітер та дощ, 
кияни, роздягнені до трусів і купальників, очікували умовного сигналу, за 
яким їх впустили до бутиків за безкоштовним одягом та взуттям.

Чехія, стала членом ЄС нещодавно: Прага. Компанія Desigual оголоси-
ла акцію у Празі: ті, хто прийде на відкриття магазину на Вацлавській площі 
у спідньому, отримають комплект одягу безкоштовно. Як наслідок – близь-
ко 500 осіб роздягнулися та вишикувалися у чергу до магазину. Перші сто 
змогли отримати одяг безкоштовно.

Німеччина, член ЄС з початку заснування. Менеджер супермарке-
ту Зюдерлюгума (містечко у північній Німеччині, земля Шлезвіг-Гольштайн) 
оголосив акцію: перші 100 осіб, які прийдуть до магазину за покупками 
голими, зможуть забрати обраний товар безкоштовно. За словами очевид-

ців, жителі повалили натовпом.

Доволі складно виразити своє 
ставлення до непідписання Уго-
ди про Асоціацію з ЄС, коли на 
вулиці і в думках людей киплять 
пристрасті. Можна зрозуміти і 
невиправдані сподівання лю-
дей, і накопичене незадоволен-
ня владою. І все ж, спробуємо...

Заради майбутнього
наших дітей

Євро-еволюція?
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ОСВІТА. Розвиток особистості

Проблема морального виховання 
нового покоління залишається сьо-
годні вельми актуальною. Мораль-
ні зміни, з якими зустрілося наше 
суспільство в результаті політичних 
та ідеологічних процесів, негатив-
но впливають насамперед на дітей, 
підлітків і молодь. Юне покоління 
не володіє сформованою культурою 
і тому як губка вбирає не лише пози-
тивні, а й негативні сторони ниніш-
нього життя.

Сім’я, безумовно, є традиційно основ-
ним інститутом морального виховання 
дітей. Крім цього, чималу роль у проце-
сі морального становлення особистості 
відіграє школа. Багато педагогів, ви-
конуючи свій учительський обов’язок, 
передають дітям не лише формалізо-
вані знання, а й також намагаються 
сприяти формуванню у школярів ціліс-
ного уявлення про моральні цінності. 
Цей досвід може і повинен бути гід-
но оцінений, а найуспішніші рішення 
— розтиражовані.

Для вирішення цих завдань в Авто-

номній Республіці Крим запроваджено 
конкурс майстерності в галузі педагогі-
ки, виховання і роботи з дітьми шкільно-
го віку і молоддю «УРОК МОРАЛІ». Його 

мета: виявлення і поширення найкра-
щих систем виховання, навчання і поза-
навчальної роботи з дітьми і молоддю; 
виявлення і підтримка творчих педаго-

гів, підвищення їхньої ролі в духовно-мо-
ральному вихованні учнів; підвищення 
престижу вчительської праці.

Проект спрямовано насамперед на 
викладачів загальноосвітніх шкіл, які 
завдяки конкурсу зможуть активніше 
працювати з дітьми у галузі моралі, об-
мінюватися напрацюваннями, отримува-
ти визнання своєї праці, а також на дітей 
і молодь, які завдяки цьому проектові 
зможуть більше довідатися про тради-
ційні моральні цінності.

З часу запровадження в АР Крим про-
ведено три конкурси «Урок моралі». 

На основі конкурсних робіт було 
укладено збірник відеоуроків, до 
якого увійшли також конспекти про-
ведених уроків, презентації і матеріа-
ли, використані викладачами під час 
уроків.

Збірник можна замовити за тел.: 
050-9645-639.

Голова медично-просвітницького 
Центру «Життя»

Олег ІГНАТЬЄВ,
співзасновник конкурсу  

«Урок моралі» 

– Маргарито Федорівно, Ви двічі 
були учасницею конкурсу «Урок мора-
лі», що спонукало Вас взяти участь у 
цьому конкурсі?

– Інтерес, бажання донести до школя-
рів істину, пробудити в них розуміння і 
відповідальність за свої вчинки, за жит-
тя, пробудити справжню любов до своїх 
батьків і своїх майбутніх дітей. Я – матір і 
дуже люблю свого єдиного сина. Але лю-
блю не «сліпою батьківською любов’ю». 
Навпаки, дуже вимоглива. Завжди вима-
гала від свого сина не просто покірної 
слухняності, а розуміння простих люд-
ських істин, розуміння законів природи, 
свідомого ставлення до навколишнього 
світу; навчала бути справедливим і від-
повідальним, відповідати за свої вчинки 
і протистояти негативному впливові. З 
цих самих позицій виховую і своїх учнів. 
Намагаюся навчити дітей відверто й від-
крито говорити про проблеми, шукати 
шляхи до їхнього вирішення, не боятися 
виражати й обстоювати свою точку зору. 

Конкурс дуже цікавий і дуже корисний, 
піднімає безліч моральних питань, таких 
необхідних для виховання школярів. Го-
туючись до уроків, не просто добираєш 
матеріал, а пропускаєш його через себе, 
відкриваєш нові засоби і методи. Цей 
конкурс не дає стояти на місці, вимагає 
постійного розвитку і руху вперед.

Звісно, уроки моралі проходять і поза 
конкурсом, ба більше, про мораль можна 
говорити щодня за будь-яких обставин 

на уроках і поза навчальною діяльністю. 
Конкурс стимулює не лише мене, а й ді-
тей. Вони відчувають відповідальність за 
урок. Це момент єднання душ, коли вчи-
тель і учні налаштовані на одну хвилю, 
без зайвих слів розуміють одне одного і 
підтримують. Разом переживаємо, разом 
сміємося, разом плачемо. Стосунки ста-
ють більш довірливими і теплими, більш 
відкритими. Діти відчуваються підтримку, 
стають упевненішими у собі і своїх силах. 
А що ще потрібно учителеві і матері?

Цього року, випустивши одинадцяти-
класників, я взяла 5-й клас. Коли я роз-
повідала їм про уроки моралі (2011 і 2013 
років), вони слухали з великим інтересом 

й у них з’явилося бажання також взяти 
участь у цьому конкурсі. Головне запали-
ти у дітях іскорку і дати їй розпалитися. І 
наше спілкування розпочалося у вересні 
цього року з уроку моралі, тема уроку 
– «Іди, мій друже, завжди йди дорогою 
добра…»

– Формат конкурсу передбачає зні-
мання уроку на відео, Вас це не злякало?

– Звісно, ні. Я завжди зосереджена на ді-
тях, на уроці, власне, «веду» урок, оскіль-
ки діти іноді відходять від сценарію, не-
сподівано піднімаючи незаплановане 
питання, готова до будь-якої нестандарт-
ної ситуації. Якщо хочеш, аби урок вдався, 
хочеш достукатися до сердець дітей, від-
крити їх, пробудити в їхніх душах мораль-
не начало, слід прожити цей урок. Тому 
камеру навіть не помічаю і діти, до речі, 
також (урок розраховано не на камеру, а 
на дітей!!!). Діти не бояться камери; вони 
не позують, а ведуть діалог, аналізують і 
розмірковують, не приховують своїх емо-
цій, переживають разом зі мною.

– Тема, яку Ви двічі піднімали, доволі 
незвична для школи, вона стосується 
не лише сім’ї, а й збереження життя 
ненароджених дітей, чому Вас хвилює 
саме ця тема?

– Тому що ця тема глибоко ХВИЛЮЄ 
насамперед дітей (вперше я почула за-
питання «а що таке аборт?» від учениць 
сьомого класу ще 1989 року, коли після 
університету прийшла працювати до 
школи). Я – матір і вчитель біології, тому 

мені легко гово-
рити з дітьми. 
Діти знають, що 
мені можна по-
ставити будь-яке 
запитання, при-
йти з будь-якою 
п р о б л е м о ю .  
Якось випускни-
ця на останньому 
дзвонику, підій-
шовши до мене 
з букетом квітів, 
сказала: «Дякую 
за те, що вчили 
нас життя!» Я вва-

жаю, що такі слова багато чого варті. Це 
величезна дитяча довіра і величезна моя 
відповідальність. На жаль (за результата-
ми опитування), не в кожній сім’ї можуть 
говорити з дитиною на тему збереження 
життя і про материнство. І, якщо ми хоче-
мо зростити духовно і морально здоро-
ве покоління, слід не боятися говорити 
з дітьми на будь-яку тему, що їх хвилює, 
спрямовувати їх вірним шляхом. Якщо 
батьки і школа мовчатимуть, діти все 
одно знайдуть відповіді на свої запитан-
ня, але наскільки буде достовірним дже-
рело інформації і яку ціну доведеться 
заплатити за відповідь? Дуже страшний 
досвід початку 90-х: розвал СРСР, закри-
вали підприємства, люди залишалися 
без роботи і без засобів існування. Бать-
ки заробляли гроші хто як міг, а діти були 
полишені самі на себе. Виховну функцію 
сім’ї було зведено до нуля, мораль ско-
тилася донизу! І результат – шістнадця-
тилітні дівчата закінчували школу вагіт-
ні!!! Потрібно було негайно зупинити цю 
низхідну спіраль, змінювати підходи до 
цього питання, голосно говорити про 
моральну поведінку дівчат і юнаків, вес-
ти просвітницьку роботу. І ще – мене так 
виховала мама, за що я їй дуже вдячна!

– Як Ви вважаєте, чи слід розкривати 
цю тему дітям і чи позначиться це на 
їхньому подальшому житті?

– Я переконана, що не лише потрібно, 
а й необхідно розкривати цю тему дітям! 
Саме життя підтверджує це. Діти вирос-

тають і йдуть. Дорослішають. Приводять 
до школи вже власних дітей. Отже, все ви-
йшло! Отже, все не даремно!

– Переглядаючи Ваші уроки, можна 
побачити, що учні старших класів, які 
беруть участь в уроках, переймають-
ся і захоплюються темою – це Ваша за-
слуга чи дітей справді цікавить тема 
моралі?

– Як дівчат, так і хлопців справді хвилює 
ця тема. Але, мабуть, у цьому є і моя за-
слуга. Я багато проводжу часу з дітьми не 
лише на уроках, а й у поїздках (Кримом, 
Україною), готую разом із ними різні за-
ходи, виготовляємо разом вироби і газе-
ти до свят, пишемо сценарії і проводимо 
концерти для батьків. Я відкрита для них 
і вони відкриваються мені, я довіряю їм 
і вони довіряються мені. Ми розуміємо 
одне одного. З віком розуміння і довіри 
більше. А отже, зацікавити і захопити стає 
простіше. Фальшивити не можна, фальш і 
нещирість діти відчувають одразу. Навіть 
коли я їх змушена сварити, вони не об-
ражаються, вони розуміють, що я вчиняю 
справедливо. Необхідно з дітьми бути 
чесними й відкритими, інакше дитина 
закриється і тоді неможливо буде досту-
катися ні до серця, ані до душі, ні до сві-
домості. Тож терпіння, терпіння і ще раз 
терпіння можу побажати собі і всім іншим 
класним керівникам і вчителям.

І наостанок – потрібно просто любити 
дітей, відчувати їх.

Борис КУЛИКОВ

Урок  мора л і

Наш кореспондент взяв ін
терв’ю у Маргарити Головцової, 
яка вдруге поспіль здобула пер
ше місце у номінації «Старша 
школа»
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тРадиції та сучасність. ОСВІТА

Звісно, стать дитини визначає багато, 
але значно важливішими є її особистісні 
характеристики. Не всі дівчатка акуратні 
і смирні, так само як і не всі хлопчики від 
природи відчайдушні, моторні, неохайні і 
схильні до суперництва.

Головний недолік роздільного навчан-
ня, на який звертають увагу його проти-
вники, – втрата навичок спілкування з про-
тилежною статтю. Мовляв, діти приходять 
до школи не лише по знання, вони вчаться 
жити у великому колективі, налагоджува-
ти контакт з дорослими і ровесниками – як 
дівчатами, так і хлопцями. У цьому й по-
лягає соціальна роль школи, яка повинна 
розширювати можливості особистості, а 
роздільне навчання їх звужує і збіднює. Ді-
тям з роздільних класів прогнозують труд-
нощі під час навчання у вузах і в подаль-

шому житті: адже за стінами школи ніхто 
не ділить людей за статевою ознакою.

Цей докір на адресу роздільного на-
вчання визнають і його прихильники, роб-
лячи усе можливе для успішної соціаліза-
ції своїх учнів.

Є два варіанти роздільного навчання: в 
окремих, чоловічих і жіночих, навчальних 
закладах, або в одній школі, але у спеціалі-
зованих односта-
тевих класах – так 
зване «роздільно-
п а   р а л е л ь н е 
нав чання».

Школи з роз-
дільними класами 
більш привабливі, 
ніж «суто» жіночі 
або чоловічі на-

вчальні заклади, оскільки вони дозволя-
ють хлопцям і дівчатам спілкуватися під 
час перерв. До того ж, деякі уроки (музика, 
танці) проходять спільно. Запобігти дефі-
циту спілкування допомагає добре про-
думана система дозвілля і позакласних 
заходів, діти разом бувають на екскурсіях, 
подорожують, проводять свята.

Отже, правильно побудований про-

цес соціалізації дітей у школах із роз-
дільними класами дозволяє використати 
усі переваги одностатевого навчання. А 
вони очевидні. Вже у початковій школі ці 
діти демонструють більш високий рівень 
успішності, розумової працездатності, 
концентрації уваги, врівноваження не-
рвових процесів, ніж ті, які навчаються у 
загальних класах. До 8–9-го класу ці від-
мінності стають дедалі виразнішими: і 
хлопці, і дівчата демонструють більш ви-
сокі показники пам’яті, уваги, стійкості не-
йродинамічних процесів, стресостійкості, 
соціально-психологічної адаптованості і 
більш низький рівень тривожності, невро-
тизму. Не випадково якісна успішність у 
цих класах становить близько 70%, тоді як 
у традиційних класах – лише 32%. Але все 
це за умови, коли навчання відбувається 
за спеціально розробленими методика-
ми, адресованими не безстатевій дитині, а 
хлопчикові або дівчинці.

І насамкінець. Хай як ставляться педа-
гоги до роздільного і спільного навчан-
ня, прибічниками хай якої позиції вони є, 
більшість усе-таки визнають необхідність 
диференційного підходу до навчання і ви-
ховання хлопчиків і дівчаток. І хочеться, 
зрештою, сказати: «Школи різні потрібні, 
школи різні важливі!» – адже, за широкого 
спектру освітніх закладів, вибір типу нав-
чання залишається за батьками.

«І у чоловіків, і у жінок існують центри 
мозку, які відповідають лише за одне 
певне завдання, і набір таких завдань ви-
значається статевою приналежністю. Це 
означає, що і чоловічий, і жіночий мозок 
мають свої переваги і недоліки, і, за вели-
ким рахунком, взаємодоповнюють одне 
одного.

...Ми приходимо на світ уже з мозком, 
сформованим відповідно до нашої ста-
тевої приналежності... Мозок, у свою 
чергу, формується і працює залежно від 
наявності певних гормонів. Оскільки на-
явні гормони і структура мозку чоловіків 
і жінок різні, то чи можемо ми дивуватися, 
що по-різному поводимося в однакових 
ситуаціях?..

Високий рівень естрогену у жінок, з 
одного боку, ставить їх у несприятливі 
умови, а з іншого, дає їм певні переваги. 
Він покращує координацію. З раннього 
віку дівчатка можуть краще впоратися 
із завданнями, що вимагають швидкого 
і точного руху. Естроген також посилює 
їхню перевагу в артикуляції і здатності 
вербального вираження.

Хлопчики грають з предметами, дів-
чат ка спілкуються. Чоловіки прагнуть до-
сягти висот, жінки схильні згладжувати 
гострі кути. Але не в результаті жорстоко-
го придушення своєї індивідуальності, а 
тому що домінування їм не притаманне.

Навіть в ізраїльських кібуцах, де було 
докладено зусиль, аби стерти всі статеві 
ознаки, і було проголошено взаємозамі-

нюваність чоловіків і жінок, в усіх вікових 
групах дівчата вперто співпрацювали, ді-
лилися і виражали прихильність одна до 
одної, а хлопчики, частіше вплутуючись у 
конфліктні ситуації, виявляли непослух, 
фізичну або вербальну агресію. Для хлоп-
чика світ – це те, що потрібно вивчити, 
чому кинути виклик і випробувати. Ін-
ститут школи глибоко неприродний для 
чоловічого розуму. ...Традиційне пояс-
нення відставання хлопчиків в опануван-
ні читання лінощами або обмеженістю 
спростовують наукові дані. Річ у тім, що, 
якщо дівчата користуються «належними» 
аудитивними здібностями для того, щоб 
читати, то хлопчики послуговуються «не-
правильними» - зоровими здібностями. 
Доки освіта спиратиметься на принцип 
«я говорю – ти слухаєш», вона більше під-
ходитиме особливостям сприйняття ін-
формації жіночим мозком. Але тільки до 
певного віку.

З часом хлопчики надолужують упуще-

не в розвитку мовних здібностей, хоч і ні-
коли не зрівняються у цьому з дівчатами. 
Однак тепер ці здібності поєднуються з 
цілком розвиненими візуальними і прос-
торовими навичками, з цього часу пред-
ставники сильної статі можуть користу-
ватися даною їм природою перевагою у 
сприйнятті абстрактних ідей та їхнього 
взаємозв’язку.

А що ж на цей момент відбувається з ді-
вчатами? Ніхто не підштовхував їх до роз-
витку візуально-просторових навичок, 
вони їм просто були «не потрібні». Коли 
математика починає ставити перед ними 
завдання більш складні, ніж ділення і мно-
ження, й потребує розуміння абстрактних 
теоретичних розрахунків, вони вимушені 
шукати допомоги у вроджених здібнос-
тей хлопчиків, які раніше списували у них 
диктанти. Подібно до замкненого у тем-
ряві кошеняти, представниці слабкої ста-
ті частіше за все виявляють атрофію своїх 
концептуальних здібностей.

Таким чином, система освіти, яка рані-
ше пригнічувала природні здібності хлоп-
чиків, на більш пізньому етапі шкільного 
навчання переносить свій негативний 
вплив на дівчат. Переможців тут немає, 

здібності обох статей перекру-
чують однаковою мірою, і єди-
ним виходом може бути лише 
роздільне навчання з урахуван-
ням усіх особливостей розвитку 
дітей обох статей. Наші предки 
були розумнішими і щасливі-
шими за нас, тому що не спере-
чалися із законами природи, а 
жили відповідно до них...»

Упорядкувала 
Леся КОВАЛЬЧУК

В Америці за останні вісім років 
кількість шкіл з роздільним навчан-
ням хлопчиків і дівчат зросла більш 
ніж у 50 разів: з чотирьох до понад 
двохсот навчальних закладів. 

В Англії діти, які відвідують держав-
ні школи, навчаються разом. А у біль-
шості дорогих і престижних приват-
них навчальних закладів практикують 
роздільне навчання. З-поміж шкіл, ви-
знаних кращими за рівнем успішності 
дітей, 70% становлять навчальні за-
клади з роздільним навчанням.

Австралія. Новий Південний Уельс 
в Австралії може похвалитися прі-
оритетною підтримкою держави 
навчальних закладів із роздільним 
навчанням, що становлять 12% від 
усіх державних середніх шкіл штату. 
Основний аргумент від часу відкрит-
тя таких шкіл – переконаність у тому, 
що, аби досягти кращих результатів, 
хлопчики повинні навчатися з хлоп-
чиками, а дівчатка — з дівчатками. Ав-
стралійські вчені, які упродовж шести 
років спостерігали за оцінками близь-
ко 270 тисяч школярів, з’ясували, що 
оцінки хлопців, які навчалися окремо 
від дівчат, на 15–22% вищі, ніж у хлоп-
ців зі змішаних класів.

Роздільне навчання: ЗА і ПРОТИ
Дівчатка – праворуч, хлопчики – ліворуч?

А як у них?

Такі різні «ми»

Пропонуємо увазі читачів уривки з вельми ці
кавої праці Енн Мойр і Девіда Джессела «Стать 
Мозку. Справжні відмінності чоловіків від жінок».

Зпоміж прихильників роздільного навчання – лікарі, психологи, ге
нетики, педагоги. Їхній головний аргумент: хлопчики і дівчатка роз
виваються порізному – у них різні інтереси, ігри, уподобання. Тому 
навчати дітей краще нарізно, враховуючи фізичні можливості, період 

статевого дозрівання і психологію сприйняття.
Але, незважаючи на всі позитивні моменти, роздільне 

навчання має чимало противників. Їхній головний ар
гумент: різниця між статями дуже перебільшена, тому 

розділяти дітей немає потреби. Гарних результатів 
можна досягти і в спільних класах, практикуючи ін
дивідуальний підхід.
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СВІТ СІМ’Ї. Мистецтво бути батькаМи

Змінюються часи,  
але не суть

У нас завжди надавали величезного 
значення жіночій цноті. Що цілком логіч-
но, адже ідеальною жінкою для християн-
ських народів є Богородиця. Втрату діво-
чої честі вважали великим гріхом, і ганьба 
падала на всю сім’ю.

Сексуальна революція, що прийшла до 
нас на 30 років пізніше, ніж до західних 
країн, помітно змінила ставлення бать-
ків до виховання цнотливості у доньок. 
Уже непоодинокі випадки, коли дорослі 
спокійно ставляться не лише до перед-
шлюбного спільного життя молодих пар 
(у містах це швидко стає новою нормою), 
а й до статевих зв’язків 14–15 літніх підліт-
ків. Хтось зітхаючи зізнається, що не може 
вплинути на дочку (хоч вона живе з бать-
ками від одним дахом і цілком залежить 
від їхніх фінансів), а хтось не бачить у 
цьому нічого страшного. Часи змінилися, 
кажуть вони, головне тільки, аби не було 
небажаної вагітності.

Такі люди міркування про цноту сприй-
мають як безнадійну архаїку і мракобісся. 
Але дані медицини неспростовно свід-
чать про те, що збереження дівчатами 
цноти — це найнадійніша гарантія жі-
ночого здоров’я. 

Тобто морально-етичні принципи, уко-
рінившись у віках, не випадкові навіть у 
суто прикладному, утилітарному сенсі. 
Вони пройшли перевірку часом і довели 
свою ефективність. 

Надамо слово авторові книжки «Чого 
ви навчаєте мою дитину?», відомому 
американському психіатрові і психологу 
Міріам Гроссман.

«Це вже науково доведений факт, — 
пише Гроссман, — що для розвитку раку 
шийки матки необхідною умовою є наяв-
ність папілломавірусу людини. Чому ж ді-
вчата і молоді жінки особливо сприйнят-
ливі до ВПЛ (папілломавірусу)? 

Все через шийку матки – вона ще недо-
статньо розвинута… Сформована ший-
ка матки… вкрита численними шарами 
клітин, тому її важко інфікувати. А от не-
достатньо розвинута шийка матки у під-
літка або юної дівчини завтовшки лише в 
одну клітину. Ця поверхня, вкрита шаром 
лише в одну клітину, називається «зоною 
перетворення». З віком вона стискається, 
скорочується. Але поки це не сталося, для 
ВПЛ, хламідії й ІПСШ (інфекції, що переда-
ються статевим шляхом) це ідеальне міс-
це для атаки… Тому так багато дівчат 
інфіковано ВПЛ, а також іншими ІПСШ. З 
віком… ця зона стає меншою, а після по-
логів вона повністю зникає».

А ще д-р Гроссман пише, що сучасні ме-
тоди дослідження, дозволяючи в реаль-
ному часі спостерігати за роботою мозку, 
значно змінили уявлення про вищу не-
рвову діяльність у підлітковому віці.

Справа в тому, що у стані тривоги, хви-
лювання, збудження тощо (а закоханість 
і пристрасть вводять саме у такий стан) 
підліток через незрілість певних ділянок 
мозку не може прийняти зріле, зважене, 
усвідомлене рішення. Тому аргументація 
прибічників сексуального просвітництва: 
мовляв, слід просто навчати підлітків 
прийомів «безпечного сексу», і все буде 
в ажурі, — не витримує критики. Надії 
на це, як правило, не виправдовуються. 
У відповідальний момент більшість під-
літків найімовірніше забудуть про за-
хист. Так вже у них влаштовано мозок! І 
жодні профілактичні програми з цим не 
впорюються.

З цими ж особливостями функціонуван-
ня вищої нервової діяльності пов’язано і 
підвищену психологічну вразливість ді-
тей підліткового віку. Заразившись, вони 

переживають це значно гостріше, ніж 
дорослі. Досвід Міріам Гроссман, на кон-
сультацію до якої студенти і старшоклас-
ники йдуть суцільним потоком, дає змогу 
стверджувати, що між збільшенням кіль-
кості підліткових самогубств і зростанням 
статевої розпусти існує цілком визначе-
ний зв’язок.

Чому розкутість —  
шлях у прірву?

Коли зараз дівчата, наслідуючи геро-
їнь сучасної маскультури, поводяться не 
скромно, а навпаки, розкуто, грубо, на-
пористо, самі пропонують себе (а то й 
нав’язуються!) хлопчикам, пишуть їм лю-
бовні записки, запрошуючи на побачен-
ня, викладають свої заманливі і часто не 
дуже пристойні фотографії на всезагаль-
ний огляд в Інтернеті, ділять між собою 
хлопців, їм невтямки, що вони потрапля-
ють у пастку.

Навпаки, вони вважають себе господи-
нями становища, оскільки хлопці (осо-
бливо старші) із задоволенням відгуку-
ються на загравання, і дівчатам здається, 
що весь світ лежить біля їхніх ніг. Але до-
волі швидко з’ясовується, що ставлення 
хлопців до них споживацьке, а нерідко 
й грубо-цинічне. Інакше й бути не може, 
адже багатовікові установки, що пере-
даються з покоління в покоління, надто 
міцні. І навіть коли на рівні свідомості 
людина дотримується інших поглядів, так 
зване колективне несвідоме (або родова, 
генетична пам’ять) підказує їй правду. А 
правда в даному випадку полягає в тому, 
що порядні дівчата так себе не пово-
дять. Значить, і ставлення до них вини-
кає як до непорядних. З усіма наслідками 
цього.

Але ж дівчата, хай як себе налаштову-
ють, самою природою спрямовані на емо-
ційну прив’язаність до людини, з якою у 
них виникає любовна близькість. Це зно-
ву-таки медичний факт, про який, однак, 
навіть не підозрює багато батьків. 

Знову надамо слово М. Гроссман. «За 
останні двадцять років, — пише вона, — 
ми дізналися (і це наукові дані), що гормо-
ни (окситоцин), які виробляються під час 
інтимної поведінки, викликають почут-
тя прихильності і довіри. Особливо у жі-
нок, оскільки окситоцин головним чином 
— жіночий гормон».

Наші предки нічого про окситоцин не 
знали, але, як з’ясувалося, були мудрі-
ші за нас, коли всіма силами намагалися 
оберегти дочок від позашлюбних зв’язків. 
Тим самим вони не тільки рятували їх від 
лихих хвороб, а й оберігали від важких 
душевних травм.

Декілька  
важливих порад

Піклуючись про майбутнє особисте 
щастя дочок, важливо розвивати у них 
жіночу м’якість, поступливість, уміння 
шукати і знаходити компроміси. Ста-
ранність, акуратність, уміння створювати 
домашній затишок також дуже важливі 
для дівчат. М’якість іде поряд із лагідніс-
тю, терпінням і покірністю. З тими якос-
тями, які особливо обурюють феміністок, 
адже для них це асоціюється зі слабко-
духістю і вічно пригніченим становищем 
жінок. Але якщо в людини є внутрішній 
стержень, вона при всій своїй покірності 
не піддасться поганому впливові і вияв-
лятиме непоступливість щодо зла.

Пам’ятайте, що ляльки, якими грають-
ся дівчатка, несуть дуже важливе ви-

ховне навантаження. Дитина зчитує з 
них інформацію без слів, на рівні образу 
і починає мимоволі наслідувати.

Лялька Барбі — модна, доглянута 
«діва», для якої діти — в найкращому ви-
падку додаток до гламурного інтер’єру, а 
часто й прикра перешкода. Вони гарні на 
фотографіях, а в житті завдають забагато 
клопоту. 

Ляльки Братц — зухвалі дівчиська з 
пристрастю до моди, які думають у пер-
шу, другу і десяту чергу про наряди, тусів-
ки і знову ж таки гламурний спосіб життя, 
дорогого і, звісно ж, за чужий кошт. Що з 
цього виходить насправді, сподіваюсь, 
зрозуміло.

Намагайтеся, аби дівчинка мала гар-
ний вигляд, але не зациклюйте її увагу 
на вбранні. І тим паче не заохочуйте 
інтере су до косметики. Зараз пропагує-
ться косметика не лише для підлітків, а 
й для п’ятирічних крихіток. У сприйнятті 
дівчат косметика — важливий крок на 
шляху до дорослішання. Особливо це не-
безпечно зараз, коли дорослішання у ба-
гатьох підлітків асоціюється із сексуаль-
ною свободою.

Приділяйте підвищену увагу до ро-
мантичного виховання дівчат, але при 
цьому не розпалюйте чуттєвість. Багато 
підліткових серіалів і книжок саме цим 
і займаються. Але, на щастя, є інша літе-
ратура й інші фільми, до того ж, набагато 
талановитіші (а отже, вони здійснюють 
сильніший, глибший вплив на юні душі). 
У цих творах оспівують жіночу цнотли-
вість, вірність, чисте, піднесене кохання. 
Вчасно прочитані «Джейн Ейр» Ш. Бронте, 
«Пурпурові вітрила» Олександра Гріна та 
інші схожі твори дадуть дівчинці-підліт-
ку правильні орієнтири. Особливо якщо 
мама не полінується обговорити з нею 
прочитане і пов’яже це з реальним, сучас-
ним життям, підкріпивши слова конкрет-
ними прикладами.

Намагайтеся впливати на коло спіл-
кування дочки. У підлітковому віці це, 
звісно, важче, ніж у п’ять-шість років, але 
все одно думка (а у певних випадках і за-
борона!) батьків має величезне значення. 
«Хочеш зберегти честь дочки — дивися, з 
ким вона дружить» — приблизно так зву-
чить арабське прислів’я, яке мені якось 
довелося почути.

А головне, не забувайте, що найбільше 
у світі дівчатам (як, втім, і хлопчикам, але 
зараз мова не про них) потрібні мама і 
тато. 

В уже згаданій книжці «Чого ви на-
вчаєте мою дитину?» М. Гроссман пише: 
«Будьте певні, ваш вплив на дочку — і в 
дванадцятилітньому, і в чотирнадцяти-
літньому, і в шістнадцятилітньому віці 
— набагато більший, ніж вам може зда-
тися… Виховання — ось що їй потрібно. 
Їй потрібне батьківське тепло, підтрим-
ка і керівництво. 

Від вас потрібні чіткі правила і висо-
кі сподівання… Зміцнюйте контакт із 
дитиною. Їй потрібні близькі, довірливі 
стосунки саме з вами… Діліться з дочкою 
накопиченим досвідом, прищеплюйте їй 
свої моральні цінності… Це обов’язково 
відобразиться на її поведінці. Так, вона 
може з вами сперечатися, але досліджен-
ня вказують на те, що підлітки з сімей, 
де батьківські сподівання високі, не ква-
пляться вступати у ранні статеві від-
носини. Якщо ви ставитесь до таких 
відносин однозначно негативно, це буде 
серйозним фактором впливу на вашу 
дочку». 

Батькам, які бажають своїм дочкам щас-
тя, дуже важливо про це пам’ятати і не 
піддаватися на лукаві розмови про те, що 
світ незворотно змінився.

Тетяна ШИШОВА

Роби, як усі?

У сучасному «цивілізова
ному» світі, серед тоталь
ної відмови від традицій 
розмова про дівочу цноту 
сприймається як архаїзм. 
Однак провідна психоло
гічна і медична наука не
безпідставно змушують 
засумніватися у дореч
ності нехтування устоїв 
у цьому питанні, а також 
вказує на печальні наслід
ки сексуальної розкутості 
підлітків.

Виховання цнотливості у дівчинки
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Мистецтво бути батькаМи. СВІТ СІМ’Ї

1. Не очікуй, що твоя дитина буде такою, як ти, або 
такою, як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, 
а собою.

2. Не вимагай від дитини плату за все, що ти для 
неї зробив. Ти дав їй життя, як вона може тобі від-
дячити? Вона дасть життя іншому, той – третьому, і 
це – незворотний закон вдячності.

3. Не зганяй на дитині свої образи, щоби на схилі 
літ не їсти гіркий хліб. Адже що посієш – те й зійде.

4. Не стався до її проблем зверхньо. Життя дано 
кожному по силі, і, будь певен, дитині воно тяжке 
не менше, ніж тобі, а може, і більше, оскільки в неї 
немає досвіду.

5. Не принижуй!
6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – 

це її зустрічі з дітьми. Звертай більше уваги на них 
– ми ніколи не можемо знати, кого ми зустрічаємо 
в дитині.

7. Не муч себе, якщо не можеш зробити щось 
для своєї дитини. Муч, якщо можеш, але не ро-
биш. Пам’ятай – для дитини зроблено недостатньо, 
якщо не зроблено все.

8. Дитина – це не тиран, який захоплює все твоє 
життя, не лише плід плоті і крові. Це та дорогоцінна 
чаша, яку Життя дало тобі на зберігання і розвиток у 
ній творчого вогню. Це розкута любов матері і бать-
ка, у яких буде рости не «наша», «своя» дитина, а 
душа, дана на зберігання.

9. Вмій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужій 
те, що не хотів би, аби робили твоїй.

10. Люби свою дитину будь-якою – неталанови-
тою, нещасливою, дорослою. Спілкуючись із нею, 
радій, тому що дитина – це свято, яке поки з 
тобою.

Запропонуйте мотивацію
Щоби дитина не сиділа за уроками безкінечно, за-

пропонуйте їй мотивацію. Але вона повинна бути 
правильною – саме навчання, а не те, що дитина 
отримає після його виконання. Не варто її «підкупля-
ти» – вона звикне і потім уже нічого не робитиме про-
сто так.  Школяр повинен розуміти, що його навчання 
– такий самий обов’язок, як і робота батьків, що вона 
так само важлива. 

Можна читати казки для молодших школярів про 
важливість навчання. Діти асоціюють себе з героями 
і намагаються їх наслідувати. Можу порадити книжку 
М.О. Панфілової «Школа. Казки для дітей».

Не треба трагедій
Батьки не повинні ставитися до навчання дити-

ни з надмірною серйозністю. Не варто сприймати 
не дуже добрі оцінки школяра як особисту образу 
і не можна влаштовувати з них трагедію (з плачем 
зокрема).

Не треба постійно ставити у приклад Віталіка з су-
сіднього під’їзду. Краще спробуйте викликати у ди-
тини спортивний інтерес – нехай змагається з тим 
самим Віталіком за кількістю оцінок. Не забувайте 
частіше хвалити, тим паче, якщо є за що.

Враховуйте інтереси дитини
Постарайтеся відповідно до інтересів дитини за-

писати її до спортивної секції, у театральний гурток – 
для цього важливо дати їй вибір. Якщо вона походить 
місяць-другий і скаже, що їй не сподобалось, не напо-
лягайте, знайдіть альтернативу гуртку і викладачеві.

В гуртку дитина опиниться серед цікавих і натхнен-
них людей, з яких вона в підлітковому віці братиме 
приклад, коли ваш авторитет почне відходити на дру-
гий план, – це природний процес.

Спільність інтересів допоможе школяреві не страж-
дати від самотності і слугуватиме постійним джере-
лом мотивації, адже діти завжди шукають схвалення 
ровесників.

Тут і зараз
Більшість батьків починають розмову з традиційної 

пропозиції: той, хто погано навчається, не вступить 
до університету. Така перспектива видається школя-
реві надто віддаленою, крім того, вона повністю пе-
рекреслює теперішнє. Спрямованість на результат, 
безумовно, важлива, але цілі слід ставити близькі: на-
приклад, що вам було приємно, коли його хвалили на 
батьківських зборах, тому ви ним пишаєтеся.

Тетяна ЧАЛИК

Де закінчується жадібність, за яку 
слід карати, і починається бережли-
вість, яку слід заохочувати? Жодні 
розсудливі батьки не хочуть виховати у 
своєму нащадкові чергового Плюшкіна. 
Але ж і легковажними марнотратниками 
ми не хочемо їх бачити. Як не помилити-
ся, балансуючи на тонкій межі?

Знаєте, яка найперша ознака була у 
наших прабабусь щодо життєздатності 
новонародженого? Якщо дитині підне-
сти до долоні палець, то перший реф-
лекс спрацьовує хапальний і «притис-
кальний»! Маленькі пальчики хапають 
палець і тягнуть до рота все, що трапи-
лося. Це немовля житиме!

Отже, на відміну від брехні, почуття 
власності народжується разом із люди-
ною. Отакої! І як же після цього карати 
дитину за жадібність?

Жадібність –  
це інстинкт

Дитину слід навчати віддавати. Пе-
реборовши народжений разом із нею 
інстинкт, переживши свою маленьку 
втрату – віддавати своє свідомо. Але 
навчати слід не батогом і пряником, а 

прикладом. Не можна карати дитину за 
жадібність, тому що без цього інстинк-
ту немовля за інших обставин у минулі 
часи не вижило б.

Отже, ми з’ясували, що на відміну від 
негативних якостей ліні і брехні, які лю-
дина набуває внаслідок неправильного 
виховання, за яке, до речі, слід карати 
батьків, жадібність і скупість – це якості 
людини, що існують на рівні інстинкту.

Сім’я —  
перша школа щедрості

Важко доводиться новій людинці у ди-
тячому садку перший час. Вона не може 
зрозуміти, чому повинна віддати чужу 
іграшку, якщо вона їй сподобалась. Удо-
ма ж усе належало їй. Точніше, спочат-
ку їй, а потім, виявилося, що ще й мамі 
і татові. Але мудра мама часто просила 
малюка, кладучи дві цукерки в малень-
ку долоньку: «Йди, дай одну татусеві», а 
з татом щотижня вони ходили годувати 

качечок. Що більше таких моментів ор-
ганізовували у сім’ї, то спокійніше дити-
на реагувала на слово «віддавати». Але 
що дорослішою вона ставала, то більше, 
ширше коло її спілкування, соціум.

Чи можна примусити  
бути щедрим?

Не можна змушувати дітей віддавати 
своє під загрозою покарання. Людина 
повинна вміти захищати себе і все, що 
їй дороге. А коли вона, ковтаючи сльози, 
не бажаючи того, віддає щось своє, у ній 

повільно притупляється, а потім і геть 
зникає почуття власної гідності. Такими 
методами ви зростите не щедру людину, 
а слухняну і слабку. Віддавання пови-
нне бути лише добровільним. Ба більше, 
воно повинно бути від душі і з почуттям 
гордості за свій вчинок! Змушувати бути 
щедрим – це те ж саме, що і карати за 
жадібність.

Щедрість і гордість
Мине якийсь час, і ваш вихованець 

буде правильно вчиняти, не лише на-
слідуючи вас. Те, що він навчився, див-
лячись на вас, залишати для сестрички 
шматочок пирога – це чудово. Але тепер 
можна проводити уроки життя на іншо-
му, вищому рівні.

Наприклад, гуляючи в парку з дочкою 
і проходячи повз маленької замурзаної 
дівчинки, яка просить милостиню (на 
жаль, таких нині багато), зверніть увагу 
своєї дитини на нещасну крихітку, по-
фантазуйте трохи про її життя, натякніть, 
що в неї немає жодних іграшок. Якщо 
ви до цього дня все робили правильно, 
ваша донечка обов’язково попросить 
узяти дівчинку до себе жити або хоча б 
подарувати їй іграшки. Нехай подарує! 
Це буде незабутній урок щедрості з по-
чуттям гордості за себе.

Ще раз усе проаналізувавши, можна 
відповісти на запитання: чи карати ди-
тину за жадібність? Ні, за це не карають. 
Жадібність – це хронічне захворю-
вання дорослого, якщо його не вилі-
кувати в дитинстві.

Тетяна НЕСТЕРОВА

10 заповідей 
для батьків  
від Януша 
Корчака

Януш Корчак (22 лип
ня 1878, Варшава – серпень 
1942, Треблінка) – польський 
педагог, письменник, лікар і 
громадський діяч.

Як допомогти дитині зробити домашнє завдання

Чомусь вважають, що добрі 
батьки повинні робити з ди
тиною домашні завдання. Це 
припустимо у першому кла
сі, та й то лише для того, аби 
допомогти малому школярику 
організувати робочий час. По
тім мами і тати лише допома
гають, але не з власної ініціа
тиви, а на прохання дитини. Не 
варто піддаватися спокусі все 
зробити за неї.

Свободу дитині?

Карати чи заохочувати?
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ДОМІВКА. бРати наші Менші

Рідко хто з дітей не мріє завести вдома 
тваринку. Одні хочуть хом’ячка, інші – па-
пужку, хтось – черепашку. Але зазвичай 
вибір зупиняється на котиках і собачках.

Мабуть, немає потреби детально пере-
лічувати ті позитивні моменти, які прино-
сять у життя сім’ї брати наші менші. Море 
вражень, відчуттів, переживань. Користь 
у психічному розвитку. Відсутність ніяко-
вості у спілкуванні.

Існує багато причин, з яких дитині хо-
четься мати вдома тваринку. З-поміж 
них – потреба піклуватися про когось, 
необхідність емоційного контакту, не-
стача спілкування, заздрощі щодо інших 
дітей, у яких уже є улюбленець, бажання 
мати друга і захисника (якщо йдеться про 
собаку).

Звісно ж, питання в тому, 
кого саме завести, пови-
нно завжди вирішувати-
ся індивідуально. Голо-
вне – хто буде доглядати 
улюбленця. Тварина – це 
завжди відповідаль-ність. 
Не можна взяти, а потім, 
якщо не сподобається, ви-
кинути на вулицю або від-
дати знайомим. Тваринка 
прив’язується до хазяїв, 
стає членом сім’ї. Звірі мо-
жуть хворіти, і їх доведеться лікувати й 
виходжувати. Ви можете поїхати, і треба 
буде вигадувати, з ким залишити вашу 
тварину. Багато цих моментів слід перед-
бачити до того, як у домі з’явиться новий 
улюбленець.

Люди, які раніше не мали тварин, мо-
жуть не цілком чітко уявляти собі особли-
вості їх утримування.

Якщо говорити про здоров’я, то за-
звичай згадують про алергію на шерсть. 
Однак якщо дитина здорова, то у разі до-
тримання чистоти в помешканні і регу-
лярного вологого прибирання особливої 
небезпеки виникнення алергії немає. На-
віть навпаки – медики стверджують, що у 
присутності тварин імунна система люди-
ни активізується, а це спричиняє пригні-
чення певних видів алергійних реакцій. 
Про всяк випадок можна здати аналіз на 
алергени – він точно покаже, чи є ризик. 

До питання про глистів, бліх та інших 
паразитів – все впирається в те, наскіль-
ки тварина домашня, як часто потрапляє 

на вулицю. Якщо, наприклад, кицьку з 
дому нікуди не випускають, миші вона 
не ловить – то ризик зведено до мініму-
му. В будь-якому випадку слід регулярно 
давати протиглистові препарати, робити 
необхідні щеплення, відвідувати ветери-
нара тощо. 

Далі – небезпека того, що тварина 
може травмувати дитину. Цього не мож-

на виключати. 
Тому слід спів-
відносити вік і 
характер дитини 
з особливостями 
поведінки тварин 
обраної породи. 
Зазвичай малень-
кій дитині достат-
ньо маленького 
собачки – з ним і 
клопотів менше. 
Великих собак за-
водять для тата 
або для підлітка, 
маючи на увазі, 

що собака – друг і охоронець, з яким не 
соромно перед друзями.

Крім того, ризик буде зведено до міні-
муму, якщо правильно вибудувати сто-
сунки в сім’ї (а тварина – член сім’ї). Але 
навіть при всьому цьому потрібно слід-
кувати, щоби дитина не тягала цілком 
миролюбиву кицьку за хвоста – рідко яка 
кицька терпітиме це, не випускаючи кігті.

Приймаючи рішення, чи заводити вдо-
ма тварину, слід врахувати всі вище пере-
лічені плюси і мінуси. Також важливо оці-
нити, чи не буде турбота про неї забирати 
час від важливіших справ. Добре, якщо 
господарі мають запас вільного часу і го-
тові витратити його на улюбленця. І геть 
інша справа, коли всі неохоче цим займа-
ються, або, наприклад, якщо дитина во-
зиться з тваринкою на шкоду навчанню. 

Отже, припустимо, позитивне рішен-
ня прийнято. Наступний логічний етап – 
визначитися з вибором: рибки, пташки, 
кицьки, собаки, черепахи тощо. Прості-
ший варіант – хом’ячки, морські свинки, 

папужки та інші тваринки, що живуть у 
клітці. 

Але частіше за все вибір зупиняється на 
собаці. Тому – про це детальніше. 

Особливості собаки  
порівняно з іншими  

представниками фауни
1. Особливий плюс – зазвичай у собак 

життєрадісна поведінка. Цей пункт ко-
ментарів не потребує – як правило, саме 
з цієї причини дитина хоче саме собаку, 
а не спокійного кролика. На жаль, окрім 
цього плюса є й мінуси. 

2. Наприклад, якщо собаку утримувати 
в квартирі, то його потрібно вигулювати. 
Водночас плюс у тому, що зазвичай на-
впаки – собака вигулює хазяїна. Раніше 
собак вигулювали діти. Але за теперіш-
ньої криміногенної ситуації часто це не-
безпечно – дитині гуляти без супроводу 
дорослих. Для дорослої людини – це 
вимушена можливість відірватися від 

комп’ютера і прогулятися з дитиною, що 
вже саме по собі добре.

Але все ж піде доволі багато часу, щоби 
привчити собаку чекати на прогулянку. З 
усіма витікаючими наслідками (у прямо-
му й переносному значенні). Наприклад, 
напади енурезу у цуценят можуть спри-
чинити псування покриття підлоги.

3. Собака схильний підбирати на вулиці 
усілякий непотріб (особливо полюбляє 
щось смердюче або напіврозкладене), а 
потім облизувати дитину. Тут доведеть-

ся постійно і безупинно стежити і не до-
пускати ні те, ні інше. Говорити про повну 
безпеку щодо паразитів у таких випадках 
не доводиться.

4. Собака на відміну від кицьки не вили-
зується – від нього буде стійкий собачий 
запах у квартирі. Це стосується як дов-
гошерстих, так і короткошерстих собак. 
Якщо для вас це критично, то варто шука-
ти породу, від якої менше запаху. І потім 
привчити собаку до одного місця і регу-
лярно прибирати там і купати тварину. 

5. Собака може видати «сюрприз» і вку-
сити когось із гостей. І дуже погано, якщо 
це буде дитина. 

6. Будьте готові до погризених ніжок 
меблів. Така особливість є у собак, в яких 
ріжуться зуби. Так само, як кицьки мето-
дично гостритимусь кігті на одвірку, дива-
ні або дорогих шпалерах, які припали їй 
до душі. І навіть не подивляться у бік куп-
леної в зоомагазині дорогої кігтедерки.

7. Собака мовчати не буде. Будь-який 
підозрілих шурхіт – і гавкіт чують усі су-
сіди. Особливо це цінуватимуть вони у 
нічний час. 

Щоби мінуси не затьмарили плюсів, на-
ведемо ще деякі цікаві дані досліджень, 
проведених у різні роки.

Так, психологи твердять, що у дітей, які 
виросли без собаки або кицьки, рівень 
інтелекту нижчий, ніж у дітей із сімей, де 
є тварини. Існують дані, що діти, в яких 
є домашні улюбленці, менше хворіють. 
Причому найбільшу користь коти і собаки 
приносять дитині віком від п’яти до вось-
ми років.

Провівши аналіз зразків слини 138 ді-
тей, вчені визначили рівень імуноглобулі-
ну, що відповідає за роботу імунної сис-
теми. Виявилося, що присутність у домі 
кицьки або собаки змушує організм дити-
ни активніше протистояти інфекціям.

Насамкінець можна сказати, що ті, кого 
не лякають труднощі, отримають без-
ліч радісних хвилин від спілкування з 
тваринами.

Підготував
Денис ПАВЛОВ

Питання відповідальності дитини 
– дуже важливе, адже все-таки со-
баку насамперед заводять для неї. 
Чи буде дитина доглядати собаку 
постійно чи, погравши, звалить усе 
на батьків або буде ухилятися від 
піклування? Перед тим як батькам 
вирішити остаточно питання про 
собаку в домі, проаналізуйте, що 
на даний момент ваша дитина вміє 
робити сама і робить це без ва-
шого нагадування регулярно, а не 
вряди-годи.

Такий аналіз варто провести з 
урахуванням віку дитини. Це мо-
жуть бути звичайні буденні справи: 
складання і прибирання іграшок, 
речей. Як старші діти реагують на 

ваші доручення: виконують їх з го-
товністю чи відтягують час, або й 
узагалі відмовляються сходити в 

магазин, винести сміття тощо? Як 
діти сприймають ваше «не можна»: 
чи приймають його, чи частіше ка-
призують і наполягають на своєму?

Аналіз таких моментів з життя 
дитини може багато сказати про 
рівень її відповідальності на даний 
момент і про її можливості розви-
вати цю якість, зокрема і за допомо-
гою дорослих. Тобто я б хотів зро-
бити акцент на тому, що собака в 
домі потребує відповідального став-
лення всіх членів сім’ї, але, своєю 
чергою, саме процес доглядання за 
ним одночасно й формує цю відпо-
відальність, і не лише у дітей. Бать-
ки, які впевнені у тому, що якщо со-
баку заводять для дитини, отже, і 

доглядати його повинна лише вона, 
– помиляються. Адже особистий 
приклад – потужний педагогічний 
інструмент.

Дітям потрібно показувати, як до-
глядати собаку, дітей іноді потрібно 
підмінити, коли вони погано по-
чуваються або притомилися тощо. 
Якщо у сім’ї заведено турбуватися 
одне про одного і батьки поводять-
ся відповідним чином одне з одним 
(разом прибирають вдома, підтри-
мують одне одного у різних ситуа-
ціях), тоді й дитина у такій сім’ї 
буде готова допомогти і доглядати 
тваринку.

Олег ЄФИМОВ,
психолог

Вчені університету Ворвік провели дослідження, що підтвердило 
сильну прив’язаність дітей до домашніх тварин. Їм вдалося довести, 
що тварини можуть стати дуже важливими партнерами дітей. 90% ді
тей віком 78 років поставили домашніх улюбленців у список десяти 
основних складових свого життя. Водночас багато чого діти оцінюють 
цілком реалістично. Наприклад, ніхто з опитаних не чекав на допо
могу від свого улюбленця у випадку хвороби. Втім тварини можуть 
допомагати у лікуванні різних захворювань: аутизму, неврозів, за
їкання, гіперактивності тощо. У випадку замкненості дитини тварина 
стає таким собі посередником і допомагає налагодити стосунки з до
рослими і світом навколо.

Мамо, купи мені собаку!
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сіМейні читання. ДОМІВКА

ила собі Ялинка. Шанована усім лісом стара 
ялина. Їй минало сто років. Це багато – сто 

років. Навіть ялина, дерево сильне, у цьому віці вважа-
ється літнім.

Столітня Ялинка багато бачила на своєму віку і багато 
вміла.

Уміла Ялинка передбачати погоду. Це їй було зовсім 
не важко, тому що всі на світі вітри і навіть маленькі ві-
терці були її добрими друзями. Вони й навчили її вга-
дувати погоду. Чи прилетить завтра хмара з-за гор і чи 
проллє дощ над лісом, або хмара полетить далеко за 
річку і погода буде ясна. Адже лісовим мешканцям дуже 
важливо, яка буде погода. Якщо сонячно – білкам мож-
на гриби на зиму сушити, а якщо хмарно, прохолодно 
– можна жабенятам по вологій траві стрибати до сусід-
нього струмка в гості до бабусі. Ну а якщо сильна злива 
наближається, значить, усім по нірках ховатися.

А ще стара ялина вміла розповідати дивовижні казки 
й історії. І звідки вона їх стільки знала? А ось звідки!

Найкоротші казки розповідала Ялинці прудка блис-
кавка. Найдовшими історіями поділилися довгі зимові 
ночі. Найвеселіші казки розказували сонячні промінці. 
Найсумніші – осінні дощі. За сто років багато різних іс-
торій почула Ялинка, адже цікаві казки всі полюбляють. 
От і прибігають до Ялинки зайченята, їжачки, ведмежа-
та, прилітають синиці, дрозди і просять: «Ялинко, Ялин-
ко, розкажи казку! Будь ласка!»

І за казки любили Ялинку, і за те, що про пого-
ду все знала, а головне — за те, що доброю і 
справедливою була. Тому, коли став наближа-
тися день народження старої ялини, весь ліс за-
думався: чим би її потіш? Адже це не простий день 
народження, а сотий!

– Послухайте мене, – поважно мовив дідусь Ведмідь. – 
Хоч і вважають, що слуху в мене нема і в музиці я нічого 
не тямлю, а все-таки я точно знаю, що краще за всіх у 
нашому лісі співає рожевий Дрізд. Давайте попросимо 
його заспівати для Ялинки найкращі пісні.

– Я дуже радий, що вам подобаються мої пісні, ша-
новний дідусю Ведмідь, — ввічливо вклонився 
рожевий Дрізд, – але я співаю їх часто і не можу 
дарувати на день народження те, що дарую 
щодня. 

– Дрізд має рацію, – застрекоті-
ла Сорока. – Не можна дарувати вже 
подароване. 

– Придумав! – весело підстрибнув За-
єць. – Ми, зайці, зберемо найгарніші 
гриби, а білки нехай настромлять їх 
на гілки старої ялини. Мені розпові-
дала одна маленька Ялиночка, що 
дерева дуже полюбляють, коли 
їх прикрашають грибами. 

– Ну-у-у! Теж придумав, – на-
смішкувато фиркнула руда 
Білочка. – Ми вже тиждень 
тому нанизали на Ялин-
чині гілочки найгарніші 
гриби. 

– Я знаю, що зробити! – 
сказало маленьке зелене 
Жабенятко. – Треба спита-
ти у самої Ялинки, який 
подарунок вона б хоті-
ла отримати. 

Так і вирішили. Піш-
ли до Ялинки. 

– Дорога наша іме-
ниннице, – сказав ді-
дусь Ведмідь, – ми 
довго думали, що 
подарувати тобі, 
чим порадувати у 
твій сотий день на-
родження. Думали, 
та придумати не змо-
гли. Чи не підкажеш ти 
нам?

– Спасибі, друзі, – заша-
руділа голками стара яли-
на. – Дякую, що пам’ятаєте 
про моє свято. Ми старі друзі, 
і тому відкрию я вам свою таємницю. Є в 
мене заповітне бажання…

Завмерли звірі і птахи – слухають. 
– Дев’яносто дев’ять разів зустрічала я свій 

день народження зеленим-презеленим літом. 
Адже день народження – це початок нового 
року мого життя. Це свято – майже як Новий 
рік. У нас, у ялинок, традиція – зустріча-
ти Новий рік у пухнастому легкому платті з 
ніжних тремтливих сніжинок. Але я знаю, – зі-
тхнула Ялинка, – що навіть ви, мої вірні друзі, не 
зможете подарувати мені жодної сніжинки. Лише 
зима зі снігом можуть це зробити…

Засмутилися лісові мешканці: справді, як виконати 
бажання ялини? Раптом крихітний білий Метелик спус-
тився на лапу дідуся Ведмедя. Поглянув Ведмідь на бі-
лого Метелика, задумався і зрозумів, що не просто так 
прилетів він. 

– Метелику, – тихо запитав він, – чи багато у тебе 
друзів? 

– Багато, дідусю Ведмідь: і в лісі, і на лузі, і в полі, і в 
березовому гаю. 

– Вони такі ж білі, ніжні, легкі, як ти? Так само схо-
жі на сніжинки? 

– Так, дідусю Ведмідь. Щоправда, я ніколи не 
бачив снігу – адже ми, метелики, спимо взимку. 
Але якось стара ялина сказала мені, що я схожий 

на велику сніжинку. От я і подумав…
– Ти чудово придумав, маленький білий Мете-

лику. Збирай своїх друзів, – і Ведмідь легенько під-
кинув Метелика. 

...От і настав день народження Ялинки. Друзі 
прийшли привітати її. І Метелик тут. Він тихень-

ко щось сказав дідусеві Ведмедю.
– Люба Ялинко, – урочисто вимовив ді-

дусь Ведмідь, – із днем народження! За-
плющ, будь ласка, лише на хвильку очі. 

Заплющила ялина зелені очі. (Чому 
зелені? Звісно, зелені. Які ж очі мо-
жуть бути в ялини? Тільки зеле-
ні-презелені.) Заплющила ялина 
очі. А коли розплющила, побачила, 

що на кожній її гілочці, на кож-
ній її хвоїнці сидить, махаючи 

крильцями, легкий, майже 
невагомий, білий метелик. 

Метелик-сніжинка.
Такого надзвичайного, чудо-

вого живого снігу Ялинка ще 
ніколи не бачила. Вона була 

дуже щаслива, вдячно хи-
тала гілками і думала: 
«Як добре, як радісно 
жити на світі, коли по-

ряд справжні друзі».
А друзі вітали: 
– З Новим роком! З 
днем народження!

Наталія  
АБРАМЦЕВА

Мал. М. ПОРАДЫ

 
В одного поважного чоловіка жила собі 

Совість. Вона мешкала у старій скриньці, і 
чоловік нею дуже дорожив. Нехай не нажив чоловік 
великих статків, але його всі дуже любили і поважа-
ли – за доброту, чуйність і Совісність.

Якось трапилося з ним велике нещастя: кудись 
поділася Совість. Оце лише вчора вона лежала в 
старій скриньці, а сьогодні її немає. Чоловік пере-
рив увесь свій стіл, зазирнув в усі закутки свого 
дому. Совісті ніде не було. 

Дуже засмутився чоловік і вирішив поділитися 
своєю бідою з другом. Зателефонував своєму прия-
телю і розповів про біду, що з ним трапилася. Але 
друг не сприйняв пропажу як велику біду. Він ска-
зав, що це дрібниці, що всі щось гублять, тож чи 
варто з цього приводу так засмучуватися?

Чоловік, розпитавши своїх сусідів і співробітників 
про їхні втрати і переконавшись, що усі щось губи-
ли, трохи заспокоївся, але все ж не переставав ду-
мати про те, як же він тепер житиме без Совісті? Але 
що ж вдієш? Треба звикати…

А Совість тим часом просто вийшла погуляти. На-
бридло їй сидіти вдома, от вона й вирішила прой-
тися. Йде собі по вулиці, сонечко світить, пташки 
співають. Гарно!

Раптом бачить: хлопчик у дівчинки іграшку за-
брав. Дівчинка плаче, слізьми вмивається, а хлоп-
чик грається забраною іграшкою. Стрибнула Совість 
йому в кишеню. Схаменувся хлопчик, соромно йому 
стало ображати дівчинку, віддав він їй іграшку, ви-
бачився і ще букетик кульбабок подарував. Сльози 
у дівчинки висохли, й вона посміхнулася. Совість 
визирнула з кишені, побачила усміхнену дівчинку, 
зраділа і рушила далі.

Озирнулась Совість навкруги і вирішила 
проїхатися тролейбусом. А там, як завжди – 
старенькі з кошиками стоять, а молодики зручно 
влаштувалися на перших сидіннях. Один у газету 
занурився, другий капелюха на очі насунув. «Не-
подобство», – подумала Совість і заскочила наймо-
лодшому юнакові просто до кишені сорочки. Той 
одразу скочив з сидіння, вибачився перед бабусею, 
мовляв, задивився у віконце. Слідом й інші молоди-
ки поступилися своїми місцями літнім жінкам.

Літо, спека. Стоїть черга за морозивом. Продав-
чиня на покупців прикрикує та покваплює. Раптом з 
нею щось сталося… І тон змінився, і вираз обличчя 
також.

– Агов, юначе, – гукає продавчиня, – поверніться, 
будь ласка, я вам решту недодала!

Народ дивується, настрій у людей покращується, 
всі жартують, сміються і, аби ще трохи затриматися, 
знову стають у кінець цієї чудової черги…

Ми ж з вами знаємо, що відбувалося: це 
наша Совість у пишному волоссі продавчині 
заплуталася…

Словом, багато добрих справ зробила Совість, 
поки гуляла містом. Не зчулася, як звечоріло. 
Вирішила Совість назад додому вертатися. Прихо-
дить і бачить безлад удома. Всі ображені одне на 
одного, ніхто нікому доброго слова не скаже, лише 
про свій інтерес дбають. Злякалась Совість від та-
ких змін удома, швиденько стрибнула до кишені 
господаря, і – отакої! – все змінилося! Господар 
став добрим і уважним, перестав постійно шпетити 
домашніх, став цікавитися, чим він може допомог-
ти. Домашні схаменулися, зітхнули з полегшенням: 
«Слава Богу, господар на себе став схожий». 

Ну, а ми з тобою, друже, знаємо, що без Совісті 
людина стає черствою та, окрім себе, нікого не ба-
чить. Ось так. Відтоді став господар берегти свою 
Совість. А то, хтозна, раптом знову вирішить по-
гуляти, що ж йому без неї робити? Так кожному з 
нас свою Совість треба берегти, тому що без Совісті 
мертва Душа.

http://vk.com/docs?oid=-53861969

СОВІСТЬ
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Безліч запитань виникає з приводу 
збору персональних даних для фор-
мування єдиної електронної системи з 
питань освіти, створеної відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України 
№ 752 від 13.07.2011 року. 

Справді, цей нормативний акт перед-
бачає створення електронної бази даних 
у системі освіти. Щоби зрозуміти мету 
створення такої бази, слід звернутися до 
пункту 3 Положення про єдину держав-
ну електронну базу з питань освіти, від-
повідно до якого «єдина база є джерелом 
даних, що використовуються під час: виго-
товлення документів про освіту держав-
ного зразка, вчені звання та наукові сту-
пені, ліцензій на надання освітніх послуг 
та сертифікатів про акредитацію, учнів-
ських (студентських) квитків», а також з 
метою «запровадження у сфері освіти ін-
новаційних технологій щодо використан-
ня даних, у тому числі персональних».

Згідно з частиною 1 статті 6 Закону 
України «Про захист персональних 
даних» мета обробки персональних 
даних повинна бути сформульована 
в законах, інших нормативно-пра-
вових актах. Відповідно до частини 
3 статті 6 вказаного закону склад і 
зміст персональних даних повинні 
бути відповідними, адекватними і 
не надмірними щодо певної мети їх 
збору.

Таким чином, якщо постановою Кабіне-
ту Міністрів України «Про створення Єди-
ної державної електронної бази з питань 
освіти» № 752 від 13.07.2011 року перед-
бачено, що ця база створюється з метою 
виготовлення документів про освіту (на-
укові ступені), то збір інших даних – у 
тому числі про місце проживання батьків, 
дату народження дітей тощо – не відпо-
відає меті обробки персональних да-
них, задекларованій у законодавстві, а 
отже, збір таких даних є незаконним.

Тобто за змістом законодавства в сис-
темі освіти до електронної бази даних 
можна включати лише відомості, не-
обхідні для виготовлення документу 
про освіту – це прізвище, ім’я, по бать-
кові учня, назва закладу освіти, рік закін-
чення, перелік предметів та оцінки (для 
додатку до диплому), можливо, якісь 
інші дані аналогічного характеру – і все. 
Даний перелік вичерпний, збір інших 
даних не передбачено для виготовлен-
ня документів про освіту, відповідно не 
може бути проведений.

Іншим аспектом даного питання є те, 
що навіть за законного збору персональ-
них даних провідне значення має до-
бровільна згода суб’єкта персональних 
даних на такий збір.

Про це сказано і в самому тексті по-
станови – в пункті 3, яким визначено, 
що у випадку збору персональних даних 
про фізичних осіб – учасників освітньо-
го процесу забезпечується отримання 
їхньої згоди на обробку відповідних 
даних в єдиній базі. При цьому така 
згода повинна бути лише і виключно 
добровільною. 

Вимога дати згоду на збір персональ-
них даних взагалі не повинна бути при-
сутня в системі освіти та й у будь-якому 
іншому випадку, оскільки отримана та-
ким чином «згода» насправді такою не 
є, оскільки здобута примусово, – загро-
зою невидачі (неоформлення) докумен-
тів про освіту, неприйняття до дитсадка 
тощо.

Такий висновок безпосередньо ви-
пливає зі статі 2 Закону України «Про за-
хист персональних даних», відповідно 
до якого згода суб’єкта персональних 
даних – добровільне волевиявлення 
фізичної особи (за умови її поінфор-
мованості) про надання дозволу на 
обробку її персональних даних відпо-
відно до сформульованої мети їх об-
робки, виражене у письмовій формі або 
у формі, яка дає можливість зробити ви-
сновок про її надання.

Аналіз даної норми права дає змо-
гу виокремити ознаки, у разі до-
тримання яких згода відповідає 
законові:

– добровільність – від-
сутність будь-якого при -
мусу. В тому числі приму-
шуванням слід вважати 
твердження, що не мож-
на без такої згоди реалізу-
вати певні права, які належать особі, 
наприклад право на освіту. Стверджу-
вати під час оформлення такої «згоди», 
що без неї не можна буде отримати доку-
мент про освіту або влаштувати дитину в 
дитячий садок – незаконно;

– поінформованість особи про мету 
збору даних та їх конкретне подаль-
ше використання – цей принцип вима-
гає, щоб в угоді про збір персональних 
даних були відсутні загальні й обтічні 
неконкретні формулювання про те, для 
чого збирають і обробляють дані – в та-
кому випадку людина просто не може 
зрозуміти, для чого конкретно потрібен 
збір таких даних. Якщо дані збирають 
для формування, наприклад, єдиної 
бази в системі освіти – то в типовій уго-
ді повинно бути вказано, що збирають 
дані (ПІБ, рік народження, номер і назва 
освітнього закладу) – для виготовлення 
документу про освіту. Тоді стає зрозу-
міло, для чого збирають дані – і можна 
говорити про те, що людина поінформо-
вана належним чином. Якщо в людини 
після прочитання форми угоди на збір 
персональних даних виникає нерозумін-
ня того, що вона підписує і навіщо – то 
її підпис на такому документі не можна 
вважати інформованою згодою, оскільки 
вона просто не зрозуміла, про що йдеть-
ся і підписала таку угоду під тиском або 
від незнання;

– відповідність меті обробки, ви-
значеної законом – про це було напи-
сано вище, – не можна обробляти дані з 
метою, яку не передбачено законодав-
ством. У випадку з єдиною державною 
базою в системі освіти єдиною метою, 
яку визначено законодавством, є виго-
товлення документів про освіту. Тобто 
якщо вимагають згоду на обробку даних, 
які не потрібні для виготовлення доку-

менту про освіту, то, відповідно, підпис 
на такому документі не є згодою на об-
робку даних, оскільки їх обробку не пе-
редбачено законом;

– письмова форма або будь-яка інша 
форма, що дає змогу зробити висно-
вок про надання згоди. Людина може 
дати згоду на обробку персональних да-
них не лише шляхом підписання якоїсь 
форми з незрозумілим їй текстом, але й 
може написати заяву, в якій вказати, які 
конкретно дані вона надає для обробки. 
Взагалі, надавати чи не надавати свої 
дані – це право людини і ніхто не може 
примушувати її робити ті чи інші незро-
зумілі речі.

Якщо згода не є добровільною, то 
вона і не є згодою. Так само, як і 
в тому випадку, якщо під час збору 
даних не інформують у зрозумілій 
і доступній формі про мету збору 
і обробки персональних даних – 
то підпис на формулярі, наданому 
«збирачами згод» не можна визна-
ти згодою особи на обробку персо-
нальних даних.

У певних випадках батьки заявляли, що 
на зборах, які проходили за участю вчите-
лів, стверджували, що доступ до бази да-
них матимуть підприємства залізниці. Це 
викликає подив, оскільки такі дії є неза-
конними через відсутність згоди суб’єктів 
персональних даних на такий доступ. 

Однак опосередковані ознаки такого 
спрямування думки у розробників за-
конодавства можна знайти у постанові 
Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 
року № 841 «Про створення і запрова-
дження державної інформаційно-вироб-
ничої системи в галузі освіти». Ця поста-
нова втратила чинність, однак у пункті 
2 даного акту вказано, що міністерству 
освіти доручено забезпечити взаємо-
дію системи «Освіта» з автоматизовани-
ми системами управління «Експрес-2», 
«Експрес-УЗ», «Експрес-УЗМ» з метою 
впорядкування надання студентам пільг 
для проїзду на залізниці. Однак такий 
підхід викликає запитання, оскільки для 
надання пільг цілком успішно діє надан-
ня учнівського квитка в усіх залізничних 
касах, тому доступ до бази даних для 
«упорядкування» пільг не є, на мій по-
гляд, обґрунтованим.

Слід розуміти, що відповідно до за-
конодавства у суб’єкта персональних 
даних є низка прав, у тому числі право 
відкликати свою згоду, а також пра-
во знати механізми обробки своїх 
персональних даних, право заявити 
мотивоване заперечення проти об-
робки своїх даних. Цими правами поки 
не користуються батьки, хоч вони таки 
надають певні можливості для захисту. 
(Зразки заяв можна завантажити за 
адресою: www.bit.ly/1bm9g6V     www.bit.
ly/1cqOe8c).

Взагалі, сучасна тенденція розвитку 
суспільних відносин і законодавства 
полягає у формуванні різноманітних 
реєстрів практично в усіх напрямах 
життєдіяльності людини, тому захист 
прав на інформаційну безпеку є дедалі 
актуальнішим. 

Разом з тим, однією з основних про-
блем є розрізненість людей у питаннях 
свого захисту. Так, часто одна сім’я не в 
змозі грамотно захистити свої права, в 
діалозі, наприклад, зі шкільною адміні-
страцією через страх спровокувати не-
законні труднощі у навчанні своїх дітей 
тощо. В такому випадку рекомендується 
батькам об’єднатися у формі батьків-
ських комітетів або просто створити гру-
пу, яка зможе грамотно обстоювати свої 
права у тій чи іншій галузі.

З практики хотілося б зазначити до-
волі високу ефективність договорів на 
юридичне обслуговування сімей, які ми 
практикуємо в межах роботи Центру сі-
мейного права. 

Так, під час укладання такого договору 
ми отримуємо право від імені конкрет-
ної людини спрямувати інформаційні 
запити на адресу закладу, у зв’язку з ді-
яльністю якого виникає проблема – це 
може бути школа або центр соціальних 
служб, або служба у справах дітей, лі-
карня тощо. При цьому безпосередньо у 
текст інформаційного запиту включають 
дані адвоката або юриста, які представ-
ляють інтереси сім’ї, після чого органи, 
що «конфліктують», звертаються не до 
сім’ї, а до юриста – й отримують квалі-
фіковане роз’яснення певної ситуації. У 
цьому випадку сім’я відходить убік і по-
яснює, що вони нічого не робитимуть 
без поради свого юриста, що у них під-
писана угода, і: – «розбирайтеся з юрис-
тами…» Це працює, оскільки юридично 
підготований фахівець бачить, де пору-
шено права, і хоч як це парадоксально – 
це бачить і чиновник, тому частіше за все 
питання взагалі не виникають, а там, де 
вони є, здійснюється відповідний право-
вий захист.

В інших випадках батьки самі і без до-
помоги юристів протидіють порушенню 
їхніх прав, збирають групу людей і ве-
дуть перемовини з посадовцями, в осо-
бливо критичних випадках – використо-
вують засоби аудіо- і відеозапису. Однак 
такі випадки є, на жаль, виключенням із 
правила.

Юридична група «Протиктор»
Центр сімейного права

www.protiktor.com
(095) 469 97 54; (098) 214 06 42

Юридичну консультацію 
надано головою ГО 
«Громадський правозахист», 
автором книжки «Ювенальна 
юстиція: як захищатися?», 
партнером юридичної 
компанії «АдвокатПоділля» 
ДЕНИСОВИМ О.С.

ПРАВОВА ПРАКТИКА  
захисту приватного життя

Питання єдиної електронної системи в освіті
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ТРИБУНА

Габріеле Кубі – відома німецька 
соціолог та публіцист, автор книги 
«Гендерна революція – релятивізм 
у дії», однією з перших відкрито 
заявила про небезпеку гендерних 
ідеологій. Перебуваючи з візи
том у Хорватії, пані Габріеле дала 
інтерв’ю хорватському інтернет
виданню «Dnevno.hr». 

  
– Головною темою Ваших книг є гло-

бальна сексуальна революція. Чому у 
багатьох країнах сексуальне вихован-
ня приховують під назвою «медичне 
виховання» або «охорона здоров’я»? 
Що це – фальшива вивіска, прихова-
ний напад?

 – Програма сексуального виховання 
є частиною набагато ширшої реальнос-
ті. Це частина процесу запровадження 
«гендерної рівності», тобто нав’язування 
нової ідеології і культурного перепрогра-
мування. Система освіти – це тільки одна 
частина цієї загальної атаки. Друга части-
на цього агресивного плану – дерегуля-
ція сексуальних норм людства. «Все вам 
дозволено, не існує ні добра, ні зла» – це 
головна ідея цього проекту.

У цей спосіб намагаються змінити 
культурні цінності. А якщо хтось прагне 
ці зміни зробити дійсно радикальними 
і тривалими – об’єктом їх зусиль мають 
бути наймолодші. Власне, саме це й від-
бувається, коли запроваджують завчасне 
і ліберальне сексуальне виховання. Це 
все йде з верхів ООН, Європейського Со-
юзу, а на місцях здійснюється через уряди 
країн.

Якщо ж поглянемо на концепцію цієї 
культурної революції, то можемо заува-
жити, що її запроваджувачі використо-
вують слова і поняття, вирвані з контек-
сту і перекручені. Німецький Уряд такий 
спосіб риторики використовує вже сорок 
років. Так, наприклад, організацію, яка 
пропагує аборти, названо «Міжнародний 
центр планування сім’ї», а цілком зрозумі-
ло, що пропаганда абортів та плануван-
ня сім’ї – це речі, які не мають жодного 
зв’язку між собою. Насправді, тут йдеть-
ся про наступ, прикритий фальшивими 
вивісками.

– Наразі спостерігаємо великий пе-
дофільний скандал у Великобританії, 
де різні адвокати, «борці за права лю-
дини» борються за легалізацію сексуа-
льних контактів для дітей віком від 13 
років…

– Так, це виглядає неймовірно, але, на 
жаль, це факт. Сьогодні спостерігаємо ак-
тивність педофільного лобі, яке прагне 

уникнути кримінальної відповідальності 
за педофілію. У Німеччині ми також стика-
ємося з ситуацією, коли в Партії зелених 
існує дуже сильна фракція, яка домагаєть-
ся легалізації педофілії. Це приховується 
під лозунгом так званого «домовленого 
сексуального контакту між генераціями», 
і вже роками цю ідею крок за кроком про-
сувають на законодавчому рівні. Це – над-
звичайно небезпечний процес.

– Багато спеціалістів вважають, що 
останні кілька десятиліть 
психіатричні підручники 
і довідники намагаються 
представити ненормальне 
нормальним, а нормальне 
– ненормальним. На Вашу 
думку, це якась гра фарма-
кологічного лобі чи тут є 
інші причини?

– Власне, це, по-перше, сто-
сується сексуальних збочень. 
Так, наприклад, гомосексуаль-
ні стосунки ще донедавна були 
заборонені на законодавчому 
рівні у більшості країн. При-
чиною такої заборони було те, 
що суспільство вважало гомо-
сексуалізм ганебним та непри-
пустимим і тому не дозволяло 
його. А лише за кілька десяти-
літь ми отримали концепцію 
гомосексуальних «сімей». У 
цей спосіб було практично 
знищено традиційне визна-
чення сім’ї як союзу чоловіка 
та жінки, які покликанні дати 
суспільству нових членів че-
рез дітонародження.

На цьому тлі надзвичайно 
цікава історія виникнення 
терміну «гомофобія». У психіа-
трії «фобія» означає стан «не-
вротичного страху» і «анксіозності». Такі 
мали би проходити терапію. На підставі 
чого ставиться такий діагноз? Чому люди, 
які вважають, що гомосексуалізм є не-
найліпшим способом життя, отримують 
такі діагнози? Невже, якщо я маю логіч-
ні, раціональні та обґрунтовані погляди 
про негативний вплив гомосексуалізму 
на суспільство, то мушу бути пацієнтом 
психіатра?  

– Дітей у Німеччині змалечку привча-
ють, що сексуальне розбещення – це 
нормально. А для семирічних хлопча-
ків провадилася кампанія «пропаган-
ди толерантності». Що в майбутньо-
му принесе такий агресивний стиль 
накидання суспільству вивернутих 
цінностей?

– Усе це, перш за все, сприяє зросту 
кількості користувачів порнографічної 
продукції. Дослідження в Німеччині ви-
явило, що 20% підлітків віком від 14 до 
18 років переглядають продукцію пор-
нографічного змісту щодня. На мою дум-
ку, це свідчить, що така політика призво-
дить до гіперсексуалізації суспільства, і 
це додатково підтверджується тим, що 
сьогодні на кожному кроці ми бачимо 
сексуальний підтекст. Практично в кож-

ному сучасному фільмі ми бачимо сексу-
альні сцени. Дітей сексуалізують з най-
молодшого віку.

Сьогодні в Німеччині у школах ді-
тям з восьмилітнього віку викладають 
предмети про сексуальний контакт, про 
контрацепцію, навчають, як одягати пре-
зерватив.  У світі існує ціла мережа таких 
сексуальних педагогів, які, не маючи 
ані відповідної освіти, ані професійних 
знань, впроваджують так звану нову 
культурну революцію. Найтрагічнішим 
є те, що саме такі особи верховодять в 
ООН, в міжнародних комісіях з питань 
планування сім’ї, офісах ЄС. Те, що ко-
лись було маргінальною опозицією, сьо-
годні стало головною політичною силою 
на глобальному рівні.

– Деякі експерти усе, що ми з Вами 
обговорюємо, бачать крізь призму сус-
пільного інжинірингу. На їхню думку, у 
такий спосіб – через гіперсексуалізацію 
– людство розвинеться до андрогінної, 
безстатевої цивілізації. Це так?

– Концепція «гендерної рівності», влас-
не, говорить про те, що не існує ані чоло-
віка, ані жінки. Хоча в реальності існує 
тільки дві статі – чоловіча і жіноча, те-
орія «гендерної рівності» намагається 
нав’язати концепцію майже безмежної 
кількості статей. Наслідком такого пере-
вороту людської психіки і природи дійсно 
може стати безстатеве суспільство.  

Насправді, тут йдеться про суспільний 

інжиніринг. Якщо ми деконструюємо нор-
мальну гетеросексуальну сім’ю як базову 
одиницю суспільства, то цим зруйнуємо 
фундаментальну основу людства – репро-
дукція базована на любові. Наука стоїть 
на тому, що чоловік і жінка у своїй індиві-
дуальності та гормональній структурі сут-
нісно є відмінними між собою. Тому кон-
цепція «гендерної рівності» є абсолютним 
абсурдом.

– Звідки тоді таке агресивне на в’я-
зування цих ідей і величезні кошти від 
найвищих інстанцій на їхнє поширен-
ня? Що стоїть за цим?

– Дозвольте мені на Ваше запитання 
відповісти запитанням. Чи відомо вам, що 
існує меморандум з 70-х років ХХ століт-
тя про контроль над популяцією, одним 
з підписантів якого є Генрі Кісінджер? У 
цьому меморандумі йдеться про змен-
шення кількості населення цілої планети, 
і сексуальний фронт – це лише частинка 
цього глобального плану. Контрацепція 
+ сексуальна дезорієнтація + аборт + 
стерилізація – це найпоширеніші методи 
скорочення популяції людей. А кожного 
дня ми спостерігаємо виникнення все но-
вих і нових методів.

Європа вже роками перебуває в де-
мографічній кризі. І виникає запитання: 
чому політика не займається цією проб-
лемою? Думаю, що ці питання лежать в 
дещо ширшій площині – це Новий світо-
вий порядок.

Якщо дестабілізуєте сім’ю – цим ви 
дестабілізуєте все суспільство. Схоже на 
те, що в найближчому майбутньому нас 
очікує ситуація, коли все менше молоді 
зможуть бути батьками, і що управителям 
системи саме це й потрібно.

Сьогодні певні сили примусово про-
штовхують у багатьох державах так звані 
гомосексуальні «шлюби». Не так давно 
дійшло до того, що німецький міністр 
правосуддя Сабіне Лойтойссер-Шнарен-
бергер заявила, цитую: «Рівноправність 
мусить бути. Гомосексуальні сім’ї – це 
право людини. І якщо якась держава по-
доброму їх не запровадить, ми маємо 
важелі, аби примусити її до цього». Якщо 
якесь «право» насильно накидається – то 
це вже тоталітаризм.

– Як сьогодні у Німеччині народ 
може легально боротися проти таких 
ініціатив з огляду на те, що право на 
референдум у німців відібрали після 
закінчення ІІ світової війни?

– На жаль, сьогодні дуже мало людей 
в Німеччині відважуються говорити про 
право на референдум. А ще менше – про 
реальну загрозу, яку несуть з собою гомо-
сексуальні «шлюби». Люди бояться ярли-
ка «гомофоб». 

Нещодавно я відвідала Польщу, Сло-
ваччину, зараз перебуваю тут у вас, в 
Хорватії. Я планую і далі з лекціями подо-
рожувати Європою. Мета цих подорожей 
– вказати людям на небезпеку моральної 
деградації, яку просувають у світі певні 
кола. А також через людей вплинути на 
посланців до Європейського парламенту, 
щоби поінформувати їх про небезпеку, 
яка десятиліттями нависає над Європою. 
Сьогодні мусимо оборонити Європу від 
нового тоталітаризму, який усе більше і 
активніше проявляється на європейсько-
му континенті.

Десятеро підлітків-шестикласників було шпиталізовано після уро-
ку обов’язкового сексуального просвітництва у школі міста Бор-
кен у Німеччині. Одна дитина втратила свідомість просто на уроці 
з обов’язкового статевого просвітництва, інші перебували у майже 
непритомному стані.

Шестикласник гімназії у ході виконання завдання вчителя із схема-
тичного розрізу статевого органу втратив свідомість. Інші його одно-
класники також зблідли і майже задихалися. «Це був страшний мо-
мент», – сказала директор цієї гімназії. Вчителька секспросвітництва 
злякалася і викликала швидку допомогу. Загалом десять учнів були 
доправлені до лікарні просто з уроку секспросвітництва.

Нагадаємо, у Німеччині уроки сексуального виховання обов’язкові 
для всіх учнів. 

http://archive.censor.net.ua/go/viewTopic--id--450167

Що несе «гендерна рівність»?

«В мене два тата», «Тато носить сукню», «Чи є в 
мадемуазель Зізі penis?», «Нова сукня Білла». Це 

обкладинки книжок для франццузьких малюків, що 
розроблені у відповідності з новою освітньою програмою 

«Теорія гендера», що вступила в силу у Франції.

Габріеле КУБІ: нав’язування «гендерної рівності» –  
це культурне перепрограмування суспільства 
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Зубні пасти містять у 
собі різні хімічні елементи. 
Деякі з них нешкідливі, а 
інші – навіть дуже шкідливі!

Як доказ наведемо уривок 
з книжки Анни Гіппіус «Правда про 
шкідливі товари», де вона якраз 
розповідає про зубні пасти.

«Небезпечні й зубні пасти з трикло-
заном. При використанні їх у ротовій 
порожнині дуже швидко розвивається 
тяжкий дисбактеріоз, який проявляєть-
ся різким зсувом співвідношення ко-
рисних і шкідливих мікроорганізмів на 
користь останніх, оскільки триклозан 
не лише не заважає хвороботворним 
бактеріям розмножуватися, а й знищує 
їхніх конкурентів, які могли стримувати 
ріст небезпечних мікроорганізмів. А 
це призводить до подальшого бурх-
ливого зростання гнильних та інших 
шкідливих бактерій.

Як же вбити шкідливих мікробів у 
роті? Насамперед шляхо дотримання 
звичайної гігієни ротової порожнини. 
Усі рекомендації стоматологів залиша-
ються в силі – чистити зуби або хоча б 
полоскати рот після кожного прийому 
їжі, чистити зуби вранці і на ніч. Крім 
того, вже розроблено пасти на основі 
природних антибіотиків – хлорофілу, 
жимолості японської, кедрової олії, які 
не пригнічують корисну мікрофлору ро-
тової порожнини.

Окрім паст із триклозаном, широко 
рекламують відбілюючі зубні пасти, які 
нібито рекомендовані дітям від семиріч-
ного віку. Чим зумовлені їхні відбілюючі 
властивості? Чи можна бути впевненим, 
що такі пасти виявляться безпечними 
для дітей?

На пасті «Аквафреш відбілююча» чи-
таємо, що вона «має унікальний компо-
нент триклін, що допомагає повернути 
вашим зубам натуральну білизну».

Нижче зазначено, що триклін – це заре-
єстрований товарний знак пентанатрію 
трифосфату. «Унікальний» пентанатрію 
трифосфат, або просто тринатрій-
фосфат, виробляють у кількості сотень 
тисяч тон на рік, і відомий він давно на-
шим домогосподаркам. Цю речовину, 
кілограмовий пакет якої коштує трохи 
більше гривні, використовують для мит-

тя підлоги, кахлю, ванн і навіть для пран-
ня. Тринатрійфосфат як обов’язковий 
компонент входить до складу безлічі 
видів пральних порошків, виконуючи 
в них роль пом’якшувача води. Під час 
чищення зубів тринатрійфосфат може, в 
принципі, знизити кислотність слини і 
цим знизити руйнування емалі. Але про 
механізм дії цієї речовини як хімічного 
відбілювача науці досі нічого не відомо.

Паста «Блендамед» має у своєму скла-
ді діоксид кремнію у вигляді «м’яких» 
мікрочасток. Але поряд на прилавку 
лежить звичайний зубний порошок, 
який коштує копійки і діє значно ефек-
тивніше. Тим самим діоксидом кремнію 
(тобто дрібним пісочком) відбілює зуби 

«Колгейт». Але до нього 
додано ще й діоксид 
титану (барвник CI 
77891) – традиційний 
компонент зубних 
паст, який викорис-
товують також для 
виготовлення зви-
чайний титанових 
білил. У такий спосіб 
надраяна піском зубна емаль звер-
ху підфарбовується білою фарбою 
– от і все сенсаційне відбілювання 
зубів.

Загальновідомо, що з раннього 
віку зубна емаль має різний колір, 
і такий стан справ зберігається на 
все життя. У кожної людини свій 

колір зубів, і зробити їх білішими, ніж 
це генетично закладено, можна лише 
зруйнувавши емаль, а це доволі не-
безпечно. І, звісно ж, дітям ні до чого.

Багато дитячих паст мають синтетичні 
сполуки фтору. Фтор може тимчасово 
заміняти кальцій і заповнювати дефекти 
зубної емалі, однак, за тривалого ви-
користання хімічно активних синте-
тичних сполук фтору виникає ризик 
того, що він почне витісняти кальцій 
зі здорових частин зуба. А це неодмін-
но призведе до зниження його міцності, 
оскільки фтор, порівняно з кальцієм, має 
меншу мінеральну щільність. При цьо-
му розвивається таке захворювання, як 
флюрозор, яке виявляється у підвищеній 
ламкості зубів і кісток.

Міф про виняткову користь фтору для 
формування зубної емалі з’явився у 40-і 
роки XX століття, коли великі американ-
ські виробники алюмінію профінансува-
ли дослідження дії фтору на зуби.

За результатами досліджень їм вдало-
ся переконати уряд США додавати фтор 
у воду і зубні пасти, що вирішило для них 
проблему утилізації вкрай токсичних 
відходів виробництва. Пізніше дослі-
дження з профілактики карієсу за допо-
могою фтору було повторено, однак ви-
сновки про його суто позитивну роль не 
підтвердилися.

Фтор справді необхідний для зубної 
емалі, але у чітко визначеній кількос-
ті, а його надлишок шкідливіший за 
нестачу. А проконтролювати його над-
ходження із зубною пастою неможливо, 
тим паче, що діти часто її ковтають під 
час чищення зубів».

Тож, шановні наші читачі, слід бе-
регти зуби й обирати не те, що до-
роге, а те, що принесе нам користь і 
не нашкодить здоров’ю наших зубів!

Усі ми з вами вранці і ввечері чистимо зуби. Для цієї потрібної процедури ми використовуємо 
зубні пасти, які продають у магазинах у такій кількості і різноманітті, що зрозуміти, яка паста доб

ра, а яка погана, просто неможливо. За нас «розуміє» реклама, яка нав’язує нам ту чи іншу пасту. 
Але правда полягає в тому, що стоматолога ми відвідуємо частіше не лише через погану екологію і 
неправильне харчування, а й через руйнівну дію компонентів зубної пасти. Так ось, цей необхідний 
продукт гігієни слід обирати самостійно!

Для чищення зубів можна викорис-
товувати подрібнену на порошок бла-
китну або білу глину. Вона цілком на-
туральна, не має шкідливих речовин, 
якісно очищує зуби від нальоту і запобі-
гає утворенню зубного каменю. Нанесіть 
невелику кількість глини на вологу щітку 
і чистьте, як зазвичай.

Можна приготувати трав’яний поро-
шок. Візьміть в однакових пропорціях: 
чебрець, ромашку, лавр, гвоздику, чор-
ний перець, корицю, куркуму і ретельно й 
дуже дрібно перемеліть усі інгредієнти. 
Для чищення зубів нанесіть невелику 
кількість порошку на вологу зубну щітку.

При запаленні ясен можна чистити 
зуби порошком, приготованим з листя 
шавлії – вона має сильні антимікробні 
властивості і дуже приємний смак. По-
рошок шавлії також наносять на вологу 
щітку.

Зубний порошок. У порошок з чистої 
сухої глини додати кухонну або морську 
сіль і мелений червоний перець. Такий 
порошок покращує кровообіг слизової 
оболонки ротової порожнини, посилює 
слиновиділення, живить і зміцнює ясна 
і зуби. Порошок наносять м’якою щіт-
кою або пальцем на зуби. А оскільки він 
має сильний очисний ефект, то зуби ним 
можна чистити не більше 1 хвилини.

Евкаліптова зубна паста. Перемішати 
дрібну харчову сіль, соду, оливкову олію і 
порошок листя евкаліпту.

Всі ці домашні пасти і порошки дуже 

добре чистять зуби, чудово живлять 
ясна, покращують кровообіг, зміцнюють 
корені й емаль зубів. А головне — у них 
немає шкідливих для організму людини 
речовин. Маючи такі натуральні засоби, 
можна не користуватися щіткою. Зуби 
добре очищують пальці. Водночас здій-
снюється масаж ясен.

Після їди ротову порожнину слід 
обов’язково промивати. Полоскання 
роту корисне не тільки для зубів – воно 
чудово зміцнює м’язи губ і щік.

Для очищення зубів також викорис-
товуйте флоси, тобто зубні нитки. Дуже 
часто проміжки між зубами і бокові по-
верхні зубів стають недосяжними для 
зубних щіток, а флоси допомагають 
очистити від нальоту ці місця. Користу-
ватися флосами слід перед чищенням 
щіткою.

Зубочистки краще використовувати 
дерев’яні, оскільки вони бережуть емаль. 
Але можна користуватися й пластиковими. 
Металеві предмети дряпають емаль, спри-
яючи проникненню бактерій у глибші шари 
зуба. Але, щоби не пошкодити тканин паро-
донту — зв’язки ясен і зуба, — зубочисткою 
необхідно користуватися дуже обережно.

Білі зуби.
Народні засоби

Відбілювання зубів — далеко не нова 
тенденція. Наші прабабусі, певна річ, 
відбілювали зуби не у стоматолога, а ко-
ристувалися народними засобами. Най-
відоміший з них — лимонна шкірка. Це 
дуже просто — взяти лимонні шкірки і 
просто регулярно протирати ними зуби. 
Цей спосіб економічний і не має проти-
показань. Єдиний його мінус полягає у 
тому, що результат буде видно далеко не 
одразу. Зуби посвітлішають на кілька від-
тінків, але ідеальної білизни, використо-
вуючи такий метод, не досягти.

Ще одним відомим народним засобом 
відбілювання зубів є харчова сода. Цей 
спосіб, безумовно, приваблює своєю 
доступністю.

Сторінку підготував 
Олексій СУХОВ

РОБИМО ЗУБНУ ПАСТУ 
ВЛАСНОРУЧ

Статистика стверджує, що 97% до-

рослих людей у світі щодня витрачають 

на гігієну ротової порожнини в середньо-

му 45 секунд замість потрібних 4-х хви-

лин. Саме ця обставина допомагає всім, 

хто користується зубною пастою, «не на-

їдатися» фтором і його сполуками, і саме 

вона є однією з головних відповідей пра-

цівників FDA (Американське Фармацев-

тичне Міністерство) про те, що фтор НЕ 

ШКОДИТЬ. Хоча за визначенням того 

ж FDA фторид натрію зареєстровано як 

ЩУРЯЧУ ОТРУТУ.
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             КАЛЕЙДОСКОП

Ось дані, опубліковані в книзі аме-
риканського політолога Роберта 
Лейна «Втрата щастя в умовах рин-
кової демократії». Назва говорить 
сама за себе. За останні 30 років 
дохід на душу населення в США з 
урахуванням інфляції зріс більш ніж 
удвічі. Частка будинків із посудомий-
ними машинами – у 5,5 разів, будин-
ків з кондиціонерами повітря – у 7. 

Чи означає це, що американці стали 
жити краще-веселіше? Аж ніяк. За ці 
роки кількість тих, хто вважає себе 
щасливим, зменшилася на 14 млн 
осіб. Кількість розлучень подвоїла-
ся. Число самогубців серед підлітків 
зросло втричі. Рівень тяжких зло-
чинів зріс учетверо. Заповненість 
в’язниць зросла уп’ятеро. Кількість 
людей, які вважають, що від них у 

цьому житті нічого не залежить, 
зросла удвічі.

Аналогічна ситуація в інших кра-
їнах Заходу. Згідно з результатами 
дослідження, проведеного Дитячим 
фондом ООН UNICEF, за 20 років 
кількість самогубств потроїлась у 
Франції, зросла більш ніж удвічі в 
Норвегії й Австралії і підвищилась на 
половину у Великобританії й Канаді. 

Середньостатистичний японець у 5 
разів багатший від поляка, а відсо-
ток щасливих людей у цих країнах 
однаковий.

Парадокс ХХ століття: стаючи 
об’єктивно багатшими, люди стають 
суб’єктивно нещасливішими. Цей фе-
номен уже давно непокоїть найкращі 
голови західної соціології, і занепоко-
єння ці не зовсім безпідставні.

Як люди, далекі від містики, вче-
ні одразу відкинули тези на зразок 
«гроші – зло». Було б це так, тоді чому 
в заможних нафтоносних країнах 
східного світу зі щастям усе гаразд? 
Отже, проблема в іншому. Мешкан-
ці США і Європи  (а також країн, що 
відмовляються від своїх традицій-
них цінностей і перейняли західну 
систему ліберальних поглядів) якось 
неправильно використовують ті 
можливості, які дає їм економічне 
зростання.

Дмитро СОКОЛОВ-МИТРИЧ

Розлучені і самотні люди частіше гинуть 
внаслідок нещасних випадків, яким мож
на було б запобігти, ніж сімейні – такі ре
зультати нового дослідження соціологів 
Університету Райса в Х’юстоні і Пенсіль
ванського університету (США), повідомляє 
Sciencedirect. Дослідження також показало, 
що у самотніх людей зберігається вищий 
ризик смерті від нещасного випадку.

Дослідження «Соціальні причини смерті через 
нещасні випадки» розглядає зв’язки між соціаль-
ними відносинами, соціально-економічним стату-
сом і тривалістю життя. Автори виявили, що роз-
лучені люди більш ніж удвічі частіше, ніж сімейні, 
помирають через випадки, які Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить до тих 
причин смерті, яким найчастіше можна запобігти, 
а саме – від нещасного випадку (пожежа, отруєн-
ня чадним газом). Стільки ж шансів померти від 
найменш передбачуваних причин: через нещас-
ний випадок внаслідок повітряних, водних і тран-
спортних пригод.

Дослідники вивчили спосіб життя 1 302 090 
дорослих у віці від 18 років, які померли через 
нещасні випадки у період між 1986 і 2006 рока-
ми. Дані було представлено національними цен-
трами охорони здоров’я з 50 держав. Вони міс-
тили інформацію про демографічний розвиток, 
зокрема враховували вік, расу і доходи.

Результати дослідження підтвердили початкову 
гіпотезу: «Раптова смерть від нещасного випадку 
залежить від соціально-економічного й сімейного 
стану. Сімейний стан є найактуальнішим фактором 
для запобігання смерті від нещасного випадку».

Джастін Денні, доцент кафедри соціології в Уні-
верситеті Райс, заступник директора Kinder інсти-
туту з охорони здоров’я і дослідницьких програм 
і провідний автор дослідження, сказав: «Сімейне 
положення впливає на те, щоби забезпечити по-
зитивну підтримку, запобігати ризикам чоловіка 
чи дружини й надавати термінову допомогу, яка 
врятує життя у випадку виникнення надзвичайної 
ситуації».

Переклад 
Тетяни ТАРАСЕВИЧ

Нове дослідження, 
проведене французь-
кими вченими, пока-
зало, що коли людям 
вдалося упродовж 10 
тижнів брехати менше, 
ніж зазвичай, вони по-
відомили про значне 
поліпшення фізичного 
і психічного здоров’я. 
Результати цього до-
слідження були пред-
ставлені під час 120-ї 
щорічної конвенції 
Американської пси-

хологічної Асоціації. Провідний професор психології Аніта Келлі 
заявила, що учасники дослідження, які істотно скоротили обсяг 
щоденної неправди, значно зміцнили здоров’я.

Брехуни часто зіштовхуються з найрізноманітнішими проблема-
ми: їм доводиться постійно викручуватися, вивертатися, пам’ятати, 
що і кому збрехали, й багато іншого.

Дослідження також показало позитивні результати в особистих 
стосунках учасників: ті, хто не обманював упродовж дослідження, 
зазначили покращені стосунки і соціальну взаємодію з оточенням. 
«Статистичні дослідження показали, що таке удосконалення вза-
ємовідносин лежить в основі покращення здоров’я», — дійшли ви-
сновку вчені.

www.allday.in.ua

Самотні люди  
частіше помирають 

через нещасні випадки

Брехня здатна  
нашкодити здоров’ю

Не у грошах щастя?

ц
ей

 д
и

в
о

в
и

ж
н

и
й
 с

в
іт

«Вуличні банди» у канадському Калгарі

Хіба вони не прекрасні?
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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).
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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.

Надсилайте свої статті, найцікавіші з 
них буде нагороджено призами. Постій-
ні автори зможуть отримати посвідчен-
ня кореспондента газети «Батьківський 
комітет України».

Надсилайте ваші листи на електронну 
або поштову адресу редакції.

У ВА ГА !
Газету можна передплатити  

з будь-якого місяця
Наш індекс у Каталозі передплатних видань:

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

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 на 11 місяців   –   35,50 грн.
Батьківський комітет України продовжує акцію з передплати для 

шкіл і дитячих садків. 
Для цього необхідно перерахувати посильну для вас суму на розра-

хунковий рахунок Благодійного фонду «Батьківський комітет України» і 
вказати номера шкіл або дитячих садків, для яких Ви хотіли б здійснити 
передплату. У цьому випадку частину вартості передплати бере на себе 
Благодійний фонд. 

Передплата визначатиметься із розрахунку 22 грн. за 11 міс. (2 грн. на 
міс.) на одну установу.

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 – збірка 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 
інформаційні листівки, брошури на 
актуальні теми – www.rodkom.org/

заказать-материалы.

Новий рік — свято, на яке чекають усі. І дорослі, і діти вірять у дива цієї ночі. Красива ялинка 
у домі, запах мандаринів і весела передсвяткова атмосфера. Так приємно й цікаво буде зро-
бити новорічні іграшки власноруч разом з дітьми. Це геть не складно і не займе багато часу.

Цікаву сні-
жинку можна 
змайструвати з 
різноманітних 
смужок паперу. 
Якщо зробити 
її зі стрічки для 
букетів, то вона 
прикрасить яли-
ночку. Можна 
з м а й с т р у в а т и 
великі сніжинки 
зі щільного ко-
льорового папе-
ру, і тоді можна 
в и  к о р и с т а т и 
їх для прикра-
шання зали або 
класу.

Візьмемо 8-12 
смужок кольорового паперу розміром 
2 на 30 см. (розмір смужок можна брати 
різний)

Позначимо середину і скріпимо смуж-
ки степлером або просто прошиємо гол-
кою з ниткою, якщо папір надто щільний.

Капнувши трохи клею ПВА ближче до 
середини смужки, загнемо смужку до 
центру і приклеїмо. Таким чином склеїмо 
половину нашої сніжинки.

Відгинатимемо і приклеюватимемо 
другу половину сніжинки.

До готової сніжинки приклеїмо моту-
зяну або паперову петельку для підвішу-

вання і прикрасимо серединку.

Одним із символів новорічного свята і Різдва 
є дзвіночок. Дзвінка яскрава іграшка радує око, 
прикрашає ялиночку та й усю кімнату. Легкі чепур-
ні дзвіночки можна причепити на штори або над 
дверима.

Спробуймо спорудити дзвіночки з того, що зна-
йдемо під рукою. Наприклад, з маленьких стаканчи-

ків від дитячого сирка. Вони напевно є у вас вдома 
або у друзів, в яких є малюк.

1. Обріжемо в стаканчиків краєчки і надамо їм 
круглої форми.

2. Шилом зробимо у дні стаканчиків дірочки для 
петельки. Зробимо «язичок» нашому дзвіночку зі 
шматочка нитки і фольги від цукерки. Можна просто 
підвісити на нитці велику намистину. Прив’яжемо 
нитку до петельки і втягнемо все у наш дзвіночок. 

3. Прикрасимо дзвіночок вузенькою мішурою, об-
різками самоклейного паперу.

Дзвіночок готовий!

Вам знадобиться: борошно, 
вода, сіль, гуаш або лак для ніг-
тів, нитки і ваша фантазія.

1. Замісити тісто до кон-
систенції пластиліну: борошно змішати з сіллю у співвід-
ношенні три до одного і додати воду. Тісто готове.

2. Зліпити будь-які фігурки (сніговика, зайця, білку 
тощо). Коли фігурки будуть готові, 

їх потрібно висушити: поставити на підвіконня або висушити в 
духовці на слабкому вогні. Не забудьте зробити петельку для 
нитки.

3. Висохлі фігурки розфарбуйте, як дозволяє вам ваша фан-
тазія, і почепіть на ялинку.

  
 

  


