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«Якщо зруйнуються сім’ї – поляжуть міста і поваляться держави»
св. Іоанн Златоуст, IV ст.

Якщо ви чи ваша школа ще не 

вас зробити це не зволікаючи.
Передплатна квитанція 
знаходиться на стор. 15.

-

-

Замовлення за тел.: 096-510-47-13

ГАЗЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

УКРАїНА 
У НАС ОДНА! 2

стор.

Недружні 
 клініки 4-5

стор.
Одним зі способів маніпуляції свідо-

містю є специфічні назви організацій, 
які часто вводять в оману. До таких 
організацій можна віднести і «Кліні-
ки, дружні до молоді», що з’явилися 
останнім часом, і на ділі виявляються 
ворожими…

Терпіння  
 і труд 9

стор.

Як часто ми, бажаючи розвинути в 
дітях гарні якості, водночас не робимо 
жодних дій для їх досягнення. І тут на 
допомогу батькам приходять Будинки 
дитячої творчості. Якщо у них є захо-
плені педагоги, то «терпіння і труд» 
обов’язково потоваришують з вашими 
дітьми...

Мистецтво бути щасливим

Віртуальна реальність дедалі 
більше проникає в наше життя, 
набуваючи відчутних рис. Відпус-
каючи дитину у вільне плавання 
в інформаційному просторі, неза-
йвим буде вдатися до певних за-
ходів безпеки. Пропонуємо бать-
кам ознайомитися, які небезпеки 
можуть чатувати на ди-
тину в інтернеті...

Комп’ютерна 
безпека

12
стор.

Зима, що нарешті вступила у 
свої права, пропонує дітям нові 
забави, недоступні в інші пори 
року. Виявивши трохи кмітли-
вості, традиційне катання з гірок 
можна урізноманітнити безліч-
чю інших ігор. Але якщо навіть 
негода зачинить вас удома, тро-
хи фантазії допоможе 
вам захопити дітей на 
цілий день… 10

стор.

Театр 
дошкільняти

Зараз є багато приводів, аби 
вигукнути: «Мабуть, світ збоже-
волів!», але те, що нещодавно 
трапилося у Детройті, здається, 
перейшло усі межі. 10 годин по-
ліцейської облоги знадобилося... 
щоби забрати дочку в самотньої 
матері. Причина проста – мама 
«порушила права дити-
ни», відмовившись від 
шкідливих ліків...

Чи часто діти відвідують театр? 
Залежно від місця проживання 
можуть бути варіанти від «ні-
коли» до «епізодично». Мабуть, 
тому і виник медіа-проект «Театр 
дошкільняти». Головний лозунг 
проекту – якщо дошкільня не йде 
до театру, театр іде до дошкіль-
няти. Досягнення техніки 
допоможуть «сіяти ро-
зумне, добре, вічне...»

«Право» 
на кіднеппінг 

3
стор.

7
стор.

У сучасному світі спостерігається цікава тенденція – що 
швидше розвивається технічний прогрес, то менше стає щас-
ливих людей.

Парадокс! Здавалося б, реклама нам постійно твердить про 
те, що з придбанням нової речі у нас стане більше часу, який 
ми зможемо присвятити своїм улюбленим справам. Можливо, 
так воно і є, але що ж заважає нам бути щасливими? ПРАГНЕН-
НЯ ДО КРАЩОГО! 

Так, так, те саме почуття, що рухає прогрес, саме воно час-
то робить нас нещасними. Нам постійно не вистачає чогось 
– того, що є у сусіда, рекламується по телевізору, рівня життя, 
якого ми варті. Врешті-решт речі стають застарілими раніше, 
ніж втрачають придатність. Прості радощі життя, які давали 
змогу бути щасливими нашим предкам, стали нам не-
досяжними. Почуття притупилися і залишили нас на-
одинці з проблемами...

14
стор.

Ігри взимку



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

АКТУАЛЬНО

Усі ми впродовж ось уже кількох мі-
сяців спостерігаємо за подіями у нашій 
країні, які на початковій стадії мали назву 
Євромайдан, а останніми днями до того 
ж додалося слово Революція. На жаль, з 
часом ситуація стає не кращою, а дедалі 
заплутанішою. За цей час накопичилися 
компромати як на одну, так і на іншу сто-
рону. Погляд глядачів і читачів багато в 
чому залежить від того, якими інформа-
ційними джерелами вони користуються.

Чи не щодня людям доводиться розга-
дувати чергову загадку – хто ж здійснив 
нове злодійство, хто вийшов за рамки 
своїх повноважень? Опозиція, аби демо-
нізувати владу чи представники влади, 
щоби скомпрометувати опозицію? Зазви-
чай вистачає фактів для прийняття точки 
зору будь-якої зі сторін. Але, знову ж таки, 
часто думку приймають суб’єктивно, за-
лежно від уподобань та інформаційного 
джерела.

На сьогодні склалася ситуація, коли мо-
жуть статися події, які донедавна здавали-
ся фантастичними. Мова йде про розкол 
країни. При цьому вимальовуються най-
різноманітніші сценарії – від розтягуван-
ня прикордонних частин України іншими 
країнам, з центральними областями як но-
вою Україною, до варіанту розколу країни 
на дві частини, за якого лінія розколу про-
ходитиме по центральних областях.

Варіант розколу на кілька частин ґрун-
тується на появі реваншистських на-
строїв у сусідніх країнах. Розкол на дві 

частини може стати наслідком форму-
вання альтернативних органів влади у 
західній частині України з одного боку, і 
створення «Українського фронту» в об-
ластях так званої Харківсько-Одеської 
дуги – з іншого.

Хай там як, а результат протистоянь ви-
являється далеко не той, який передба-
чала кожна зі сторін, хай якими благими 
намірами вона керувалася первинно.

Тому, у зв’язку з ситуацією, що склалася, 
«Батьківський комітет України» заявляє: 
на даний момент єдино можливим ва-

ріантом збережен-
ня цілісності кра-
їни є відмова від 
спроб насильниць-
кого повалення 
влади і проведен-
ня виборів Пре-
зидента у термі-
ни, передбачені 
законодавством.

І хоча будь-яка зі 
сторін захоче опро-
тестувати результати 
виборів, гарантією 
може стати визнання 
цих результатів про-
відними державами 
світу. Для цього необ-

хідно, аби вибори проходили прозоро, з 
присутністю міжнародних спостерігачів. 
Будь-яка спроба провести вибори, по-
рушуючи законодавство, призведе до 
відмови брати участь у них частини об-
ластей України, що також призведе до 
розколу.

Вважаємо, що висування заздалегідь 
неможливих для виконання умов при-
зведе до погіршання ситуації, у чому 
зацікавлені лише сили, що прагнуть 
розколоти країну. Вважаємо також не-
законними захоплення будь-яких ад-

міністративних будівель і органів вла-
ди, як такі, що здійснюються особами, 
які не отримали на це повноважень у 
результаті волевиявлення всіх грома-
дян України. Підтримка такої діяльності 
певною частиною суспільства не робить 
ці дії легітимними.

P.S.
Як відомо, для досягнення загально-

національної згоди в усьому світі існує 
практика проведення всенародного ре-
ферендуму. У випадку з Україною – це 
міг би бути референдум з визначення зо-
внішньополітичного курсу країни.

У зв’язку з цим хотілося б висловити 
подив, чому ПАРЄ не включила до тексту 
резолюції щодо України від 30 січня реко-
мендації провести референдум з питання 
геополітичного спрямування країни, хоча 
таку пропозицію і вносила українська 
делегація.

Це тим паче незрозуміло, якщо взяти 
до уваги ту обставину, що, на думку Єв-
ропи, більшість українців підтримують 
євроінтеграцію. Такі кроки європолітиків 
можуть свідчити про небажання євро-
пейських структур сприяти мирному вре-
гулюванню в Україні.

Прес-центр ВГО «Батьківський 
комітет України»

Багато аналітиків дійшли висно-
вку, що від 19 січня 2014 р. про-
цеси протистояння в Україні почи-
нають розвиватися за Сирійським 
і Лівійським сценаріями. Сирійська 
революція ще у процесі, хоча за 
цей час уже загинуло понад 100 
тисяч осіб (!!!) і понад 6 мільйонів 
перетворилося на біженців.

Лівійська революція завершилася 
три роки тому, і вже можна зро-
бити певні висновки. Пропонуємо 
матеріали, що розповідають про 
ситуацію у цій країні у різні роки.

21.02.12

До річниці  
лівійської «революції»

Доповідь правозахисної організації 
«Міжнародна амністія» повідомляє про 
вельми сумну ситуацію в Лівії. Лівійські 
міста поринули в хаос і масове мародер-
ство. Збройні сутички племінних і тери-
торіальних об’єднань призвели до того, 
що Лівія упевнено вийшла на сумний по-
казник 70 загиблих на тиждень. У країні 
відсутня ефективна армія, поліція, які мо-
гли б покласти край безкарності і вседоз-
воленості дрібних і великих озброєних 
угруповань, багато з яких мають відверто 
кримінальний характер. У в’язницях від-
буваються масові вбивства прибічників 
Каддафі (причому вони супроводжують-
ся знущаннями і тортурами).

Як зазначають автори доповіді, най-
тривожнішим явищем у Лівії вони вва-
жають те, що чисельні збройні угрупо-
вання і не збираються роззброюватися.

Доповідачі повідомляють про падін-
ня системи соціального забезпечення 
людей, системи охорони здоров’я і все-
загальної освіти, які за часів Каддафі 
вважали одними з найкращих у регіоні. 
Прості люди втратили віру в майбутнє, 
відчуття захищеності, ні в кого з них не-
має упевненості, що сьогодні чи завтра 
його не пограбують, не вб’ють чи не 
покалічать.

Дуже показово, що доповідь «Міжна-
родної амністії» не викликала жодного 
резонансу серед «просвітлених» країн 
Заходу. Хоча ще рік тому європейські 
правозахисні організації, та й політики, 
ретельно підшивали до «справи Кадда-
фі» будь-який факт, який характеризував 
режим Полковника з негативного боку.

Крім того, слід зазначити й те, що лівій-
ці у переважній кількості самі зробили 
цей вибір і тепер з лихвою «насолоджу-
ються» реаліями нової «демократич-
ної країни». Боролися за «демократію» 
– її й отримали у вигляді руйнації со-
ціально-орієнтованої держави, влади 
слабкого уряду, безкарності «польових 
командирів».

Річниця лівійської революції вкотре 
показала, що хаос і анархія для основної 
маси населення часом гірше і страшні-
ше, ніж диктаторські замашки лідерів. 
Ще раніше подібний приклад можна 
було побачити в Іраку, де лише жорстка 
влада Саддама Хусейна стримувала кра-
їну від розвалу й утисків національних 

і релігійних меншин, сутичок шиїтів із 
сунітами.

Саме тому рано чи пізно переможні 
революції завершуються жорстким на-
веденням порядку.

САМСОНОВ Олександр

Чи змінилося щось за останні два роки, 
можна бачити з останніх новин з Лівії.

19.01.2014

У Лівії оголошено режим НС  
у зв’язку із заворушеннями 
Влада Лівії оголосила надзвичайний 

стан через заворушення. У результаті 
міжетнічних сутичок загинули двадцять 
осіб. У місті Себха вже кілька днів не при-
пиняються конфлікти. У Тріполі бойовики 
заблокували будівлю центробанку Лівії.

Рішення про запровадження НС було 
прийнято під час спеціальної сесії Все-
загального національного конгресу з 

приводу ситуації на півдні країни. За-
ворушення спалахнули з новою силою 
після того, як озброєні люди захопили 
військову базу, розташовану неподалік 
міста Себха.

Влада країни після повалення Муам-
мара Каддафі не може вирішити про-
блему із роззброєнням бойових загонів. 
Частина з них погодилась перейти під 
контроль офіційної влади, однак зали-
шається значна частина бойовиків, що 
підкорюються лише своїм польовим 
командирам.

http://webground.su/topic/2014/01/19/
t232/

♦♦♦
А тепер пропонуємо порівняти, за 

яких умов жили лівійці, коли при владі 
був Муаммар Каддафі:

• ВВП на душу населення – 14 192 $;
• На кожного члена сім’ї держава ви-

плачує на рік 1 000 $ дотацій;
• Допомога по безробіттю – 730 $;
• Зарплата медсестри – 1 000 $;
• За кожного новонародженого випла-

чують 7 000 $;
• Молодятам дарують 64 000 $ на ку-

півлю квартири;
• На відкриття особистого бізнесу ра-

зова матеріальна допомога – 20 000 $;
• Великі податки і побори заборонені;
• Освіта і медицина безкоштовні;
• Освіта і стажування за кордоном – 

коштом держави;
• Мережа магазинів для багатодітних 

сімей із символічними цінами на осно-
вні продукти харчування;

• За продаж продуктів із простроченим 
терміном придатності – великі штрафи і 
затримання підрозділами спецполіції;

• Частина аптек – з безкоштовним від-
пускання ліків;

• За підробку ліків – смертна кара;
• Квартирна плата – відсутня.
Чи слід говорити про те, що ніхто в 

Лівії не хотів довести ситуацію до те-
перішнього стану?

Добірка матеріалів 
Олексій СУХОВ

Ціна бажань – розкол України

Наслідки революцій бувають гірші, ніж причини, 
з яких вони починаються.

Л
І
В
І
Я



3
стор.
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Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232,  odnoklassniki.ru/profile/540220841118

Ювенальна Юстиція. АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

На сьогодні не можна говорити про 
те, що система державного контролю 
за сім’єю в України аналогічна європей-
ській чи американській, однак перед-
умови й загальне спрямування розвитку 

законодавства сьогодні відповідає за-
гальносвітовій практиці: послаблення 
правових гарантій захисту сім’ї і по-
силення втручання у приватне життя 
з боку держави.

Права дитини – поширена тема остан-
нім часом як у засобах масової інформа-
ції, так і в шкільній навчальній літерату-
рі. Із цим поняттям тісно пов’язують так 
звані контрольні функції держави щодо 
сім’ї. Справді, для того, щоби розібрати-
ся у такому явищі, як перевірки сімей, 
слід вникнути в суть цієї системи і роз-
глянути на практиці – що насправді яв-
ляє собою система державного контро-
лю над сім’єю.

Як вказує практика, сім’ю прагнуть пе-
ретворити на певний об’єкт атаки і від-
повідно – захисту, предмет юридичної 
боротьби, але за вельми нерівних умов, 
оскільки сім’я не є юридично підготова-
ним борцем, а посадовці часто зловжи-
вають своїми чинними правами.

1. Співробітники центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей і молоді прихо-
дять у сім’ю з візитом і пропонують 
укласти угоду надання соціальних по-
слуг, мотивуючи, що таким чином вони 
будуть надавати сім’ї допомогу – зазви-
чай консультативного характеру.

У випадку, якщо сім’я погоджуєть-
ся і підписує таку угоду – вона за ідеєю 
поняття «соціальна допомога» пови-
нна отримати ввічливі і ненав’язливі 
рекомендації цих співробітників щодо 
оформлення документів, поради, як по-

долати конфлікти, як оформити землю, 
паспорт, дім тощо. При цьому співробіт-
ники цих центрів повинні пам’ятати, що 
вони в жодному разі не мають права 
навіть підвищувати тон у спілкуванні 
з сім’єю, не можуть без дозволу захо-
дити у житлове приміщення сім’ї і не 
мають права збирати конфіденційну 
інформацію про сім’ю, у тому числі про 
взаємини між родичами, розмір доходів, 
діагнози хвороб тощо.

Однак дуже часто, підписавши таку 
угоду, сім’я фактично отримує «Керів-
ника сім’ї», тобто людей, які у кращому 
випадку дають ввічливі і ненав’язливі 
рекомендації, а в гіршому – відчиняють 
ногами двері, вдираються у житлові при-

міщення не питаючи згоди господарів, 
нахабно оглядають зміст шаф, холодиль-
ників – і роблять «найцінніше» – наказо-
вим тоном дають вказівки мамі чи та-
тові, як і що їм слід робити, щоб у них 
не відібрали дитину. Така реалія, що 
цілком може трапитися у вашому місті.

Також в орбіту контролю за сім’єю час-
то втягують соціальних педагогів, шкіль-
них психологів, соціальних інспекторів, 
лікарів сімейної медицини або дільнич-
них лікарів. І всі перелічені вище посадо-
ві особи можуть вважати, що вони мають 
право збирати інформацію про сім’ю, за-
ходити у житлове приміщення, а у низці 
випадків і надавати так звані «рекомен-
дації», певною мірою обов’язкові для 
сім’ї.

2. У випадку конфліктної поведінки 
дитини у школі додому приходить со-
ціальний педагог разом з учителем 
для складання акту огляду житлових 
умов сім’ї.

Під час такого візиту збирають попе-
редню інформацію, візуально оцінюють 
добробут сім’ї і можливі проблеми, піс-
ля чого або пропонують укласти уго-
ду про надання соціальних послуг із 
ЦСССДМ, або сім’ю можуть узяти на 
облік як таку, що перебуває у склад-
них життєвих обставинах.

У кращому випадку – коли сім’я цілком 
благополучна з точки зору перевіряль-
ників – складений акт обстеження буде 
поміщено в архів служби, яка проводила 
перевірку, й у випадку виникнення нада-

лі проблем – цей матеріал буде піднято і 
використано проти сім’ї.

Звісно, я розумію, що є реальні випад-
ки насильства у сім’ї, і тоді справді слід 
проводити перевірки, і їх проводять, 
але ще більше перевірок проходять з 
надуманих приводів і в рамках дер-
жавного замовлення – наприклад, слід 
згадати про адміністративну вказівку 
щодо перевірки усіх багатодітних сімей 
тотально, незалежно від того, чи були 
які-небудь факти порушення прав дити-
ни у сім’ї, чи їх не було.

Саме така тенденція викликає най-
більші заперечення, оскільки «апетит 
приходить від час їди» і де гарантії того, 
що сьогодні, отримавши замовлення на 

обстеження всіх сімей району, – завтра 
не прийде замовлення на термінове ви-
лучення 200 дітей у районі, оскільки в 
бюджеті надано суму на фінансування 
прийомних сімей чи дитячих будинків сі-
мейного типу, які вже створено і під них 
надано гроші, а дітей – немає. Отже, дар-
ма надати кошти – а куди їх тоді подіти 
– віддати назад?

Саме коли у систему державного 
контролю буде «вбудовано» фінансові 
інтереси – можуть розпочатися масо-
ві зловживання і кричущі порушення, 
коли забиратимуть не за насильство у 
сім’ї і злочини щодо дітей, а тому що не 
виконано план із захисту прав дитини, і 
потрібно терміново когось знаходити.

Такі тенденції вже є. Так, у певних об-
ластях «планування» в системі захисту 
прав дитини поки введено щодо укла-
дання ЦСССДМ угод про надання соці-
альних послуг сім’ям – тобто що більше у 
таких центрів клієнтів, то краща й ефек-
тивніша їхня робота, тим вони потрібні-
ші, – тому ці структури зацікавлені у 
постійному збільшенні кількості су-
проводжуваних сімей.

Однак якби їхня робота вимірювала-
ся не кількістю укладених угод, а якістю 
наданих послуг, обсягом реально вирі-
шених проблем сім’ї, тоді ситуація була 
б зрозуміла, але, на жаль, робота цих 
структур вкрай неефективна і вони ско-
ріше виконують функції «збору компро-
мату» на сім’ю. Хоча, звісно, можуть бути 
й виключення, тож заздалегідь перепро-

шую чесних і порядних співробітників 
таких центрів, які не порушують прав 
сім’ї і поводяться коректно і чесно зі сво-
їми клієнтами – сім’ями.

Також слід зазначити, що ситуація 
останнім часом змінилася: якщо раніше 
існувало тільки правове поле, що не 
мало довершеного механізму гарантій 
прав батьків і сім’ї, то тепер ми можемо 
спостерігати початок нової практики 
втручання державних органів у приват-
но-сімейні стосунки, що ґрунтуються 
на суб’єктивному сприйнятті конкрет-
ним перевіряльником, що можнасто-
совно сім'ї, а що – ні.

Такий стан, звісно, є неприйнятним, 
оскільки сім’я повинна бути захищена 

юридично на рівні законодавства для об-
меження втручання у тому числі й з боку 
держави. Держава повинна мати право 
на втручання у сім’ю, зокрема шляхом 
перевірки, лише якщо є встановлені 
факти порушення прав дитини, і ці пору-
шення повинні стосуватися випадків або 
реального насильства, або справжньої 
загрози життю і здоров’ю дитини.

Будь-які порушення з боку батьків 
щодо виховання дитини взагалі по-
винні бути виключені з переліку під-
став для вилучення дитини, оскільки 
законодавство не лише не визначає по-
няття виховання, а й дозволяє тракту-
вати, наприклад, релігійне виховання, 
що передбачає пости або участь у бого-
служінні, – як насильство над дитиною, 
так само, як і привчання до праці, осо-
бливо у сільській місцевості, – як неза-
конну експлуатацію з усіма відповідними 
наслідками.

Оскільки існує постійна тенденція 
до посилення тиску на сім’ю, громад-
ськості слід звернути увагу народних 
депутатів, партій на цю проблему – і тер-
міново добиватися змін законодавства 
щодо посилення гарантій захисту сім’ї.

Зі свого боку я готовий запропону-
вати всім зацікавленим особам мето-
дичну правову підтримку, як у розроб-
ці, так і в просуванні відповідних змін 
законодавства.

(Про дієві способи захисту сім’ї ви 
можете прочитати на стор. 13.).

Фінський батько і правозахисник 
Ян-Ерік Курхела з міста Оулу (Фін-
ляндія) зняв на відео, як двоє по-
ліцейських вилучили у нього двох 
хлопчиків-близнюків.

Акцію проводили поліцейські, засто-
совуючи силові методи. Перегляд цьо-
го сюжету, що 
розгортається 
під несамови-
ті крики і плач 
матері сімей-
ства і дітей, 
справді, викли-
кає найсильні-
ші враження.

У Курхела гарні умови, на відеозаписі 
видно, що він живе у нормальному домі. 
Проти нього у влади немає жодних об-
винувачень. Інші його діти знаходилися 
поруч, коли поліцейські забрали близ-
нюків. Ніхто не зміг протистояти цьому, 
тому що вияв протистояння поліцей-
ському в Фінляндії – серйозний кримі-
нальний злочин. Решта дітей може жити 
у нього. Курхела досі не може зрозуміти, 
чому у нього вилучили дітей. Жодних 

наркотиків, жодного 
насильства, жодних 
хвороб.

http://www.
youtube.com/watch?l
ist=PLuN7MxVMk5jly
OSh8Cxcie0M_LC1-_

ZCu&v=QxCXctZC7yY

Американська державна машина 
може наполягти на медичному діа-
гнозі за допомогою армії. Лікар по-
скаржилась до органів опіки на матір, 
яка посміла не довіряти медику. За не-
довіру лікареві дитину постановили 
«вилучити» в американської 

матері. Операція держкіднеппінгу по-
американськи на відео.

10 годин із бронетран-
спортерами в США осаджу-
вати будинок самотньої 
американської матері, аби 
силоміць забрати в неї ма-
леньку дочку і помістити у 
притулок. Причина – мати 

відмовилася давати дівчинці 
сильнодіючі психотропні ліки, 
вважаючи це зайвим, а дитину 
– здоровою.

http://www.youtube.com/watc
h?list=PLuN7MxVMk5jlyOSh8Cxc
ie0M_LC1-_ZCu&v=tQSeuAI9zFE 

Чи потрібно це Україні?

ПРАВА ДИТИНИ І ПЕРЕВІРКИ СІМЕЙ: 
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АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Здоров'я нації

Перше, що спадає на думку, – а наві-
що потрібна анонімність від батьків? 
Коли в дитини болить живіт чи зуб, до 
кого вона йде, хіба не до мами і тата? І, 
мабуть, безглуздо їй говорити: «якщо у 
тебе заболів зуб, ти можеш вилікувати 
його анонімно». Так от, основні послуги, 
які пропонують у дружніх клініках, – це 
безкоштовне лікування венеричних 
захворювань і аборти. Враховуючи 
вік пацієнтів, а це підлітки від 14 років, 
стає зрозуміло, навіщо потрібна така 
анонімність. І венеричні захворювання, 
і підліткова вагітність є результатом «ри-
зикованої» поведінки, яку не схвалять 
жодні батьки. Покарання за таку по-
ведінку буде неминучим, а відповідати 
підліткові не хочеться. Анонімність дає 
змогу вирішити цю проблему. Чи добре 
це, чи погано? З точки зору підлітка, звіс-
но, добре. З точки зору батьків, звісно, 
погано. За всіма законами саме батьки 
мають пріоритетне право на виховання 
своїх дітей, тому дії вчителів і медиків є 
очевидним порушенням цієї норми.

Прибічники «дружніх клінік» говорять, 
що у багатьох дітей погані стосунки з 
батьками, і вони не можуть звернути-
ся до них по допомогу. Якщо це й так, а у 
багатьох випадках це справді так, то що 
це змінює? Навіть якщо батьки дитини 
асоціальні люди, обмежити їх у правах 
може лише суд. Держава контролює такі 
сім’ї і здоров’я їхніх дітей через соціаль-
ні служби. Нині соціальні працівники 
приводять за руку в шкірно-венероло-
гічні диспансери «важких» дітей, де їм 
надають кваліфіковану і безкоштовну 
допомогу. В таких диспансерах навіть є 
окремий кабінет для підлітків, тому без 
підтримки вони не залишаються. Якщо 
«дружні клініки» розраховані на таких 
дітей, то тоді чому їхні адреси дають усім 
поспіль? Хіба вчитель чи медик на влас-
ний розсуд може вирішити, які батьки 
погані, а які гарні?

Ось що написано на сайті «дружньої 
клініки» м. Миколаєва: «Цільова група 
– підлітки віком від 14 до 18 років, які 
перебувають у матеріальній і психоло-
гічній залежності від батьків». Але ж ма-
теріальна і психологічна залежність під-
літка і є виявом батьківської влади. Тому 
всі розмови про те, що клініки створю-
ються для дітей, яким нікуди зверну-
тися по допомогу, для груп ризику, є 
обманом. Обманом суспільної думки, 
обманом чиновників. Клініки створюють 
геть для всіх підлітків, і для тих, на кого 
батьки махнули рукою, і для тих, чиє 
здоров’я контролюють найретельнішим 
чином. В особистих бесідах прибічники 
такої практики мені не раз говорили, 
що гарним дітям ця інформація або не 
знадобиться, або вони, за необхідності, 
звернуться до своїх батьків. Так можуть 
говорити лише люди, які не розбира-
ються у дитячій психології. Потрапити у 
біду може будь-яка дитина, навіть із най-
благополучнішої сім’ї – це життя. Чи піде 
вона зі своїми проблемами до батьків? 
Велике питання. Я, наприклад, переко-
наний, що частина підлітків не піде че-
рез погані стосунки з батьками, а решта 
не піде, щоби ці стосунки не зіпсувати.

Будь-яка людина знає, що найкра-
щою профілактикою правопорушен-
ня є неминучість покарання, коли 
цей принцип порушують, починаєть-
ся засилля злочинності. Якщо підліток 
знатиме, що за будь-яких варіантів він 
отримає безкоштовну медичну допо-
могу, його прикриють від громадського 
осуду і батьківського покарання, хіба це 
не підштовхуватиме його до сексуально 
активного життя? Ось, що про це сказа-
ли фахівці Інституту проблем виховання 

НАПН України, рецензую-
чи підручники з адресами 
таких клінік: «Інформація 
про дружні клініки має 
вигляд опосередкованого 
дозволу на статеве життя 
у підлітковому віці». Аби 
з’ясувати, чи це справді так, 
звернімося до міжнародно-
го досвіду.

Від початку 90-х років у 
Росії було запроваджено 
проект «Статеве вихован-
ня російських школярів», що 
передбачав секспросвітництво у шко-
лах і відкриття «дружніх клінік». За да-
ними шкірвендиспансера м. Ярославля 
за два роки кількість підліткових вен-
захворювань зросла у 10 разів. Ана-
логічну картину спостерігали й у інших 
регіонах. 1997 року цей проект зупини-
ли, а до січня 2013 року «дружні клініки» 
зачинили по всій Росії.

У США в штаті Юта, де було відкрито 
клініки, в яких підлітків «обслуговува-
ли», не вимагаючи на те згоди батьків, 
миттєво зросла кількість підліткових ва-
гітностей. А у Міннесоті, де закон забо-
ронив приймати у такі клініки неповно-
літніх без відома батьків, скоротилася 
не лише кількість підліткових абортів, а 
й взагалі випадків вагітності. Американ-
ські дослідники Джозеф Сабія і Деніел 
Різ показали, що закони, які забороня-
ють підліткам робити аборти без відо-
ма чи згоди батьків, знижують рівень 
суїцидів на 11-21%. Дослідження Сабії і 
Різа – не єдині. Існує щонайменше шіст-
надцять робіт, що виявили статистично 
помітне зниження абортів серед непов-
нолітніх у межах штатів, де прийнято 
закон про повідомлення батьків. Є і до-
слідження, що вказують, що такі закони 
сприяють зниженню рівня венеричних 
захворювань у межах 12-20%.

Таким чином, здоровий глузд і ста-
тистика показують, що принцип 
ано німності від батьків насправ-
ді виявляється справжнісінькою 
ПРОВОКАЦІЄЮ.

Тепер погляньмо на цю проблему з ме-
дичної точки зору. Приходить підліток, 
йому ставлять діагноз і починають ліку-
вати антибіотиками. Але ж є діти, яким 
низка лікарських засобів протипоказа-
на. Індивідуальні особливості організму 
такої дитини відображено у її медичній 
карті, що знаходиться не в «дружній клі-
ніці», а у поліклініці за місцем прописки. 
Відомі випадки смерті пацієнтів від зви-
чайного уколу лідокаїну, багато хто не 
знає, що хворів у дитинстві на гепатит, 
а це окремі схеми лікування. Доросла 
людина знає свої особливості, а дитина 
не знає. А якщо з нею щось трапиться, 
хто відповість за це – «дружня клініка»? 
Цікаво, як, якщо підліток у ній може бути 
навіть не зареєстрований. Уявіть ситуа-
цію, коли підлітка кілька разів проліку-
вали одним і тим самим антибіотиком. 
Це цілком вірогідно, адже картки хво-
рого не ведуть, а лікар не зобов’язаний 
пам’ятати усіх своїх пацієнтів, його мо-
жуть просто замінити. Відбувається 
адаптація організму до ліків і хвороба 
може перейти у хронічну форму, без зо-

внішньої симптоматики, а це величезна 
загроза здоров’ю оточення і втрата ре-
продуктивності самої людини. А якщо 
підліток, який переніс гепатит, вилікує 
своє захворювання, але вгробить при 
цьому печінку, до кого він звернеться 
по допомогу, хіба не до батьків? І будуть 
батьки разом з лікарями ламати голо-
ву, у чому причина рецидиву. Всі ці ва-
ріанти цілком реальні, і ми не зустріли 
ще жодного лікаря, який сказав би, що 
анонімне лікування дитини не несе у 
собі жодної небезпеки для її здоров’я. 
Ми не зустріли ще жодних батьків, які 
схвалили б анонімність і від лікаря, і 
від них самих.

Відповідно до наказу МОЗ України від 
02.06.2009 №382 надання медичної до-
помоги неповнолітньому пацієнтові 
(віком від 14 до 18 років) відбувається 
за наявності згоди неповнолітнього 
пацієнта з дозволу батьків (усинови-
телів), або опікунів (ст.242 Цивільного 
Кодексу України). Можна це положення 
реалізувати в «дружній клініці» – ні. Від-
повідно до ст. 39 «Основ законодавства 
України про охорону здоров’я» інформа-
ція про стан здоров’я неповнолітнього 
пацієнта (віком від 14 до 18 років) може 
бути надана батькам (усиновителям), 
або опікунові. Як може реалізувати це 
положення «дружня клініка» – ніяк. Тоб-
то, такі лікувальні заклади позбавляють 
батьків першорядного права контролю 
за станом здоров’я їхніх дітей.

Працівники «дружніх клінік» говорять, 
що однією з основних причин звернен-
ня до них є «небажана вагітність». Кілька 
слів про це. З медичної точки зору «не-
бажаної вагітності» не існує, а є вагіт-
ність підліткова. Сам термін «небажана 
вагітність» сягає коріннями початку 
минулого століття, коли відома фемі-
ністка, засновниця «Ліги контролю над 
народжуваністю» (прообраз Міжнарод-
ної Федерації Планування Сім’ї) Марга-
рет Зангер написала у своєму журналі 
«Контроль над народжуваністю», вип.IX, 
№6 за 1925 рік: «Ми повинні забезпечи-
ти право кожної дитини бути бажаною». 
Ця фраза була покликана виправдати 
аборти. «Наймилосердніше, що може 
зробити багатодітна сім’я для своєї ди-
тини, це прикінчити її». Все своє життя 
Зангер присвятила організації аборта-
ріїв по всьому світу. До речі, поява гор-
мональних протизаплідних засобів – та-
кож її заслуга. Основна мета її діяльності 
– зниження народжуваності на планеті. 
Вона була великим другом міністра охо-
рони здоров’я фашистської Німеччини 
Ернста Рудіна, керівника державної про-
грами з генетичної стерилізації. Після 
ознайомлення з її ідеями Адольф Гітлер 
сказав: «Існує багато шляхів, система-
тичних і безболісних, в усякому випадку, 
аби примусити небажані раси вимерти». 
Тому, коли наші лікарі і вчителі говорять 
про «небажану вагітність», вони повинні 
розуміти, що запроваджують у свідо-
мість людей дітоненависницьку ідео-
логію Маргарет Зангер.

Одним зі своїх завдань «дружні кліні-
ки» визначають просвітницьку роботу у 
школах. Розповім, як медики провадять 
таку роботу. В одну зі шкіл м. Миколаєва 
прийшла лікар-гінеколог і провела бесі-
ду з восьмикласницями, присвячену під-
вищенню рівня знань в інтимній галузі. 
В процесі лекції вона дала назви проти-
заплідних таблеток, таблеток для зриву 
вагітності на малих термінах, адресу 
абортарію й умови проведення аборту 
залежно від віку. Коли батьки дізнали-
ся про таке «просвітництво», вони були 
шоковані. Інший лікар-венеролог під 
час бесіди зі мною розповіла, що кож-

Клініки,
дружні 
до молодіНЕ

Останні кілька років в Україні по-
чали активно розвиватися «Клініки, 
дружні до молоді». Про них гово-
рить реклама, їхню адресу надають 
семикласникам у процесі викладан-
ня дисципліни «Основи здоров’я». 
Сьогодні існує вже 126 таких «друж-
ніх клінік». Природно, у батьків ви-
никають питання, а що це за нові 
лікувальні заклади, чим вони відріз-
няються від традиційних? Можливо, 
у них використовують нові методики 
з діагностики і лікування, чи облад-
нання, чи працюють фахівці підви-
щеної кваліфікації? Ні, в основно-
му все ті ж лікарі, ті ж ліки, часто 
ті ж приміщення. Новизна полягає 
у джерелі фінансування і принци-
пі цілковитої анонімності пацієнтів. 
Цілковита анонімність означає, по-
перше, що лікування може проводи-

тися таємно від батьків, по-друге, що пацієнт може не називати свого 
імені лікарям. Тобто, прийшов, отримав номерок, дізнався діагноз, 
полікувався і пішов. Все дуже просто, але це оманлива простота. 
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Здоров'я нації. АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

на дівчина повинна мати в сумочці три 
види презервативів, за кількістю видів 
сексу. Погодьтеся, якщо такі речі гово-
рити повіям – це одне, а неповнолітнім 
незайманим дівчатам – зовсім інше. Хіба 
для них такий підхід не є опосередко-
ваним дозволом на сексуальний старт, 
хоча з медичної точки зору все пра-
вильно. Більшість лікарів вважають, що 
здоровий спосіб життя – це «секс з ви-
користанням презервативів», тому свої 
основні зусилля вони спрямовують на 
їхню пропаганду. Чому таке відбуваєть-
ся? Мабуть, тому, що в медичних інсти-
тутах з людей роблять не вихователів і 
дитячих психологів, а гінекологів і вене-
рологів. Профілактика з медичної точки 
зору відрізняється від профілактики з 
точки зору педагогічної науки.

Цікава наступна інформація, розміще-
на на сайтах таких лікувальних закладів: 
«Якщо у вас погіршилися стосунки з 
батьками – звертайтеся до «Клінік, 
дружніх молоді». Коли йдеться про 
венеричні захворювання і підліткову 
вагітність, цілком очевидно, що спосте-
рігаються зовнішні прояви «дорослого» 
життя. Дитина починає десь пропадати, 
вживати спиртне і тютюн, перестає на-
вчатися і нормально розвиватися. Жо-
ден з відповідальних батьків не буде 
спокійно дивитися на це. Погіршення 
внутрішньосімейних стосунків стає не-
минучим хоча б тому, що підліток опи-
ратиметься спробам повернути його 
до нормального стану. І тут раптом 
з’являється третя сторона, яка стає на 
бік дитини і фактично видає їй «індуль-
генцію» на підлітковий секс, концентру-
ючи всі зусилля не на відновленні миру 
в сім’ї, а на навчанні контрацепції. Ци-
тата з газети «Вечірній Миколаїв» від 16 
листопада 2013 року, що рекламує такі 
клініки: «Ніхто не стане читати вам нота-
ції, соромити чи з’ясовувати, як ви доко-
тилися до такого життя…»

Тепер повернімося до питання про 

джерела фінансування, оскільки му-
зику замовляють ті, хто за неї платить. 
«Дружні клініки» фінансує Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) – організація, що 
бере участь у реалізації низки міжна-
родних проектів зі зниження рівня 
народжуваності, наприклад «Програ-
ми дій з регулювання народонаселення», 
прийнятої на Каїрській конференції у 
1994 р. 1995 року католицька ліга жінок 
Філіппін виграла суд проти ЮНІСЕФ, до-

вівши, що у розробленій ними сироватці 
проти правця містилися речовини, що 
стерилізували жінок. Зупиняючи діяль-
ність ЮНІСЕФ на своїй території, МЗС Ро-
сійської Федерації заявило: «Припинен-
ня впливу ззовні на російську політику 
є важливою умовою успіху виходу з де-
мографічної кризи». З травня 2010 року 
виконавчим директором ЮНІСЕФ є Ен-
тоні Лейк. Пан Лейк був головою Ради 
з національної безпеки в адміністрації 
Клінтона. 1997 року його кандидатуру 
було висунуто на посаду директора ЦРУ, 
але вона не пройшла через Конгрес. 

Починав він свою кар’єру помічником 
Генрі Кіссинджера в Раді з національ-
ної безпеки ще наприкінці 60-х років. У 
70-ті роки був директором політичного 
планування в державному департамен-
ті США. Чому професійний розвідник 
найвищого рівня став раптом дирек-
тором організації, що впливає на де-
мографічну ситуацію у світі?

Запитаймо: «Чому нашим дітям зуби 
лікують за гроші, а аборти роблять 

безкоштовно?» 
Адже якщо хтось 
щось робить, 
отже, це вигід-
но. А вигода тут 
пряма. Ембріо-
нальні тканини 
є дуже цінною 
сировиною для 
фармацевтичної 
п р о м и с л о в о с т і . 
Прибутки компа-
ній, що торгують 
контрацепцією і 
ліками на основі 
стовбурових клі-
тин, а це одні й 
ті самі компанії, 
співставні з при-
бутками від тор-

гівлі зброєю і нар-
котиками, тому 

будь-які витрати на різні там «дружні 
клініки» і «відділення планування сім’ї» 
окуповуються сторицею.

Що це означає для нас? Сьогодні 
Україна посідає провідне місце в Єв-
ропі з «постачання» ембріональних 
тканин для потреб фармацевтич-
ної промисловості. Щоденно у краї-
ні вчиняють понад чотириста абортів. 
Мільйон двісті тисяч сімей не можуть 
мати дітей, і мінімум 40% з них – через 
переривання першої вагітності. Двад-
цять відсотків української молоді не-
репродуктивноздатні, в тому числі і 

через ранню сексуальну активність. 
А тепер уявіть, що ці 20% створять сім’ї 
зі здоровими ровесниками, скільки від-
сотків людей не зможуть зачати дитину? 
40%! Це катастрофа! І прийшла вона до 
нас, у тому числі, під прикриттям ло-
зунгу турботи про здоров’я дітей. Тому, 
якщо відволіктись від цього лозунгу і 
поглянути на ситуацію збоку, то вона 
має такий вигляд. На території нашої 
країни за гроші міжнародної органі-
зації, що бере участь у реалізації про-
грам зі скорочення народонаселення 
і керує якою професійний розвідник, 
створюють заклади, що ігнорують 
закони України щодо пріоритетних 
прав батьків і впливають на демогра-
фічну ситуацію. А зниження народжу-
ваності несе в собі загрозу національній 
безпеці країни і це підтверджує рішення 
РНБО від 29.12.09, затверджене Указом 
Президента України №1124 від 29.12.09. 
В будь-якому випадку і батькам, і чинов-
никам є над чим замислитися.

І ще. Коли ми виступаємо проти 
«дружніх клінік», ми не виступаємо про-
ти того, аби наших дітей лікували. На-
віть непутящі, вони все одно наші діти, 
і ми їх любимо. Ми просто проти того, 
щоби дітей лікували таємно. Лікарі ви-
рішують завдання тактичні – вилікувати 
захворювання чи зробити аборт. Ми ж, 
батьки, вирішуємо завдання стратегічні 
– виховання потомства. Венеричне за-
хворювання чи підліткова вагітність є 
вкрай неприємним, але лише епізодом, 
життя на цьому не закінчується. «Ризи-
кована» поведінка дитини – це сигнал, 
насамперед батькам, отже, десь вони 
помилилися, щось прогледіли. Їм також 
потрібно працювати над своїми помил-
ками, адже саме батьки відповідають 
перед Богом і суспільством за свою 
дитину.

Бєляков С.Ю. 
ВГО «Батьківський комітет Украї-

ни», м. Миколаїв.

За пропонованими послугами можна зрозуміти,  
у який бік думають такі клініки.

Якщо одним із результатів ро-
боти «Клінік, дружніх молоді» є 
зниження народжуваності, то рух 
«За життя», що існує в Україні, 
навпаки бореться за кожне не-
мовля, хоч би на якій стадії роз-
витку воно знаходилося. Цей рух, 
на жаль, не фінансується й існує 
лише на основі громадської іні-
ціативи, завдяки пожертвам гро-
мадян України.

У даний час в Україні існує трохи 
більше десяти центрів руху «За життя». 
Традиційно сильним є Одеський «Про-
світницький медико-психологічний 
центр «Життя» (ПМПЦ «Життя»), з діяль-
ністю якого ми і пропонуємо коротко 
ознайомитися.

Центр було створено з метою збере-
ження життя ще не народжених дітей, 
а також інформування громадськості 
щодо питань, пов’язаних з сім’єю, шлю-
бом і сучасними проблемами біоме-
дичної етики.

З цією метою центр ПМПЦ «Життя» 
друкує і поширює листівки і брошури, 
що інформують про останні відкриття 
щодо розвитку дитини до народження. 
У тому числі було розроблено оригі-
нальний флаєр до тесту на вагітність, 
що продається в аптеках. Такий спосіб 
розповсюдження зручний тим, що не-
обхідна інформація потрапляє до рук 
тим жінкам, у яких існує можливість 
завагітніти. Це часто буває вельми до 
речі, оскільки більшість жінок дітород-

ного періоду перебувають 
в омані щодо того, чим є 
нове життя, що зароджу-
ється в них. Наприклад, 
багато хто вважає, що ди-
тина, яка розвивається, є 
частиною тіла жінки і, від-
повідно, вона може роз-
поряджатися нею так, як 
вважає за потрібне. Хоча 
наука вже точно довела, 
що ембріон є новою осо-
бистістю, яка може до пев-
ного часу існувати лише 
завдяки підтримці матері. 
Завдяки цьому флаєру ба-

гато жінок відмовля-
ються від аборту.

Також центр про-
водить лекцію для 
студентів і старшо-
класників «Цінність 
людського життя». 
Така форма роботи 
потрібна не лише 
для зниження кіль-
кості абортів серед 
молоді, а й для запо-
бігання ризикованої 
поведінки, що може 
призвести не лише 
до незапланованої 

вагітності, а й до зараження венерич-
ними захворюваннями і СНІДом. На від-
міну від пропагандистів «захищених» 
статевих відносин, що зводять захист 
до застосування контрацептивів, центр 
«Життя» робить наголос на виключен-
ні дошлюбних стосунків і вірному по-
дружньому житті.

Як правило, дівчата і жінки, введені 
в оману рекламою контрацептивів, зі-
штовхуються із незапланованою вагіт-
ністю. Для декого з них це виявляєть-
ся шоком, оскільки вони не готові до 
материнства. Водночас багато з них не 
хочуть вбивати нове зароджене життя. 
Для таких випадків центр відкрив га-
рячу лінію з проблем незапланованої 
вагітності. Для інформування про неї 
було створено рекламний ролик. Для 
роботи на гарячій лінії проводять під-
готовку волонтерів упродовж півроку.

Часто дівчатам, що потрапили у 
складні життєві обставини, у зв’язку із 
незапланованою вагітністю потрібна 
не лише психологічна допомога, а й 
створення умов для життя з дитиною. 
З цією метою було організовано соці-
альну підтримку підопічним. Зокрема, 
центр надає всебічну допомогу, у тому 
числі і щодо житла — у даний час зні-
має 1, 2 і 3-кімнатні квартири, в яких 
вони проживають.

Центр відкритий для співробітни-
цтва і буде вдячний за будь-яку до-
помогу у здійсненні діяльності щодо 
захисту материнства і дитинства. 
Контактний тел. (048)787-21-05.

РУХ «ЗА ЖИТТЯ»



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

6
стор.

ОСВІТА. Психологія виховання

Образ людини  
і кроскультурні  
дослідження

Щоби знати, якою ми хочемо виховати 
людину, слід мати уявлення про те, якою 
повинна бути людина, і що називається 
«образом людини». 

Образ людини є основою образу ви-
хованця, орієнтиром виховання, без 
якого виховання стає без-óбразним. 
Саме образ людини чи образ дорос-
лого, за словами Б.Д. Ельконіна, є цен-
тральною категорією, що задає ціліс-
ність дитинству. 

Образ людини – орієнтир виховання, 
у ньому закарбовуються наші ціннос-
ті, цілі, мотиви, установки, очікування, 
уявлення. Образ людини визначає об-
раз ідеального Я, образ Я, що задає ці-
лісність особистості.

У зв’язку з соціокультурною невизна-
ченістю, що у певних дослідженнях по-
значається як соціокультурна криза, є 
необхідність звернутися до кроскуль-
турних досліджень образу людини, що 
допоможуть нам зрозуміти роль куль-
тури у формування уявлень про те, 
якою повинна бути людина. Ці дослі-
дження можуть дати нам відповіді на 
запитання: Якою повинна бути людина? 
Яким повинен бути батько, вчитель, ви-
хователь і вихованець? Чи існують від-
мінності в уявленнях про людину в різ-
них культурах? І чим їх зумовлено?

Було проведено дослідження, що 
з’ясовувало зміст образу людини у 
представників різних культур. Метою 
цих досліджень було виявлення ролі 
культури у змісті образу людини, і по-
чалися вони роботами японських вче-
них Маркуса і Кітаями, потім були про-
довжені роботами німецького вченого 
Р. Оертера та його школою. Досліджува-
ли уявлення про людину у представни-
ків західних культур (США, Німеччина) 
і східних культур (Індонезія, Корея, Ки-
тай, Україна). 

Спільними висновками цих робіт є 
два твердження про те, що образ лю-
дини визначається культурою і що 
всі культури можна поділити на два 
типи: індивідуалістичні (західні) і 
колективістичні (східні). Коротка ха-
рактеристика двох культур (двох типів 
цивілізацій) і відповідно двох образів 
людини і базується на ставленні людини 
до інших людей.

Два типи культур –  
два образи людини

Образ людини західних культур ха-
рактеризується цінностями індивідуа-
лізму: закрите й автономне «Я», найвища 
цінність — самореалізація і задоволен-
ня, перевага надається самостійності й 
особистому благополуччю, самостійні 
рішення приймають зазвичай проти ба-
жань і вимог соціального оточення.

Образ людини східних куль-
тур характеризується відкритою 
Я-концепцією і простежується у нероз-
ривному зв’язку з іншими, процес по-
становки мети виступає як гармонія між 
власними цілями і цілями соціального 
оточення. Найвищою цінністю, напри-
клад, у Китаї є внесок у суспільство. В Ін-
донезії – бути гарною людиною і нести 
відповідальність за себе, сім’ю і суспіль-
ство. В Україні – найвищою цінністю є 
сім’я, дружба, взаєморозуміння.

Розбіжність між діями індивіда й уяв-
леннями про те, якими вони повинні 
бути, породжує низку негативних на-
слідків, серед яких ми помітили такі: 
по-перше, у цьому випадку образ лю-
дини втрачає свою роль в орієнтуван-

ні, управлінні, плануванні й здійсненні 
вчинків; по-друге, відповідно до цього, 
постає питання: «Що чи яка конструкція 
бере на себе ці функції? Чим визначаєть-
ся вибір дій? По-третє: така розбіжність 
може вести і призводить до внутрішньої 
напруги і невротизації сучасної людини, 
що і спостерігаємо у сучасному світі.

Тут не можна оминути питання про те, 
що є джерелом, фундаментом обра-
зу людини, звідки беруться уявлення 
про людину. Світська свідомість шукає 
відповідь на це запитання у царині соці-
альних, суспільних відносин і відводить 
їм головну роль. Однак, як показали 
дослідження, це не так. Соціальна си-
туація не знайшла відображення в об-
разі людини. Його немає і в біологічній 
зумовленості.

Де ж слід шукати джерело цих 
уявлень?

Як ми вже говорили, згідно з числен-
ними кроскультурними дослідженнями, 
образ людини визначається культу-
рою. Культура є носієм національного 
духу. Джерелом національного духу є 
релігія. Релігія і культура нерозривно 
пов’язані, оскільки релігія є основним 
джерелом духовних цінностей, ядром, 
навколо якого будуються основні жит-
тєві смисли й цінності. 

Духовний досвід релігії і культури 
представлено на різних рівнях: релігія 
має родовий (людський рід), надкуль-
турний характер, культура – видовий 
(нація) характер. І в цьому смислі релі-
гія є вищою і загальнішою, ніж культура. 
Спільнота – рід людський, у релігійному 
вимірі є найвищою родовою спільністю, 
духовним носієм якої є релігія. 

Говорячи про культуру як видове 
утворення, можна сказати, що культур-
ний духовний досвід відображає спе-
цифіку нації, тобто людський духовний 
досвід заломлюється у характері нації 
і знаходить у ньому своє вираження. 
Наша культура ось уже понад 1000 
років є культурою, цінності якою ви-
значені більшою мірою цінностями 
східного християнства.

Ці уявлення можна виразити у такій 
схемі:

Образ Божий – Релігія;
Образ людини – Культура;
Я-ідеальне – Індивідуальна свідомість;
Образ Я – Індивідуальна свідомість.
Ці ланки в нормальному, не спотво-

реному стані являють собою ланцюг, де 
кожна ланка нижче повинна визначати-
ся ланками згори. При руйнуванні верх-
ніх поверхів спотворюється хід розви-
тку людини аж до втрати нею людської 
подоби. 

Якщо образ людини не визначається 
образом Божим, то цю функцію почина-
ють виконувати нав’язані ззовні образи 
сучасного інформаційного простору, 
що намагаються витіснити Богом закла-
дені уявлення про людину і переконати 
її: «Забудь про те, що ти – образ Божий і 
«живи красиво». 

Однак хай якими є теми навіювання, 
основні уявлення про людину мо-
жуть бути підмінені, але вони не мо-
жуть зникнути до кінця. Вони завжди 
будуть давати про себе знати, навіть 
при зовнішньому добробуті у вигляді 
голосу совісті, можуть призводити до 
внутрішнього конфлікту, наслідком яко-
го є алкоголь, наркотики, невротизація, 

втрата смислу життя, психосоматичні 
захворювання тощо.

Градація ступеня впливу образу 
людини на її життя виглядає так:

1. Людина керується чи намагаєть-
ся керуватися у своєму житті уявлен-
нями про те, якою повинна бути лю-
дина, перебувати в гармонії з цими 
уявленнями. Тоді її поведінка відпо-
відає цим уявленням. Цей рівень задає 
цілісність, втрата якої занурює в кон-
кретику буденних ситуацій, щоразу за-
лишаючи за рамками уваги узагальнене 
уявлення про людину. 

2. Людина має правильні, правед-
ні уявлення, але не керується ними 
у своєму житті, чи керівництво си-
туативне. Такий розрив негативно по-
значається на розвитку особистості, є 
фактором особистісної дезінтеграції і 
дестабілізації. Образ людини витісня-
ється іншими образами, які пропонує 
сучасний інформаційний простір. Від-
бувається підміна.

Образ людини  
у дітей і дорослих

Ми (я і німецький проф. Рольф Оер-
тер) провели дослідження образу люди-
ни у дітей і підлітків 7-16 років (2001) й 
у студентів педагогічного вишу України 
(2006). Опитування проходило або у ви-
гляді напівстандартизованого інтерв’ю, 
або у формі письмових відповідей на 
запитання, зокрема щодо уявлення про 
людину, про відповідальність, щастя і 
смисл життя.

Загальними висновками цих дослі-
джень є: 

1. Образ людини (уявлення про те, 
якою повинна бути людина) в осно-
вному включає якості таких категорій: 
«доброта» (добра, чуйна, милосердна, 
співчутлива); «чесність» (чесна, спра-
ведлива, порядна, щира); «розум» (ро-
зумна). У дослідженні 2006 р. додаються 
«соціальні якості» (ввічлива, вихована, 
комунікабельна); 

2. Образ людини бачать у нероз-
ривному зв’язку з іншими. Притаман-
на відкрита концепція особистості, 
прагнення до злиття і взаєморозуміння. 
Основна умова щастя і найголовніше 
для людини – сім’я, близькі, здоров’я. 
Смисл життя і відповідальність пов’язані 
з вкладом в інших людей: допомога 
одне одному і турбота про інших людей, 
близьких.

3. Про відповідність образу лю-
дини реальній поведінці людей. 
42% висловлювань свідчать про по-
вну невідповідність, 40% про частко-
ву відповідність, і лише 18% про повну 
відповідність.

4. Отримані дані дають змогу ствер-
джувати, що актуальна соціальна си-
туація не знайшла відображення в 
уявленнях про те, якою повинна бути 
людина. Образ людини – явище віднос-
но стійке, незалежне, культурно-специ-
фічне, що існує всупереч пропонованим 
цінностям та ідеалам і є противагою, що 
утримує в свідомості образи і уявлення, 
закладені в надрах культури попередні-
ми поколіннями. 

Таким чином, люди зараз перебува-
ють у суперечливій ситуації вибору, 
який представлено як по «вертикалі», 
так і по «горизонталі».

Виховуючи людину, ми повинні 
спиратися на той образ людини, який, 
як вказують дослідження, залежить від 
особливостей культури, в умовах якої 
виховували людину, згідно з традиція-
ми і багатовіковим досвідом попере-
дніх поколінь.

КОГАН Ірина Михайлівна

«Хочу, щоби моя дитина була кращою, ніж я!» – так вважає ко-
жен, чи майже кожен з батьків. І не завжди при цьому ми замис-
люємося: а краще – це як? Якими ми хочемо бачити наших дітей? 
Добрими, чесними, розумними, а може – прагматичними, розваж-
ливими, хитрими? Які моральні якості в нашому розумінні відпові-
дають сучасності? Державна галузь освіти, схоже, також не ставить 
собі такі філософські питання, взявши курс на бездумне копіювання і 
запровадження у нашу школу чужих (а може, й ворожих?) методик, 
підручників, ціннісних орієнтирів.

Наскільки співвідносні з українською ментальністю і чи дадуть по-
трібні паростки заморські освітні програми у разі пересадки їх на 
національний ґрунт, – спробуймо розібратися разом із кандидатом 
психологічних наук Іриною Коган.

орієнтир виховання
Образ людини –
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роЗвиток особистості. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Із групи дошкільнят  назустріч батькам спорхує малеча. 
Звідусіль лунає щебет: 

– Тато! Ми сьогодні балет дивилися! Його написав 
композитор Чайковський!

– Мамо, а Спляча красуня така гарна! А музика така 
красива!...

– Я, мамо, буду балериною і станцюю тобі отак 
(показує)… 

Уявити таку «картинку» доволі складно: дитячий садок, 
балет і Чайковський – речі для сучасного світу незвич-
ні, а втім саме таке мені довелося побачити в одному із 
садочків.

Здивували не діти своєю безпосередністю і  не балет, 
про який йшлося. Здивували батьки – в них був шок. 
Хтось ніяково знизував плечима і, немов соромлячись, 
опускав очі. В когось на обличчі застигло нерозуміння. А 
в когось – запитання: як реагувати на Чайковського (до 
речі, хто це?), і як бути з балетом (а, може, почулося?!), і 
чи не «розібратися» з вихователькою?…

Насправді все було досить просто: дітям, які відвідують 
цей садочок, пощастило і разом із сучасним мультимедій-
ним обладнанням вони отримали унікальну можливість 
доторкнутися до прекрасного, незвіданого і чарівного сві-
ту мистецтва, поринути в море музики і в захваті танцю 
побачити те, чого здебільшого не бачили їхні батьки та й 
за браком часу (освіти, культури?!) навряд чи побачать.

Сьогодні в Україні запроваджується медіа-проект «Театр 
дошкільника», який передбачає безкоштовне забезпечення 
усіх дошкільних закладів, у тому числі дитячих будинків, а 
також дитячих будинків сімейного типу і багатодітних сімей 
мультимедійним обладнанням, до комплекту якого входить 
персональний комп’ютер (ноутбук), мультимедійний про-
ектор, аудіосистема, телескопічний екран (1750х1600 мм), 
відеокамера для зйомок святкових, навчальних і виховних 
заходів. Проект запроваджується виключно за рахунок 
приватних інвестицій без залучення коштiв державного 
бюджету.

Організатори медіа-проекту беруть на себе зобов’язання 
технічної підтримки діяльності кінозалів, їх підключення до 
безлімітного безоплатного трафіку мережі Інтернет, а та-
кож пропонують розміщення відеосюжетів занять, що про-
водяться вихователями, у спеціальній рубриці на сайті, де 
батьки зможуть переглянути і скачати у вільному доступі 
відео з участю їхніх дітей у навчальних заняттях, дитячих 
«ранках», інших виховних заходах та розмістити відзняте 
ними відео. 

Дошкільні заклади, які приєднаються до проекту, мати-
муть можливість щомісяця отримувати для перегляду три 
екранізовані ексклюзивні дитячі вистави, поставлені в Теа-
трах юного глядача Києва, Львова, Харкова, Москви, Санкт-
Петербурга, Казані, Мінська, Варшави, Тбілісі, Єревана, Баку, 
Астани тощо, а також прем’єрні кіно- та мультиплікаційні 
фільми, зняті  дитячими кіностудіями. 

Проект отримав схвальну оцінку Національної експертної 
комісії України з питань захисту суспільної моралі та кола ві-
домих вітчизняних фахівців, серед яких – Заслужені вчителі 
України, кандидати наук, мистецтвознавці, кінорежисери, 
Народні депутати  України, представники органів державної 
влади. 

«Театр дошкільника»  – це не панацея. Це лише один із 
кроків, а їх має бути безліч. Крокуймо разом! Дамо нашим ді-
тям шанс вийти на шлях добрих помислів і чистих почуттів, 
виховаймо їх гідними людьми. Нехай змалку вони відкриють 
для себе багатство світової культури, заволодіють істинни-
ми цінностями  свого та інших народів світу. 

Контакти організаторів проекту: 066-843-8797.
І. ЯРОВА, вчитель-методист вищої категорії

Театр – наймогутніший засіб вихо-
вання; з ним, можливо, пов'язані найкра-
щі надії на національне відродження.  

Р.Роллан

Мультимедійне обладнання сьогодні проникає в 
усі сфери освіти. Приходить до нього і дошкільна пе-
дагогіка. Завдяки соціальному медіа-проекту «Театр 
дошкільника», який передбачає мультимедійне за-
безпечення в ознайомленні дітей дошкільного віку із 
театральним мистецтвом, стало можливим оновлен-
ня якості впливу сучасної дошкільної освіти. 

Запровадження нових методик роботи з маленьки-
ми дітьми завжди має бути зваженим та обережним, 
тож зрозуміло чому впровадження медіа-проекту 
відбувається повільніше, ніж хотілося б. Це обумов-
лено специфікою дошкільної освіти – адже, на від-
міну від інших етапів, віковий етап «дошкільник» є 
найвідповідальнішим у майбутньому житті особис-
тості. Художні враження раннього дитинства сильні 
й залишаються в пам'яті надовго, іноді на все життя. 
Для успішного художнього розвитку дитини необ-
хідно правильно використовувати у відповідності з 
віком різні форми та види дитячих занять та розваг. 
Водночас цікаві для дітей форми подання освітнього 
матеріалу є запорукою результативної педагогічної 
роботи, а саме: формування творчої особистості, 
здатної самостійно мислити й приймати нестандарт-
ні рішення.

Мультимедійне обладнання може стати надзви-
чайно корисним у вихованні суспільно-естетичних 
орієнтирів дошкільнят. Мається на увазі не традицій-
ний перегляд «мультиків», а системну роботу із фор-
мування моралі майбутнього громадянина України, 
розвитку його пізнавального потенціалу на прикла-
дах позитивного впливу театрального мистецтва. 

Емоційна сила театральної вистави робить її од-
ним із найрезультативніших педагогічних засобів ви-
ховання малят. Особливості процесу у дошкільників 
полягають у позитивній взаємодії особистості із сві-
том, у виявленні чуттєво-емоційної сприйнятливості 
до мистецтва, у перших спробах оцінювання творів 
мистецтва, які відображають емоції та почуття дітей, 
в освоєнні абетки театрального дійства. Тож за до-
помогою соціального проекту «Театр дошкільника» 
можливе формування естетичного ставлення до кра-
си театрального мистецтва, формування  цінностей, 
які у подальшому впливають на спрямованість жит-
тєвого шляху майбутнього дорослого. 

Репертуар проекту є таким, що всі твори відпові-
дають віковим вимогам дітей, ілюструють соціально-
моральні питання, дають можливість залучати дітей 
до процесу активного пізнання людського буття. 
Вони спонукають дитину думати, виробляти власну 
позицію, брати приклади для наслідування. Тому в 
процесі безпосереднього перегляду та обговорення 

побаченого робота вихователя з медіаобладнанням 
набуває важливої ваги.

Завданням вихователів під час перегляду спекта-
клю було створення атмосфери емоційного сприй-
няття театрального дійства, що збагачує естетичний 
досвід дітей, надає можливість самостійно оцінювати 
побачене, формувати враження про героїв вистави.

Для цього важливо створити передумови пере-
гляду театральної вистави, а саме: розповісти про 
що буде спектакль і на які моменти треба особливо 
звернути увагу, поставити відповідні запитання. Під-
готовлені таким чином глядачі є уважними, готовими 
і до сприйняття, і до обговорення побаченого. Таку 
підготовку забезпечували досвідчені вихователі, 
пропонуючи різноманітні види організації дітей: ігри 
театральної творчості, режисерські обговорення, 
ігри-переддійства (поперемінне включення худож-
ньої, музичної, пластичної, драматичної діяльності) 
тощо. Це дало змогу мотивувати дітей до усвідомле-
ного сприйняття вистави, відкрило більше можли-
востей для освітньої роботи, особливо мовленнєвої 
діяльності.

Впровадження мультимедійного обладнання в 
освітню діяльність дошкільного закладу виявило такі 
позитивні результати:

– створення умов для набуття дітьми досвіду пере-
гляду та оцінки театрального мистецтва;

– організація безпосереднього контакту дітей з 
творами театрального мистецтва;

– освоєння навколишнього засобами театра-
лізованої інтерпретації;

– синтезування виховної та естетичної скла-
дової освіти дитини.

На матеріалі соціального проекту в закладі 
розпочали діяти сюжетні ігри «Театр» із вико-
ристанням рольових сценаріїв, проведенням 
підготовчих до спектаклів дій, влаштуванням 
лялькових театрів. Дієво-ігрова форма освітньої 
роботи виявилася ефективною і продуктивною 
у формуванні соціальної свідомості дітей.

Забезпечувати взаємозв'язок театрального 
мистецтва із різними видами діяльності освіт-
нього процесу дали змогу літературні проекти. 
Ця ідея належить знаному українському вче-
ному Гавриш Н.В. На практиці виявилося до-
цільним об'єднувати в одному літературному 
проекті образотворчу діяльність (малювання, 
ліплення, аплікація), мовленнєво-творчу (скла-

дання міні-творів, загадок, казок, віршів, альтерна-
тивних сценаріїв перебігу подій вистави), драматич-
ну (підготовка та проведення театральних вистав, 
дійств, концертів на основі побаченого).

Завданням літературного проекту є формування 
моральних ідеалів дошкільника, що виявляється у 
вмінні розрізняти добро і зло в людських стосунках, 
висловлювати власну думку на соціальні явища жит-
тя, співпереживати чужу печаль та радіти успіхам ін-
ших тощо.

Експериментальне впровадження соціально-мо-
рального проекту в умовах сучасного дошкільного 
закладу наочно показало переваги і отримало роз-
виток у вигляді нових організаційних форм роботи 
з дітьми: сюжетно-рольові ігри «Театр», літературні 
проекти, активні перегляди вистав. За допомогою 
мультимедійного обладнання вдалося поєднати ес-
тетичне, моральне виховання із цікавими для дітей 
заняттями.

Отже, системна робота із формування моралі 
майбутнього громадянина України, розвитку його 
пізнавального потенціалу є результативнішою із 
включенням до переліку її засобів мультимедійного 
обладнання. 

КОРНЄЄВА О.Л.
кандидат педагогічних наук,

завідувач Костянтинівського ДНЗ № 31 «Мир»

Використання 
мультимедійного обладнання 
в умовах організації освітнього процесу 

дошкільного навчального закладу

ШАНС Є!



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

8
стор.

СВІТ СІМ’Ї. Мистецтво бути батькаМи

Не позбавляйте дитину  
перспективи!

Навіть якщо ви впевнені, що не зможете 
дати їй того, чого вона хоче.

По-перше, ніхто не знає, як повернеть-
ся життя. Я могла б навести десятки при-
кладів, коли доля несподівано усміхалася 
незаможній сім’ї, і в домі з’являвся доста-
ток. А по-друге, надто часто повторюючи 
слово «ніколи», ви ризикуєте нарватися 
на бунт чи сформувати у дитини психо-
логію «маленької людини», яка почува-
ється безправною комашкою і за це всіх 
ненавидить.

Чому б не сказати по-іншому? Припус-
тімо, так: «Ти знаєш, синку, у нас зараз з 
грішми туго. Але нічого, потерпи трішки, 
щось придумаємо».

І постаратися зацікавити дитину чи-
мось іншим.

У мене, наприклад, не було грошей на 
те, щоби придбати дочці лялькову кімна-
ту для Барбі, але вона від цього не страж-
дала, оскільки я їй підказала обладнати 
етажерку саморобними меблями із сір-
никових коробочок, деталей пластмасо-
вого конструктора та інших підручних 
матеріалів.

Христина захопилася і спорудила не 
тільки ліжко, стіл і телевізор, а й навіть 
ліфт, на якому лялька піднімалася з по-
верху на поверх. І прийшовши в гості, по-
дружки, в яких були іграшкові будинки і 
меблі, і машина, й інші атрибути красивого 
лялькового життя, радо бавилися із само-
робними іграшками. Адже таких речей, як 
у моєї дочки, не було більше ні в кого. А 
головне, вона їх зробила сама, власноруч, 
це було ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ. Повернувшись до-
дому, дівчата намагалися наслідувати її. 
Таким чином, ситуація переверталася. Не 
Христина заздрила більш забезпеченим 
подружкам, а вони прагнули перейняти її 
винахідливість і вміння майструвати.

Не ведіть  
песимістичних розмов

Дитині дуже шкідливо чути «апокаліп-
тичні» розмови, які обожнюють вести 
багато наших дорослих. Сидять, напри-
клад, за святковим столом і говорять про 
продажність політиків, про підрив про-
довольчої безпеки і грядущий голод, про 
скорий розпад країни, про загрозу злид-
нів. Для дорослих усе це звичні штампи, 
порожня стрясання повітря. Боротися 
вони не прагнуть, а «випустивши пару», 
весело попрощаються з господарями, 
подякують за смачне пригощання і розі-
йдуться по домівках, знову занурившись 
у свої буденні справи і турботи. В глибині 
душі вони не вірять, що всі ці жахи тор-
кнуться особисто їх. Якби вірили, то по-
водилися б інакше. І головне, реальність, 
що їх оточує, була б іншою.

У війну, наприклад, люди психологічно 
мобілізовувалися і напружували всі сили 
для боротьби з ворогом. А у вільну хвиль-
ку, зібравшись у колі друзів, не лякали 
одне одного моторошними розповідями 
про жахи війни, а, навпаки, веселилися 
так, ніби у країні мир і спокій. Це надава-
ло їхній психіці стійкості. Ну і, звісно, люди 
не вели розмов про можливість поразки, 
які так пригнічують усіх, а особливо слаб-
ких і беззахисних – насамперед дітей.

На дітей такі розмови діють просто 
вбивчим чином. Це вибиває у них ґрунт 
з-під ніг, породжує безмежні страхи, які, у 
свою чергу, призводять до озлобленості і 
розвитку егоїзму. Дитина не може почува-
тися жертвою. Особливо коли не розуміє, 
навіщо, в ім’я чого цю жертву приносять. 
Будучи не в змозі впоратися зі своїм 
страхом, вона втрачає самоконтроль і 
починає кидатися на тих, кого не боїться: 
на близьких родичів, слабших дітей, до-
машніх тварин тощо.

Крім того, у багатьох дітей виникає 
спокуса стати на бік зла, якщо вже воно 
таке могутнє. Адже слабка людина не 
може жити без опори. І, не надаючи їй 
опори у своїй особі, батьки штовхають 
дитину в обійми зла.

Я вже мовчу про те, що від невідповід-
ності словесного ряду і зорового, який 
щоденно проходить перед очима дитини 
(яскрава телереклама, барвисті вітрини 
магазинів, вогні ресторанів, казино і дис-
котек), у дітей починається роздвоєння 
свідомості. Що правда? Де правда? Кому і 
чому вірити? Як розібратися у цій неймо-
вірній плутанині? Та й чи потрібно розби-
ратися? Може, краще просто відмежува-
тися від неприємних думок: зануритися 
у комп’ютерні ігри чи інтернет, припасти 
до екрана телевізора, оглушити себе рок-
музикою, прийняти дозу наркотику? А на 
все інше – начхати.

Так у дітях розвивається психологія «по-
фігізму», яка дуже швидко поширюється 
на все довкола. У тому числі і на близьких 
родичів.

«Його (її) нічим не проймеш! Нікого не 
любить, нікого не жаліє. На умі лише роз-
ваги. Матір божеволіє, батько за серце 
хапається, у щоденнику самі двійки, а 
йому (їй) хоч би що! Жодної думки про май-
бутнє. Не розумію, як він (вона) не боїться 
майбутнього!»

Але насправді усе навпаки. Дитина над-
мірно боїться. Образ майбутнього, що 
окреслився у чергових апокаліптичних 
розмовах дорослих, був настільки жахли-
вий, що думати про таке майбутнє і жити 
в ньому не хочеться. А хочеться жити од-
ним днем і брати від життя все (читай: всі 
задоволення).

Це не означає, що дитина повинна 
зростати у тепличних умовах, і не мати 
уяви про реальність. Але образ реаль-
ності, по-перше, повинен бути посиль-
ним для дитини. А по-друге, лейтмоти-

вом повинно звучати: «Не хвилюйся, все 
буде добре. Ми тебе не дамо ображати».

Так, у житті далеко не завжди складні 
випробування завершуються щасливо. 

Це у казці після небезпечних пригод герої 
знаходять скриню з грішми і влаштовують 
бенкет на весь світ. Але дитина повинна 
вірити у перемогу доброго начала, в оста-
точне торжество справедливості. Інакше 
у неї не вистачить сил подорослішати.

Злидні як знаряддя виховання
Неприпустимо занурювати сина чи 

дочку у психологічну атмосферу убо-
гості «з виховних міркувань». Коли 
грошей хай не густо, але все ж вистачає, 
а батьки намагаються привчити дітей 
«жити по кишені», і навіть купити пляшку 
лимонаду стає серйозною проблемою, 
складною для вирішення. «Бути чи не 
бути? Купити чи не купити?»

У таких сім’ях вперто мусолиться тема 
прийдешнього зубожіння.

– Нехай звикає, життя його по голівці 
не гладитиме! – говорять батьки і при 
цьому бачать себе ледь не героями.

А насправді просто знімають з себе 
відповідальність. Адже обов’язок до-
рослих – до останнього оберігати ма-
леньких дітей від біди, а вони заздалегідь 
розписуються у своєму безсиллі, та ще й 
підводять під нього теоретичну базу!

Навіть якщо грошей небагато, краще на 
цьому не фокусуватися.

Наприклад, у мегаполісах найвищий 
відсоток школярів-наркоманів припадає 
на учнів елітних ліцеїв і гімназій. І дуже 
багато матерів зізнавалися мені, що поки 
сім’я жила скромно, з дітьми справи були 
непогані. А потім батько став багато заро-
бляти і дитина ніби з ланцюга зірвалася.

Пам’ятаю, коли ми жили дуже бідно, 
я намагалася влаштувати дітям свято з 
будь-чого: часто пекла пироги і кекси, 
купувала морозиво, яке тоді коштувало 
копійки, багато грала з ними, допомагала 
майструвати ігри й іграшки. І діти вважа-
ли, що ми навіть дуже заможні, хоча ходи-
ли вони, в основному, у речах, подарова-
них чи проданих мені знайомими. А суп 
з плавленого сирка з цибулею (на м’ясо у 
нас часто не вистачало грошей) для них 
досі залишився однією з найулюбленіших 
страв.

Якщо ж зациклюватися на хронічній 
нестачі грошей, у дитини розвивають-
ся заздрість і скнарість.

Багатство буває різне
Значно розумніше вчиняють ті дорослі, 

які змалку орієнтують дітей на багатство 
духовне.

Це, звісно, складніше, ніж купити іграш-
ку. Мало твердити: «Читай, вчися, твори...» 
Слід самому багато знати, багато вміти. А 
головне, потрібно бути готовим постій-
но пізнавати щось нове. Адже не секрет, 
що інтереси дітей багато в чому визнача-
ються інтересами батьків. Коли батьки 
зайняті виключно добуванням хліба 
насущного, діти починають заздрити 
тим, у кого, на їхню думку, більш зміс-
товне життя. І знову-таки звертають ува-
гу насамперед на зовнішні, матеріальні 
його аспекти, оскільки це більше кидаєть-
ся в очі і взагалі зрозуміліше.

Не лише дитячі, а й дорослі пережи-
вання через нестачу грошей для задо-
волення щоденних потреб, що постійно 
зростають, пояснюються просто нудь-
гою і порожнечею життя. А коли життя 
набуває справжнього змісту, раптом ви-
являється, що людині не так вже й багато 
потрібно для щастя.

Що вище сходить людина сходами духо-
вного розвитку, то менше вона прив’язана 
до мирських благ, володіння якими по-
требує щільно набитого гаманця. А отже, 
вона стає вільнішою і невразливою. 

Ну, й останнє...

Якщо у вашої дитини є якась справді 
заповітна мрія, постарайтеся її здій-
снити! Нехай не одразу, і за кілька ро-
ків і, можливо, у дещо урізаному варі-
анті. Але все-таки здійсніть!

Бо дуже сумно буває дивитися на до-
рослих людей, у яких з дитинства скла-
лося враження, що їм забагато недодали. 
Виростаючи, такі люди прагнуть заповни-
ти цей пробіл і часто переповнюють його, 
але в душі досі залишаються ображени-
ми, обділеними дітьми. А тому вважають 
себе вправі вчиняти капості, бажаючи 
помститися оточенню за свої дитячі обра-
зи і вчасно не здійснені мрії.

Тетяна ШИШОВА 

як знаряддя виховання
Найстрашніше – це безвихідь. Комплекс бідняка фор-

мується не тоді, коли дитина чує, що у сім’ї ЗАРАЗ не-
має грошей на ту чи іншу річ, а коли мотив бідності стає 
нав’язливим.

ЗЛИ
ДНІ
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трудове виховання. СВІТ СІМ’Ї

Прийшовши до студії бісероплетіння, 
я постаралася «влитися» в атмосферу, не 
порушити, не привертати увагу, а зану-
ритися разом з дітьми у сам процес твор-
чості. Ми розмовляли просто, на рівних. 
Відкриті обличчя, сяючі очі – дівчата з ра-
дістю ділилися секретами своєї майстер-
ності. Головне – їх слухати…

Діти увесь час звертаються із запитан-
ням до викладача, підходять, показують, 
радяться. Атмосфера робоча, ділова. 
Хочеться взяти самій до рук бісер і по-
чати плести. У кожного свій темп, своя 
швидкість.

«На початку навчання діти опановують 
різноманітні техніки плетіння, – ділить-
ся зі мною керівник гуртка Виноградова 
Марина Володимирівна. – На заняттях 
вчаться плести не тільки різноманітні 
прикраси (браслети, намисто, кольє), а й 
дерева, квіти, звіряток. До Нового року 
готуємо дідів морозів, сніговиків, ялин-
ки, а от до Пасхи обплітаємо пасхальні 
яйця. Коли дитина створює за урок іграш-
ку, у неї з’являється бажання братися і за 
складніші вироби. На заняттях допомога 
викладача полягає не лише в тому, аби 
показати, як треба, а й підтримати, коли 
не виходить. Часто, слухаючи пояснення 
для когось поряд, дитина знаходить від-
повідь і на своє запитання».

Неможливо обійти увагою барвисті 
посібники з бісероплетіння. Марина Во-
лодимирівна усміхається: «Я сама купую 

книжки на цю тему 
дуже часто. Як по-
бачу – так і купую. 
Яскраві малюнки, 
детальні схеми. 
Орієнтир – влас-
ний смак». Гото-
вий братися чи не 
за кожний виріб 
– настільки подо-
баються кольорові 
ілюстрації.

Іграшки дівчата 
зазвичай дарують 
рідним. Завдяки 
гуртку можна збе-
регти «інтригу», 
зробити справжній 
подарунок-«сюрприз». Можна вчитися і 
вдома, але в групі цікавіше.

Кумедно слухати їхні діалоги:
– Марино Володимирівно! (з розста-

новкою в голосі) Рятуйте!
Викладач: «Ось так далі і проходь 

дротом…»
Настя: «Не проходиться!».
Бісероплетіння займає почесне місце в 

рукоділлі. «Бісер» (від араб. слова «бусра» 
чи «бусер») у перекладі означає фальши-
ві перли. Розмір намистинок – від 1,5 до 
4 мм. Під час виготовлення іграшок ви-
користовується частіше середній розмір. 
Діти виплітають лемурів, каченят, квіти, 
павучків, сплели навіть комара. Всього 

не перелічити. Не дарма 
гурток так і називається 
«Фантазія».

Уважний і турботливий 
викладач – найважливі-
ше. Ідуть «на викладача». 
Коли сам робиш щось із 
задоволенням, цей стан 
передається й оточенню. 
У гуртку зараз самі дівчата, 
але хлопчики також при-
ходять. Якось прийшов 
один хлопчик, потім при-
вів своїх друзів. А плели 
вони, звісно, «чоловічі» 
іграшки: павуків, скорпі-
онів. Корисне таке захо-
плення ще й для розвитку 

моторики рук. Так, на курсах, можливо, і 
знайде в собі дитина талант ювеліра чи 
годинникаря. Те, що складно іноді помі-
тити вдома, легко виявляється на різно-
манітних гуртках.

Якою радістю світяться очі дітей, коли 
з гордістю в голосі вимовляють вони: «Це 
я зробила! Сама!». Ось вони – маленькі 
творці. Це зараз, поки маленькі. Це пере-
конання у тому, що вони можуть, що у них 
все вийде, долаючи труднощі, навіть роз-
плітаючи і знову створюючи по-новому 
іграшку, дає тверду впевненість у власній 
силі, самоповагу, радість від праці.

Нині прийнято вважати, що праця – це 
складний і нікому не потрібний процес, 

що його потрібно полегшувати і взагалі 
викорінювати. Іграшку легше купити, ніж 
зробити власноруч, замість читання ка-
зок – включити мультики, а навіть вчитися 
вишивати чи в’язати – все вже зроблено 
за вас. Людині залишається лише спожи-
вати, користуватися вже готовим. Нічого 
не створюючи, діти не можуть навчитися 
цінувати чиюсь працю. Отримуючи іграш-
ку з магазину, часто через деякий час 
дитина нещадно її ламає і вимагає іншу. 
В гуртку бісероплетіння дівчата дуже обе-
режно показували на долоньках зроблені 
ними вироби. Самі по собі ці іграшки до-
волі крихкі, вони скоріше зроблені для 
краси, ніж для гри. І кожна відображає 
характер і настрій своєї власниці.

Я йшла додому і дивилася навколо: 
щити з рекламою пива чи кредиту, на-
писи на стінах, напівзірвані оголошення 
і, нарешті, палатка зі страшними іграшка-
ми. Після красивих виробів з бісеру, що 
різнобарвно переливаються, можливо, 
мені ці й здалися потворними. Просто 
різкий контраст. Звикаючи до відсутності 
краси, ми повільно з цим миримося, і вже 
не виникають питання чи спроби щось 
поліпшити. Мабуть, багато хто скаже, що 
є безліч і гарних іграшок. Але, зазначу, що 
найкраща – та, що зроблена власноруч. 
Творчість – це істинна радість для душі 
і для сім’ї в цілому. Присвячуючи кілька 
годин на вихідних дитині, вивчаючи щось 
нове разом, ви створюєте той зв’язок, 
який залишиться і буде завжди між вами. 
Творіть і будете щасливі!

P.S. Три кроки для сім’ї:
1. Довідайтесь, що подобається дитині. 

Просто запитайте її про це.
2. Купіть матеріали (пластилін, бісер, 

нитки, фарби тощо).
3. Знайдіть гурток, майстра чи інформа-

цію в інтернеті. Беріться до справи (мож-
на навіть позмагатися)!

Марина ЛІВА,
ВГО «Батьківський комітет України», 

м. Черкаси

Як показала практика, соціально-мо-
ральне значення праці як найважливі-
шого виду діяльності людини дуже час-
то усвідомлюють недостатньою мірою. 
Практику залучення дітей у цілеспря-
мовану, серйозну, дорослу працю, що 
сприймається як благородне покликан-
ня, далеко не завжди можна зустріти у 
наших сім’ях.

Народна сімейна педагогіка здавна 
підносила на моральний п’єдестал ран-
нє трудове самоствердження («він у 
мене вже за мужика!», «вона – справжня 
господиня в домі!»). Якось непомітно 
почало сходити нанівець розуміння мо-
рального значення раннього трудового 
дорослішання дітей. А дарма. Як вихова-
ти працелюбність без праці?

Б. Нікітін, відомий ентузіаст новатор-
ських методів виховання, писав, що 
коли дитина починає видавати перші 
звуки – ми прагнемо навчити її говори-
ти, коли вона стає на ніжки – ми вчимо її 
ходити, щойно малюк взяв до рук ложку 
– ми вчимо його їсти, однак… 7–8-літ-
ню дитину, вже здатну на прості, легкі 
види праці, ми цілі 10–15 років оберіга-
ємо від неї (праці), як від чуми. А потім, 
уже дорослу, занурюємо на вісім годин 
у роботу, не підготувавши ні фізично, ні 
морально, ніби «трудові якості» не по-
требують розвивання і вдосконалення, 
подібно до здатності говорити, ходити 
чи вміння писати. Врешті-решт ми об-
крадаємо особистість, позбавляємо 
дитину природного потягу до праці. 
Відбувається «запізнювання праці», що 
перетворюється потім і на запізнення 

на роботу, і на безкінечні перекури, і 
навіть на прогули.

Відповідно до праці розподіляються 
блага, працею визначається морально-
етичний образ людини, її значущість і 
авторитет у колективі й суспільстві. Діти 
тривалий час отримують блага в сім’ї не 
за працею. До яких же пір ростиме об-
сяг споживання підлітком незароблених 
благ?

Батьки занадто жаліють своїх дітей, з 
усіх сил намагаючись вберегти їх від мін-
ливості життя. Діти виростають соціально 
пасивними, звикають жити у тепличних 
умовах, покладатися на батьків, часто не 
можуть захистити власну гідність. У той 
час, коли насправді жаліти й берегти ді-
тей – це означає готувати їх до самостій-
ного життя, до життєвих труднощів, допо-
могти їм розібратися самим у собі.

На превеликий жаль, 
школа також «допомагає» 
сім’ї «оберігати» дітей від 
праці. Письменник О. Ра-
дов справедливо зазначав, 
що міська школа недостат-
ньо виховує працелюб-
ність і дисциплінованість. 
І справді, без ґрунтовної 
трудової діяльності склад-
но виховати і дисципліну, і 
відповідальність, й актив-
ну громадянську позицію, 

тобто саме ті якості, які є ключовими для 
формування особистості і виховання 
культури поведінки. А «іграшкова» пра-
ця в сім’ї і школі ображає самолюбство 
дітей, які дорослішають, і жодною мірою 
не сприяє зародженню в них інтересу до 
праці і відповідальності.

Деякі поради щодо трудового вихо-
вання в сім’ї:

– трудові традиції сім’ї – своєрідна сі-
мейна естафета;

– елементи конкурсу, орієнтування на 
те, хто «більше вміє», хто якісніше вико-
нає свою роботу;

– трудова звітність за тиждень на сі-
мейній раді;

– планування спільних справ батьків і 
дітей;

– обов’язкова естетична оцінка дитя-
чої праці.

У домашній роботі головне, напевно, 
не робота, а турбота. Домашня робота – 
ще гарна школа підготовки майбутнього 
сім’янина. Ми всі скаржимося на пере-
вантаженість шкільних програм, а самі в 
школі і вдома робимо все, аби звільнити 
дітей від праці. Тому і ростимо нероб. А 
де неробство – там і злочини. Духовний 
вакуум, в якому часом опиняються під-
літки, заповнює схильність до шкідливих 
звичок. Чому б не обладнати вдома ку-
ток-майстерню для дитячої праці? Адже 
робити щось слід тільки добре. У народі 
кажуть: «Орач не той, хто оре, а той, хто 
милується своєю працею!». Діти люби-
тимуть працю в сім’ї і школі, вона буде 
для них у радість, якщо довіряти дітям, 
вважати їх повноправними учасниками 
трудового процесу, доручати їм пошук 
оптимального варіанту.

Якщо підліток з раннього дитинства 
займається цікавою роботою, нероб-
ство його пригнічуватиме. Соціологи 
звернули увагу на те, що серед молодих 
працівників-раціоналізаторів практич-
но ніколи не буває порушників трудової 
дисципліни. Інтерес до праці не можна 
замінити самою лише цікавістю (хобі). 
Потрібно, щоб у підлітка була цікава, 
корисна справа, що сприятиме неухиль-
ному морально-етичному вдоскона-
ленню особистості, оскільки праця – це 
завжди добро, віддане людям. У цьому 
випадку розвивається особистість і гід-
ність, а праця сприймається як духовна 
цінність.

Олена ЗАХАРЧЕНКО
(За матеріалами Шеломенцева В.М.)

Найдорожчі іграшки

Є у Черкасах одне дивовижне місце – «Центр дитячої і юнаць-
кої творчості». Серед бурхливого океану політичних та економічних 
пристрастей – це справжній острівець любові, дитячої радості і смі-
ху. В ЦДЮТ багато гуртків на будь-який смак: діти танцюють, спі-
вають, малюють, займаються різними видами рукоділля. Про один 
із відділів декоративно-прикладного мистецтва і буде ця розповідь.

Терпіння і труд…
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ДОМІВКА. Школа щасливої сіМ’ї
Ляльки і солдатики, кубики і кон-

структори, снігові фортеці і шалаші 
з ковдр і подушок, квач і піжмур-
ки – світ дитячої гри настільки ці-
кавий і різноманітний! Нагадуючи 
про безперечний позитивний вплив 
забавок та активного відпочинку на 
дітей, поговоримо про те, у що, як і 
в якому віці цікаво і корисно грати 
дитині.

ВЧИМОСЯ ГРАТИСЯ

Гра для дитини – це дорога у великий 
світ. Через неї вона дізнається нові 

слова і поняття, набуває навичок, правил 
поведінки. Багатьом молодим мамам зда-
ється, що всі діти неодмінно повинні вмі-
ти гратися просто тому, що вони діти. Це 
ж так цікаво – стільки захоплюючих ігор 
й іграшок існує в наші дні! Але насправді 
психологи зазначають, що сучасні діти ба-
витись не вміють. У чому ж причина?

Як і всіх навичок, гри дитину потрібно 
навчати. З раннього дитинства розвивати 
її уяву, фантазію, розширювати світогляд. 
Малюк повинен навчитися бавитися з 
будь-якими предметами, вигадувати ро-
льову гру з будь-яким підручним матері-
алом. Як досягти цього? Дуже просто: по-
трібно лише самим увімкнути фантазію. 
Наприклад, гуляючи з малюком у дворі, 
візьміть камінчик і листочок і скажіть: «Ка-
мінь – це собачка, а листочок – це літак. Да-
вай відправимося з собачкою у подорож 
на літаку. Куди ми сьогодні полетимо?» 
Будь-яка подібна гра захопить малюка – 
спочатку він слухатиме і спостерігатиме за 
вашими діями, а пізніше навчиться сам ви-
гадувати героїв, сюжети, місце дії. Йому не 
буде нудно, коли поряд немає 
іграшок. Розвиваючи уяву з 
раннього дитинства, дитина 
активніше братиме участь у 
дитячих іграх.

Навчитися грати дитині лег-
ше у багатодітній сім'ї. Їй ціка-
во пізнавати нове, бачити, як 
виходить чи не виходить та 
чи інша дія у її братів і сестер. 
Головне, щоб у грі було цікаво 
і молодшим, і старшим. Якщо 
дитина у сім’ї одна, то вона за-
лучає батьків у свої ігри – як 
активні, так і настільні. Їй по-
трібен співрозмовник, учас-
ник, помічник. Особливо у віці після трьох 
років дитина шукатиме спілкування у грі. 
Тоді вже можна запрошувати додому дру-
зів і самим активніше «виходити в люди», 
гуляти на великих дитячих майданчиках. 
Але якщо ваш малюк – інтроверт, який уміє 
і любить гратися один, не тисніть на нього, 
він сам втягнеться в ту чи іншу гру, якщо 
вона буде йому цікава. І не забувайте по-
хвалити дитину, якщо вона гратиметься з 
іншими дітьми: «Який ти молодець, граєш-
ся з друзями!» Підтримка мами дуже важ-
лива для дитини.

ЗИМОВІ ЗАБАВИ

Зима дарує дітям і дорослим без-
ліч можливостей: катання з гірки, 

лижі, ковзани, санчата, гра у сніжки, ліпка 
сніговиків!

Розповідати про відомі зимові ігри буде 
зайвим, ми лише підкажемо, як можна їх 
урізноманітнити. Наприклад, катання з 
гірки. Якщо у дворі зібралося кілька дітей, 
можна захопити їх справжнім змаганням: 
наліпити вздовж гірки снігові стовпчи-
ки – вийде справжня траса, якою можна 
їздити наввипередки. Або ускладнити за-
вдання – потрібно доторкнутися до всіх 
стовпчиків під час спуску.

Ліплення сніговика можна поєднати з 
малюванням. Якщо не полінуватися і при-

хопити з дому фарби, то можна виліпити 
ціле снігове місто і розфарбувати всіх 
його мешканців.

Для дошкільнят і дітей раннього шкіль-
ного віку буде дуже цікавою пригодниць-
ка гра. Дітей можна поділити на дві коман-
ди. У кожної з них є секретний предмет, 

який необхід-
но сховати у 
межах неве-
ликого про-
стору. Мета 
кожної ко-
манди – зна-
йти, що і де 
сховано.

Для хлоп-
чиків буде 
цікаво будувати зі снігу фортеці й будин-
ки, дівчата можуть «пекти» снігові торти і 
прикрашати їх взятими з дому ґудзиками, 
знайденими ялинковими шишками. Мож-
на навіть взяти з дому свічки і поставити 
їх на «святковий торт».

Дітям цікаво збивати сніжками мішені 
– встановіть палички або виліпіть зі снігу 
якийсь предмет, а потім влаштуйте зма-
гання на влучність. Якщо у кожну гру до-
дати трохи фантазії, то додому і ви, і діти 
прийдете у найкращому настрої!

НЕГОДА?  
ГРАЄМО ВДОМА!

У негоду перед кожною мамою постає 
питання: як розважити дитину на ці-

лий день? Як правило, до середини дня, 
а то й раніше, малюки починають нудьгу-
вати. Бажано запастися на такий випадок 

настільними іграми, відповідними до віку 
дитини.

Для діток 2,5–3 років підійдуть лото і 
доміно, пазли, картонні фігурки, які по-
трібно складати за якоюсь ознакою. Ді-
тям 3–4 років цікаві складніші настільні 
ігри – коли гравці по черзі кидають ку-
бик і роблять кількість ходів відповідно 
до цифри, що випала. Такі ігри навчають 
дитину виконувати певні завдання, гра-
ти за правилами. Дитина також вчить-
ся міркувати, яка цифра більша, а яка 
менша; що повинно випасти на кубику, 
щоби привести до бажаного результату. 
Ці ігри – перша сходинка до підготовки 
до навчання у школі. Якщо у сім'ї декіль-
ка дітей, вони можуть грати всі разом. 
Але правила гри повинен пояснити до-
рослий, щоб усі гравці їх зрозуміли і до-
мовилися дотримуватися. Тому що те, 

як дорослий 
пояснить нову 
гру, діти на-
далі викорис-
т о в у в а т и м у т ь 
самостійно.

Також дітям 
будуть цікаві 
ігри на сприт-
ність і коорди-
націю рухів. На-
зви у них різні, 
а суть у тому, 
щоби зі складе-

ного з чогось (сірники, гілочки, кубики, 
доміно тощо) будиночка витягати палич-
ками покладені всередину дрібні пред-
мети, при цьому конструкція не повинна 
зруйнуватися. Дуже захоплюють дітей 
ігри на точність – збивання мішеней. Це 
кеглі, городки. Обирайте гру залежно 
від характеру та інтересів вашої дитини. 
Якщо малюк непосидючий, йому будуть 
цікаві більш активні ігри. Але й до на-
стільних його також слід поступово при-
вчати – грати щоразу трохи довше, щоби 
сформувалася звичка доводити справу до 
кінця, виконувати встановлені правила.

Існує велика кількість дидактичних 
ігор, в яких важлива присутність дорос-
лого. Він повинен правильно пояснити 
дитині завдання і пеервірити, як вона з 
ним упорається, коригувати залежно від 
виконання, підказувати, спрямовувати. 

Є багато ігор на вивчення абетки, цифр, 
лічби, геометричних форм, понять часу і 
простору. У вивченні букв дитині допомо-
жуть картонні картки, розбиті на дві час-
тини: одна – зображення предмета, друга 
– початкова буква у слові. Тут можна гра-
ти кільком дітям у формі змагання – хто 
швидше знайде потрібну картку.

Усім дітям подобаються рольові ігри. 
До них також можна додати елемент на-
вчання. Наприклад, граємо у льотчиків 
або капітанів корабля. Вирізаємо з па-
перу маленький літачок або кораблик, 
розстилаємо велику мапу світу (її можна 
придбати у книжковій крамниці) і почи-
наємо мандрувати, дізнаватися, що росте 
у теплих країнах, що ми візьмемо з собою 
у холодні країни, яких тварин ми можемо 
зустріти в Африці, і так далі. Можна вирі-
зати різні фігурки тварин з журналів і роз-
возити їх по карті у потрібні місця. Якщо 
дитина захоплюється космічною темою, 
можна купити карту космосу і вирізати з 
паперу ракету.

У непогожу днину для школярів будуть 
цікаві традиційні морський бій, голово-
ломки, гра у складання слів з літер зада-

ного слова і настільні ігри, орієнтовані на 
їхній вік. Як правило, це економічні ігри. 
Настільних ігор вдома повинно бути бага-
то, вони – головна альтернатива телевізо-
ру, комп’ютеру і банальній ліні.

ВЧИМОСЯ ПРОГРАВАТИ

У кожній грі дитину важливо навчити 
не лише вигравати, а й програвати. 

Точніше – правильно ставитися до про-
грашу. Іноді діти починають поводитися 
агресивно щодо переможців – хтось кри-
чить, що він все одно виграв, хтось ламає 
гру. Мамі слід заспокоїти дитину і запро-
понувати пограти знову у ту чи іншу гру, 
а також пояснити, що не все може одра-
зу виходити добре і що в усьому потріб-
не терпіння. Дитина повинна навчитися 
приймати поразку спокійно. Адже через 
дитячу гру вона сприймає життєві ситуа-
ції, які не завжди бувають радісні, вчиться 
терпіти, виконувати правила до завер-
шення справи, хай якою неприємною 
вона є. Помилка, коли старші починають 
«піддаватися» молодшим, або дорослі за-
спокоюють дитину: «ну гаразд, все-таки 
ти виграв». Постійно йти на поводу у ди-
тини не варто. Перші поразки в житті слід 
навчитися сприймати гідно. Деякі діти, 
починаючи програвати, стараються тро-
хи схитрувати у грі, щоби здобути пере-
могу. Але дитина повинна засвоїти, що не 
дотримуватися правил – значить вчиняти 
нечесно.

цікаво й корисно грати дитині
У ЩО, ЯК І В ЯКОМУ ВІЦІ
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ДОМІВКА

Ц я історія трапилася, коли я була 
ще маленькою дівчинкою. Не 

пам’ятаю скільки мені було років, але 
точно знаю, що у тому віці мені вже було 
відомо, що я дуже правильна дівчинка. 
Всі навколо саме так про мене і думали, 
а тому саме так про себе думала я сама. 
У мене були тільки добрі й відмінні оцін-
ки в школі, зошити і підручники завжди 
були у повному порядку, зі мною не ви-
никало жодних проблем. Навіть пово-
дилась я часом не так, як мені хотілося, 
а так, як мені здавалося, хотіли дорослі – 
повагом, розважливо. Правильно, одним 
словом.

У сусідньому будинку жив Вовка. Він 
був втіленням неправильності. Він по-
гано навчався, весь час із кимось бився, 
погано поводився на уроках. «Хуліган!» 
– говорили про нього дорослі. І все 
ж таки ми товаришували. Але, звісно, 
моя думка про Вовку нічим не відріз-
нялася від думки дорослих. Тож навіть 
спілкувалася я із ним дещо зверхньо, 
по-покровительськи, як мама із неслух-
няним хлопчиком, хоча він був старший 
за мене на рік.

…Якось сусідка тітка Валя зустріла 
мене на вулиці і сказала:

– Лілю, привіт, я тебе шукала! Ходімо, 
мені потрібна твоя допомога.

Я, звісно, зрадівши такій довірі, по-
спішила за тіткою Валею, готова ви-

правдати цю довіру повною мірою. Ми 
зайшли у під’їзд. У темному кутку стояла 
картонна коробка. Тітка Валя підняла її і 
протягнула мені. З коробки висунулися 
три премилі котячі мордочки і жалібно 
занявчали.

– У мене кицька окотилася, цих не за-
брали. Годувати їх нічим. Що ж їм, бідо-
лашним, мучитися. Там за сараями вели-
ка калюжа. У мене зараз часу немає. Ти 
піди, покидай їх у калюжу. 

Я взяла в руки коробку й рішуче по-
прямувала з під’їзду. Не пам’ятаю точно, 
що саме я відчувала. Але певна, що у 
необхідності і правильності майбутнього 
вчинку я не сумнівалася. Адже це тітка 
Валя мені сказала! 

Кошенята вовтузились у коробці і при-
язно поблискували на мене своїми ма-
ленькими оченятами. Я спокійно йшла до 
призначеної цілі. Лише біля самої калюжі 
щось усередині мене збунтувалося. Але я 
стримала це неприємне почуття.

Слід просто кинути їх у калюжу – і все. 
Так буде краще для них самих. 
Не будуть мучитися. 
Я взяла перше кошеня і кинула. Воно 

почало голосно нявчати. І тут мене охо-
пив страх. Що ж я роблю?! Адже я топлю 
кошеня!!! Але ж мені сказали це зроби-
ти!.. Отже, це правильно?!. Я стояла і без-
порадно споглядала агонію маленького 
створіння.

Раптом з-за найближчого сараю 
з’явився Вовка. Спершу він йшов спокій-
но, але коли побачив, що відбувається, 
підскочив до мене.

– Ти що робиш!!! – закричав він і кинув-
ся до кошеняти, яке борсалося у воді.

– Мені тітка Валя сказала! 
– Ну то й що, – сердито виблискував він 

очима і загрозливо на мене наскакував, 
– не смій!

– Це її кошенята! Вона ж краще знає, 
що з ними робити! – виправдовувалася я 
тремтливим голосом.

– Еге ж, – злісно протягнув він, обти-
раючи кошеня свою брудною сорочкою, 
– топи-и-ити!

Кинувши коробку, я кинулася навтьо-
ки. Вдома я розплакалася. Але це були не 
сльози образи, і навіть не сльози жалю. 
Я плакала, тому що раптом зрозуміла: 
насправді правильно вчинив Вовка: він 
урятував кошенят. «Неправильний» Вов-
ка врятував їх від «правильної» мене. І ще 
я зрозуміла, що моя правильність – це 
щось несправжнє, штучне. Але зізнаюся 
чесно: все своє життя я мучусь від цієї 
правильності. І не можу я її позбутися, 
надто вже міцно вона за мене вчепилася.

Лілія КАЗЬМІНА

Сини
Дві жінки брали воду з ко-

лодязя. Підійшла до них третя. 
І старенький дідок на камені 
відпочити присів.

От говорить одна жінка 
другій:

– Мій синочок спритний 
та сильний, ніхто із ним не 
впорається.

– А мій співає, як соловей. Ні 
в кого голосу такого немає, – 
говорить друга.

А третя мовчить.
– Що ж ти про свого сина 

не скажеш? – запитують її 
сусідки.

– Що ж сказати? – говорить 
жінка. – Нічого в ньому осо-
бливого немає.

От набрали жінки повні від-
ра і пішли. А дідок – за ними. 
Ідуть жінки, зупиняються.

Болять руки, хлюпається 
вода, ломить спину.

Раптом назустріч три хлопчи-
ки вибігають.

Один через голову переки-
дається, колесом ходить – ми-
луються ним жінки.

Другий пісню співає, солов’єм 
заливається – заслухалися 
ним жінки.

А третій до матері підбіг, взяв 
у неї відра важкі й потягнув їх.

Запитують жінки старенького:
– Ну, що? Які у нас сини?
– А де ж вони? – відповідає 

старий. – Я лише одного сина 
бачу!

В. ОСЄЄВА

ДОМАШНІ ІГРИ
Тренуємо увагу

Викладаємо на тацю різні іграшки і 
предмети: машинки, ляльки, сол-

датики, деталі конструктора тощо. Діти 
запам’ятовують, що викладено на таці, 
потім відвертаються, ведучий ховає під 
ковдру один предмет, і діти повинні вга-
дати, який предмет зник.

Домашній футбол
На килимі позначаємо мотузочкою чи 

кубиками рамку воріт, беремо маленьку 
кульку від настільного тенісу або м’ячик 
схожого розміру і котимо його ногою в 
рамку воріт. Переміг той, хто влучить у 
ворота більшу кількість разів.

Розповідаємо історії
Обираємо картинку з книжки або до-

машню фотографію. Потім один з учасни-
ків починає розповідати історію, яку він 
на ній бачить. У якийсь момент ми зупи-
няємо його, і продовжити повинна інша 
дитина.

НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
Мильні бульбашки

Багато хто вважає мильні бульбашки 
виключно літньою забавою. Але ж 

взимку, коли за вікнами тріщить мороз, 
можна влаштувати дітям справжнє свято!

Існує чимало рецептів виготовлення 
розчину для мильних бульбашок. Про-
понуємо три найпопулярніші і прості у 
приготуванні.

Варіант перший
На 200 г будь-якого ми-

ючого засобу необхідно 
взяти 600 мл води і 100 мл 
гліцерину (продається в 
аптеці). Все добре розмі-
шати. З гліцерином буль-
башки більш щільні.

Варіант другий
Шматок господарського 

мила слід натерти на круп-
ній терці. У 400 мл гарячої 
води розчинити 4 ст. л. 
мильної стружки. Розчину 
дати постояти тиждень, 
щоби мило розчинило-
ся, після чого додати до 
нього 2 ч. л. цукру. Зали-
шити до розчинення цукру, потім пере-
мішати – готово. Цей рецепт складніший, 
ніж перший, але вартий того – бульбаш-
ки виходять щільні, маса дуже піниста і 
продуктивна.

Варіант третій
Нам знадобляться: 50 мл гелю для душу 

(можна взяти шампунь чи рідке мило), 60 
мл води, 0,5 чайної ложки цукру. Все по-
єднати, перемішати. Готово!

Кольорові бульбашки
Мильні бульбашки можна зробити ко-

льоровими – це буде справжній мильний 
феєрверк, від якого будь-яка дитина буде 
в захваті! Для цього приготований розчин 
розлити у маленькі баночки і забарвити 
харчовими барвниками різних кольорів. 
Такі бульбашки можна не лише видувати 
– ними можна малювати! Відбитки кольо-
рових бульбашок на папері зливаються 
у химерні візерунки, з них можна також 

створювати барвисте тло для інших твор-
чих робіт. Малювати кольоровими буль-
башками можна на альбомному папері, 
шматках картону, в гарну погоду – на 
снігу.

Повітряна «мотрійка»
Дуже цікаво видувати бульбашки одну 

в одній, за принципом мотрійки. Для цьо-
го потрібні рівна поверхня (наприклад 

пласка тарілка) і тонка соломинка. Дно 
тарілки змажте розчином. Першу буль-
башку надуйте так, щоби вона півсферою 
лежала на тарілці. Тепер акуратно введіть 
соломинку всередину цієї бульбашки і 
надуйте другу бульбашку всередині. І так 
далі – третю, четверту… Можна змагати-
ся, хто більше надує бульбашок. Це захо-
пливе заняття для всієї родини!

Крижане диво
Ідея для морозної днини: спробуйте на-

дути мильну бульбашку на морозі! Якщо 
мороз нижче семи градусів, бульбашка 
замерзає, кулька стає різьбленою, як ме-
реживо, немов морозний візерунок на ві-
кнах. Дивовижна краса виходить! Тільки 
для морозних бульбашок слід використо-
вувати розчин без гліцерину, найкраще – 
з господарського мила.

Корисні поради:
Для приготування мильних розчинів не 

підходить жорстка вода, краще викорис-
товувати охолоджену кип’ячену воду.

З піноутворювальних засобів найбіль-
ше підходять для мильних бульбашок 
шампунь і рідке мило. А для найменшень-
ких діток можна використовувати шам-
пунь «без сліз».

Можна замість соломинок для коктей-
лю використовувати дротяні кільця різ-
ного діаметру, зроблені власноруч. Що 
більший діаметр кільця, то більшими ви-
ходять бульбашки. Дітям буде приємно 
зробити таке кільце самостійно – вони 
відчують себе справжніми майстрами.

Ганна ВОСТРИКОВА, 
мама п’ятьох дітей

Вовка
«Неправильний »
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Тож чому виникає питання про ін-
формаційну безпеку загалом та ін-
формаційну безпеку дітей зокрема? 
Для відповіді порівняймо інформацію 
з їжею. Так ось, інформацією можна 
«отруїтися». Можна «споживати» шкід-
ливу інформацію і сер-
йозно нашкодити своєму 
духовному здоров’ю. Як і 
їжа, будь-яка інформація 
так чи інакше впливає на 
людину – сильне чи слаб-
ко, корисно чи шкідливо, 
рятуючи чи руйнуючи. 

Недарма кажуть: «сло-
вом можна вбити, словом 
можна врятувати, словом 
можна людей за собою 
повести». «Слово» тут і є 
те, що ми розуміємо під 
інформацією.

Оскільки інформація 
неминуче впливає на лю-
дину, отже, її слід філь-
трувати. Якщо доросла 
людина може впоратися 
з цим завданням (та й то, 
не завжди і не кожен), 
то дитина цього робити 
ще не вміє. А це означає, 
що вона потребує захис-
ту свого інформаційного 
оточення з боку дорос-
лих людей. Насамперед, 
звісно, з боку батьків.

Чому ми вважаємо, що 
проблема захисту інфор-
маційного оточення ди-
тини особливо актуальна 
сьогодні? Тому що упро-
довж останніх 10-15 років 
воно, інформаційне ото-
чення, зазнало гігантських змін. Відбу-
лося це переважно завдяки технічному 
прогресу, який зазвичай несе з собою 
не лише нові величезні позитивні мож-
ливості, а й не менші небезпеки. Інфор-
маційне оточення людини ніколи вже 
не стане таким, як було, а отже, ми по-
винні навчитися оберігати його.

У минулому інформаційне оточення 
дитини доволі легко піддавалося бать-
ківському регулюванню і захисту. Теле-
візійні канали, які переглядала дитина, 
книжки і часописи, які вона читала, на-
віть коло її спілкування – усе це віднос-
но легко контролювали батьки. У шко-
лі, спортивній секції, дитячому таборі 
дитина була в безпеці – там поганого 
не навчать, та й працюють там, як пра-
вило, професіонали. Таким чином, про-
блеми інформаційної безпеки у мину-
лому вирішувалися легко і нібито самі 
собою. Мама у дитинстві забороняла 
спілкуватися з незнайомими людьми, 
гуляти в компанії «поганих однолітків», 
дивитися єдиний у сім’ї телевізор після 
21:00 тощо. Й авторитет мами і тата був 
дуже високий.

Усе змінилося, коли майже у кожний 
дім прийшли комп’ютер та інтернет. 
Вони принесли величезні можливості 

їхнім користувачам. Їхнє значення важ-
ко переоцінити. Але разом з можли-
востями прийшли радикальні зміни в 
інформаційному оточенні дитини. Вду-
маймося, що саме відбулося. Дитина, 
ще не вміючи фільтрувати інформацію, 

що надходить, не маючи ще стійких со-
ціальних моделей, отримала доступ 
до соціальниї мереж, форумів, чатів, 
сайтів знайомств, онлайн ігор, інфор-
маційних сайтів і блогів різної якості 
і змісту. На неї буквально ринув вели-
чезний, потужний потік найрізноманіт-
нішої інформації. Він почав із нею вза-
ємодіяти, зазвичай сам на сам. 

Ситуація значо погіршується тим, що 
дуже багато батьків з комп’ютером «на 
ви» і за вмінням ним користуватися ди-
тина зазвичай дуже швидко виперед-
жає своїх батьків. Ситуація особливо 
загострилась в останні роки – з поши-
ренням планшетів і смартфонів. Таким 
чином, доступ до інтернету стає фак-
тично неконтрольованим.

У цій серії статей ми хочемо наочно 
показати, які саме інформаційні потоки 
впливають на дитину, на які небезпеки 
вона себе наражає у той час, коли, зда-
валося б, у цілковитій безпеці і теплі 
сидить вдома перед комп’ютером.

Небезпека № 1
Втрата батьківського авторитету

Для початку трохи цифр:
За даними дослідження «Фонду роз-

витку Інтернет», проведеного у березні 

2009 року, було отримано такі резуль-
тати. На запитання «Яке джерело ін-
формації для тебе найголовніше», всі 
школярі, що брали участь у досліджен-
ні, на перше місце поставили батьків. 

Інтернет міцно займає друге міс-
це. Вчителі у восьмикласників і 
дев’ятикласників стоять тільки на тре-
тьому місці, тобто інтернет уже став 
авторитетнішим за вчителя. На четвер-
тому місці у цієї групи школярів – друзі 
й однокласники. У старшокласників ін-
тернет розділив друге місце з учителя-
ми, друзями й однокласниками.

«Фонд розвитку Інтернет» зазначає, 
що тут панує жорстка конкуренція і, 
якщо не навчитися ефективно вико-
ристовувати можливості інтернету в 
процесі навчання, стає доволі очевид-
но, хто врешті переможе.

Також було досліджено так званий 

«цифровий розрив» – різниця у ком-
петенції користування інтернетом 
між батьками й дітьми. Виявилися такі 
факти:

– Менше половини батьків усвідом-
люють ті ризики, з якими стикається 
дитина. Щотреті батьки знають про те, 
що діти бачать зображення сексуаль-
ного змісту в інтернеті, тому що бачать 
їх самі. Водночас вони майже не ма-
ють уявлення про те, що діти зазнають 
агресивної поведінки чи можуть бути 
самі агресорами. Також батьки дуже 
мало знають про те, що їхні діти зустрі-
чаються з тими, з ким познайомилися в 
інтернеті.

– Готовність дитини побачити і при-
йняти допомогу. Третина дітей зазна-
чає, що не відчуває з боку батьків жод-
ної підтримки, хоча самі батьки при 
цьому вважають, що допомагають сво-
їй дитині.

При цьому, за даними Фонду Розви-
тку Інтернет, підлітки випереджають 
батьків за частотою використовування 
інтернету. Щоденно користуються ін-
тернетом 89 % підлітків і 53 % батьків 
підлітків. Причому 17 % всіх опитаних 
батьків зазначили, що не користують-
ся інтернетом взагалі. Що ми бачимо 

у цих цифрах? Як джерело авторитет-
ної інформації інтернет уже обійшов 
учителя. І готується з першого місця 
витіснити батьків. Вдумаймося, що це 
означає. Виходить, батьки втрачають 
авторитет перед дитиною, конкуруючи 
з найрізноманітнішими людьми «з того 
кінця інтернет-кабелю», тобто втрачає 
можливість ВИХОВУВАТИ свою дитину. 
Поки, на щастя, авторитет батьків досі 
є найзначнішим для дитини і саме бать-
ківське слово є найбільш вагомим. Але 
вже сьогодні інтернет відіграє дуже 
значну роль у вихованні дитини. Тобто 
моделі поведінки, норми, образ думок, 
картини світу – все те, одним словом, 
що і називається вихованням, значною 
мірою черпає дитина у мережі. Щоби 
зрозуміти фундаментальну новизну си-
туації, подумаймо, що по суті являє со-
бою інтернет? Інтернет цілком можна 

назвати віртуальним сві-
том. Звісно, цей віртуаль-
ний світ тісно пов’язаний 
з реальністю – в інтер-
неті заробляють цілком 
реальні гроші, за його 
допомогою замовляють 
цілком реальні продук-
ти, обговорюють цілком 
реальні новини і потра-
пляють на гачок цілком 
реальних шахраїв.

Тут також є компанії 
«поганих хлопців», напри-
клад, пропаганда екстре-
містських ідей, нехороші 
форуми, групи в соціаль-
них мережах, наркодиле-
ри. У величезній кількості 
є нехороші фільми й кліпи, 
музика небезпечних жан-
рів тощо. Детально про 
це піде мова у наступних 
главах.

Тут ми хочемо звернути 
увагу на такий феномен. 
Будь-які відповідальні 
батьки стежать за тим, хто 
впливає на їхню дитину. 
Чи не спілкується дитина 
з нехорошими компанія-
ми? Чи не загрожує дити-
ні обман з боку шахраїв? 
Чи добрі книжки вона 
читає, чи не дивиться по-
гані фільми? Але чомусь 

у випадку з інтернетом дуже часто, на 
жаль, батьківська пильність спить. Час-
то можна почути: «Так, сидить перед 
комп’ютером, зате у під’їздах пиво не 
п’є, по дискотеках не сновигає! А вдо-
ма він під нашим доглядом». Батьки, 
не розуміючи небезпек онлайн-життя, 
добровільно допускають сторонніх лю-
дей з дуже різними намірами до вихо-
вання дитини. 

Те, що школа програє змагання з ін-
тернетом щодо авторитетності, – дуже 
тривожний факт. Традиційно школа ві-
дігравала величезну роль у вихованні 
особистості, формуванні картини світу, 
привчала до норм поведінки у суспіль-
стві. Тепер її вплив значно послабнув. 

Якщо тенденція триватиме, якщо не 
змінювати порядок речей, то вже зо-
всім скоро нове покоління формува-
тиметься вже насамперед інтернетом 
і лише в другу чергу – батьківським 
вихованням. Про жодні довірливі сто-
сунки між батьками й дітьми в такому 
випадку вже не може бути мови. Бать-
ки, по суті, перетворяться на опіку-
нів. І це буде геть інша, дуже зловісна 
реальність.

(Далі буде)
http://rodkom.org/skachatj

Потреба інформації – одна з базових потреб людини. 
Не менш важлива, ніж потреби фізіологічні – їжа, сон, 
тепло тощо. З найдавніших часів людина жадібно шукала 
і створювала інформацію про навколишній світ. Будь-яка 
людська діяльність нерозривно пов’язана з обміном ін-
формацією. Завдяки їй ми в дитинстві засвоювали моде-
лі поведінки, вчилися соціальних норм, осягали ази наук, 
мистецтва і права. Коли мама і тато пояснювали нам, як 
слід поводитися, що таке добре і що таке погано, коли 
вчителі у школі викладали предмети – вони створювали 
для нас інформаційне оточення, в якому ми виховували-
ся і формувалися.

Інформаційна безпека дітей

віртуального світу

РЕАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

У ситуації, що нині склалася, 
сім’я може зазнавати незаконно-
го тиску, основними елементами 
якого є збір інформації про сім’ю 
і подальше втручання на основі 
раніше зібраної інформації. Вра-
ховуючи останні тенденції, по-
даю такі рекомендації щодо за-
хисту сім’ї:

1. Слід ужити всіх заходів для ви-
ключення конфліктів у сім’ї. Розлучен-
ня, сварки, проблеми у поведінці дітей 
у школі й підліткові правопорушення 
можуть використати як відправну точку 
для початку тиску на сім’ю. Тому перша 
рекомендація – бережіть мир у сім’ях і 
не виносьте «сміття з хати».

2. Потрібно обережно ставитися 
до нав’язуваних ззовні послуг – так 
званого соціального супроводу, 
особливо якщо допомога сім’ї суто 
консультативна. Звісно, у певних ви-
падках можливе підписання угоди со-
ціального супроводу, але слід пам’ятати, 
що при підписанні такого типу угод вам 
не вдасться зберегти конфіденційність 
внутрішньої інформації про стосунки в 
сім’ї, таємниця сімейного і приватного 
життя буде багато в чому доступна тре-
тім особам. Якщо сім’я не має особливих 
проблем, не перебуває на обліку як така, 
що знаходиться у складних життєвих об-
ставинах, то я рекомендую не укладати 
жодних угод соціального супроводу й 
уникати спілкування на внутрішньосі-
мейні теми зі сторонніми людьми.

3. У випадку, якщо спілкування з 
ЦСССДМ або службою у справах дітей, 
шкільним психологом, сімейним лі-
карем набуває відтінку з’ясовування 
питань прав дитини чи насильства 
у сім’ї або у житлове приміщення 
буде зроблено візит співробітниками 
будь-яких організацій для укладення 
акту огляду умов проживання – слід 
вжити усіх можливих заходів для 
правового захисту сім’ї. Я настійливо 
рекомендую звертатися до юристів од-
разу у разі виникнення перших симпто-
мів інтересу державних органів до сім’ї 
і виробляти план захисту індивідуально. 
Правовий захист повинен включати як 
мінімум звернення до органів, що за-
цікавилися сім’єю, з письмовою заявою 
про надання інформації щодо суті візиту 
або інтересу до сім’ї. Слід витребувати 
з організації, що зацікавилася сім’єю, 
всю документацію, що стосується такого 
інтересу, і проаналізувати її за допомо-
гою фахівця у галузі права відповідної 
спеціалізації.

4. У низці випадків не можна затя-
гувати час, очікуючи, що питання ви-
рішиться саме собою, особливо якщо 
у сім’ї є конфлікт між родичами, і 
хто-небудь із них подав заяву до дер-
жавного органу про порушення прав 
дитини у сім’ї або просто поскаржив-
ся на одного з батьків. На жаль, вико-
ристання сімейних конфліктів ювеналь-
ними органами є найтяжчою, оскільки 
родич, що конфліктує, може дати тако-
му органові масу інформації про сім’ю, 
як правдивого, так і оманливого харак-
теру, – але сам факт подання заяви від-
криває шлях для початку перевірки сім’ї 
і постановки її на контроль. Тому слід 
вживати конкретних правових заходів 
для захисту і водночас шукати шляхи 
примирення з родичами.

5. Не можна обмежуватися само-
стійним правовим захистом на основі 
зразків заяв або наявної літератури. 
Така література є скоріше посібником 
для фахівця-практика, громадської ор-
ганізації і допомагає читачеві зорієнту-

ватися у схемі захисту. Однак робота на 
практиці має свої нюанси, насамперед 
пов’язані з особистим спілкуванням 
юриста з посадовцями і з’ясуванням 
реальної картини справи, роботою зі 
свідками, збором інформації з різних 
джерел і аналізом її достовірності, по-
данням маси заяв до державних органів 

і виконанням інших дій у справі. Далеко 
не завжди інформацію, зібрану держав-
ним органом, здобуто законним шляхом 
– наприклад, медичний заклад не має 
права розривати лікарську таємницю, 
факт звернення по надання медичної 
допомоги, і в захисті це можна викорис-
тати практично.

6. Іноді необхідно укладати угоду 
правового захисту сім’ї і не пускати 
перевіряльників всередину житлово-
го приміщення, не відчиняти двері, 
не спілкуватися з перевіряльниками. 
При цьому для уникнення конфлікту 
слід пояснити, що спілкування переві-
ряльникам слід вести з юристом, який 
і визначатиме подальші ваші дії щодо 
перевіряльників. 

Така схема роботи найбільш ефек-
тивна. Тому до складу нашої юридичної 
групи «Протиктор» було включено юри-
дичну фірму ТОВ «Адвокат-Поділля», 
яка на даний час систематично опра-
цьовує такі звернення, в основному від 
ЦСССДМ, що приходять з перевірками 
чи пропозиціями про укладання угод 
соціального супроводу. У певних випад-
ках ми зіштовхуємося з перевищенням 
своїх повноважень співпрацівниками 
перевіряльних органів.

7. Слід створювати регіональні 
підрозділи ВГО «Батьківський ко-
мітет України» і використовувати 
роз’яснювальні матеріали, наявні у 
цієї організації, оскільки робота гро-
мадськості з органами влади дає змогу 
проводити профілактику можливих по-
рушень прав сім’ї і дитини у конкретно-
му регіоні. Слід пояснювати чиновникам 
ситуацію з питань ювенальної юстиції, 

наводити приклади офіційних звітів за-
кордонних фахівців і політиків, громад-
ських діячів на цю тему. 

У даний час у мережі Інтернет розмі-
щено достатню кількість аналітичних 
матеріалів експертного рівня, що дають 
змогу переконати органи влади в анти-
громадському характері так званої юве-

нальної юстиції, фактично спрямованої 
на руйнування інституту сім’ї (див. на-
приклад, http://www.familypolicy.ru).

8. Досить важливим є і підвищення 
рівня правової підготовки громад-
ських організацій, що здійснюють ді-
яльність із захисту сім’ї. Представники 
таких організацій, що працюють із звер-
неннями конкретних осіб, повинні не 
лише знати загальні тенденції проблеми 
чи мати уявлення про те, що таке втру-
чання у сім’ю чи ювенальна юстиція, – 
представники таких організацій повинні 
уміти працювати з юристом і адвокатом 
у справі, у тому числі примушуючи їх 
робити ті дії, які необхідні в інтересах 
сім’ї, повинні уміти проконтролювати 
ефективність роботи різних учасників 
справи, у тому числі тих, хто організовує 
збір благодійної допомоги для постраж-
далих, забезпечує покращення мате-
ріальних умов сім’ї. А для цього пред-
ставники таких організацій самі повинні 

досконало знати схему захисту у справі, 
уміти спілкуватися з посадовцями, мати 
відповідні психологічні якості.

9. Правовий моніторинг законнос-
ті діяльності того чи іншого держав-
ного органу може бути ефективним 
способом покращення захисту сім’ї у 
конкретному місті і зменшення кіль-
кості перевірок. Так, у випадку, якщо 
державний орган або інша організація 
систематично порушує права батьків і 
дітей у певному місті, ми відпрацювали 
механізм громадської експертизи ді-
яльності такого органу, інтерв’ювання 
чиновників журналістами, підготовки 
депутатських звернень у зв’язку з вияв-
леними порушеннями. За певних умов 
можна ставити питання про звільнення 
того чи іншого керівника із займаної по-
сади у зв’язку з виявленими порушення-
ми чинного законодавства України.

10. Слід пам’ятати, що у випадку, 
якщо втручання в сім’ю перейшло на 
етап постановки питання про вилу-
чення дитини – сім’я практично не в 
змозі впоратися з такою проблемою 
самотужки, їй необхідна допомога 
громадськості. Крім того, терміни на-
дання такої допомоги вельми стислі, а 
трудомісткість і витрати на захист дово-
лі значні. 

Іноді потрібно організовувати неза-
лежні обстеження сім’ї і дитини різними 
фахівцями, призначати експертизи, аби 
підтвердити чи спростувати медичні 
діагнози, якими обґрунтовують необхід-
ність вилучення дитини. 

Відсутність коштів на оплату гальмує 
процес, а питання слід вирішувати не-
гайно, тому громадські організації по-
винні брати на себе вирішення проблем 
такої сім’ї певною мірою й основи такої 
допомоги слід відпрацьовувати у кож-
ному конкретному випадку. Іноді, мож-
ливо, слід організовувати не благодій-
ний збір пожертв, а надавати допомогу 
сім’ї на основі повернення коштів, осо-
бливо якщо сім’я не є неблагополучною, 
а потерпає від тимчасових труднощів. 

Для вирішення таких проблем ми 
створили «Фонд захисту сімей» у рамках 
статутної діяльності громадської органі-
зації «Громадський правозахист», за ра-
хунок якого ми плануємо організовувати 
додаткове фінансування захисту тих по-
терпілих, які не мають коштів для оплати 
витрат і послуг у справі. Тому просимо 
всіх, хто небайдужий до цієї проблеми, 
робити пожертви – ми відкриті до діало-
гу з усіма, хто зацікавлений у посиленні 
захищеності сім’ї у країні. 

Також ми готові забезпечити укладан-
ня угод юридичного супроводу сімей 
для захисту від незаконного втручання, 
проводимо тренінги і семінари із захис-
ту прав сім’ї, працюємо у різних регіонах 
України, зацікавлені у пошуку представ-
ників на місцях і об’єднанні громад-
ськості для захисту прав батьків і дітей.

ДЕНИСОВ О.С.

Центр сімейного права,
ГО «Громадський правозахист»:

– ПРОСИМО: жертвувати до «Фонду захисту сім’ї»;
(приклади справи див. http://vk.com/club63613249)

– проводимо громадський моніторинг державних органів (організацій);
– організовуємо правовий захист батьків і дітей;

– проводимо семінари і тренінги з організації захисту сімей;
– шукаємо представників, готових практично захищати сім’ї у регіонах;

– укладаємо угоди на правових захист сімей від перевірок.
Тел.: (044)361-28-64, (095)469-97-54, 

www.protiktor.com; e-mail: protiktor@i.ua

ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ЗАХИСТУ СІМ’Ї

Практичні рекомендації



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

14
стор.

ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

Знайома картина: водій легковика, 
запізнюючись на роботу, проїжджає 
повз вас і обдає брудом, забезпечу-
ючи зіпсований настрій. Або затятий 
курець, залізаючи в автобус, до остан-
нього не бажає розлучитися зі смердю-
чою сигаретою і, кидаючи недопалок 
під колеса, видихає хмару диму в об-
личчя безневинних жертв. Люди крив-
ляться, кашляють, але нічого вдіяти не 
можуть: тиснуться у вузькі двері авто-
буса, сподіваючись не спізнитися на 
роботу, навчання, у дитсадок. А ось ще 
одна, поширеніша картина, яку дедалі 
менше помічають: молода дівчина йде 
і без особливих виражень обурення, 
образи чи переляку на миловидному 
обличчі спокійно так спілкується по 
телефону з подругою… матом. Сюди 
замість дівчиська можна підставити 
підлітка, чоловіка пристойного на ви-
гляд, навіть дитину, і щоразу картина 
відповідатиме усім канонам реалізму 
нашого суворого життя, без елементів 
експресії і відтінку футуристичності.

Мат, лихослів’я, ненормативна лекси-
ка, що ґрунтовно проникнули у побут 
нашого народу, пронизавши і його ві-
кові вертикалі, і культурні горизонти… 
Тільки, на відміну від бруду, згаданого 
на початку, ця скверна – невловима, 
але так само липуча: обдає вуха, розуми 
і душі людей, міцно пристаючи до люди-
ни, ніби грудки з-під коліс автомобіля.

Довідка: На запитання «Чи лаєтеся ви 
матом?» 53% старшокласників зізна-
лися – «постійно», 37% – «у крайніх ви-
падках», 3% – «не задумувалися» і лише 
7% тримають принципову позицію і 
відповіли – «ні і не буду».

Що стоїть за такою сильною мораль-
ною девальвацією стосунків? До чого 
призведе такий регрес?

Омана перша: мат допомагає здава-
тися більш мужнім/вольовим.

Мужність і твердість характеру ніяк 
не може асоціюватися з хамською по-
ведінкою. Навряд чи хтось стане вва-
жати алкоголіків і бомжів героїчними 
особистостями, готовими класти голо-
ви «за други своя». Одне геть не випли-
ває з іншого. Стійкість і воля – якості 
переконаної у правоті людини, що спо-
відує благородні цілі і готова стояти за 
них навіть до смерті. Вживанням мату 
досягають бажаного, низького і корис-
ливого, жертвою заради Істини тут не 
пахне.

Омана друга: мат спрощує комуніка-
цію, роблячи її швидшою й місткою.

Безумовно, спрощує. З одним суттє-
вим уточненням – зводить спілкування 
до примітивного рівня Еллочки-людо-
жерки з пам’ятного роману, яка знала 
і цілком задовольнялася 30-ма слова-
ми. Одразу спадають на думку собаки, 

яким для інформації про свого побра-
тима необхідно «зустрітися» з його… 
підхвостовою частиною. Таким спіл-
куванням, де вся складність людських 
почуттів і багатство думки виражено 
2-3 словами, до того ж, матірними, ми 
справді опускаємо себе до істот з дво-
ма-трьома потребами, яким тільки й 
треба, що задовольнити почуття голо-
ду, статеву потребу й виспатися.

Омана третя: мат слугує захис-
том і сприяє просуванню особистих 
інтересів.

Усе залежить від того, що необхід-
но захищати і які інтереси просувати. 
Корисливі й егоїстичні цілі необхідно 
відповідним чином «пробивати», для 
захисту ж правди і втілення благих 
прагнень мат ні до чого. Мат – низький 
засіб для відповідних цілей.

Омана четверта: мат – культурний 

старовинний спадок, який має право 
на життя рівною мірою з іншими вида-
ми культури.

Дякувати Богу, що ми подолали «кра-
щі» мовні «культурні традиції», які по-
родили і супроводжувалися «лаєю 
матірною»: принесення людей у жерт-
ву, ритуальні злягання, ворожіння на 
курячих тельбухах та іншу гидоту. Об-
раза матері, найсвятішого для людини, 
згадування статевих органів тощо не 
роблять честі ані деяким нашим диким 
предкам, ані так само диким сучас-
никам. Разом із потужним і величним 
пластом культури, що залишився нам у 
спадок, ми зачерпнули і «зерно», і «по-
лову», яку деякі адвокати аморальнос-
ті подають як частину культурної спад-
щини, а не її атавізм.

Омана п’ята: мат нейтральний, він 
– така сама частина лексикону, як і ре-
шта словникового запасу.

Зазвичай так виправдовуються 
люди, у яких мат у мовленні – хроніч-
не явище. Як кажуть спостережливі 
про таких: «Вони матом не лаються, а 
розмовляють». Не посперечаєшся, що 
певні печальні явища життя нашого 
від постійного миготіння понизили мо-
ральний поріг людей, але у більшості 
своїй суспільство, залишаючись хрис-
тиянським, усе ж на чорне говорить, 
що це чорне, а не сіро-нейтральне, як 
вода, що застоялася у калюжі. Як і рані-
ше, батьки намагаються вберегти дітей 
від матюччя, досі більшість чоловіків 
утримується у присутності дами кину-
ти слівце непотрібне… Ну а решті, тим, 
хто вважає нормальним явищем бруд-
не матюччя, хочеться побажати їм бла-
гополуччя і взаєморозуміння з близь-
кими і не дійти до тих результатів, які 
щоденно лунають у їхньому вбогому 
лексиконі.

Олександр БЕЗУЩЕНОК

Важко знайти людину, яка щиро 
й від усього серця бажала би бути 
нещасною, пригніченою, понурою. 
Сама сутність людська передбачає 
життя з оптимізмом і радістю, ма-
ючи для цього усі передумови. Що-
правда, аби досягти цього стану, 
людині доводиться попрацювати.

Поки людина росте, уявлення про 
щастя змінюються. У дитинстві це може 
бути і дозвіл подивитися мультфільм, 
придбана іграшка, мама поряд. З до-
рослішанням щастя починає відсувати-
ся – ось закінчу школу і тоді заживу, ось 
виконаю чергову мрію і тоді вже точно 
буде щастя.

Але щоразу це виявляється вже щас-
тям, відкладеним на потім.

І якоїсь миті виявляється, що можна 
довго чекати на щастя, але при цьо-
му не відчувати його. Тоді запитуєш 
себе: «Як би це вже зараз у цьому щасті 
опинитися?»

Але хай як це банально, для того, аби 
бути щасливим зараз, потрібно ціну-
вати ті обставини, в яких перебуваєш 
у даний момент. А для цього потрібно 
просто вміти бути вдячним за те, що є.

Шлях до щастя  
пролягає через вдячність

Спробуймо розібратися з цим, на пер-
ший погляд, нескладним питанням, адже 
від уміння дякувати залежить, як ми про-
живемо своє життя. По-перше, спробуй-
те подякувати за ті речі, які є у вашо-
му житті. Це може бути і сім’я, діти, дах 
над головою, хоч якесь здоров’я, харчу-

вання, друзі, можливість купувати речі, 
далі можна продовжити самим. Головне 
завдання – знайти щось добре, навіть 
там, де здається, що все лише погано.

Нескладно помітити, що по життю ті, 
хто вміє дякувати, більш радісні, більш 
відкриті. Таким людям простіше йти по 
життю, вони вміють цінувати те, що є. 
Вони дякують Богові, оточенню і самому 
життю за те, що мають на даний момент, 
а не нарікають на те, що чогось немає.

Здавалося б, усе просто, я нічого на-
вмисно не роблю, лише дякую, але від-
чуття щастя з’являється, і воно може до-
волі тривалий час мене супроводжувати.

Щойно я переходжу в інше: «Ой, чо-

гось малувато, не те, не так, хотілося б 
побільше, а можна було б і покраще» — 
все, про щастя вже говорити марно. Ми 
перестаємо помічати радісні і яскраві 
події. Нам починає здаватися, що нас об-
разили, що ми чогось недоотримуємо.

Крім того, кількість доброго у нашому 
житті цілком відчутно починає зменшу-
ватися: світ навколо стає якимсь блідим, 
тьмяним. І в кожній події знаходиться 
більше негативу. Ми починаємо поміча-
ти якісь потворності, недоліки, мінуси 
замість переваг, чеснот і плюсів.

А коли дякуємо, то відчуття доброго 
просто переповнює. І жодних спеціаль-
них умов для цього не потрібно!

Ступені щастя

Оскільки почуття щастя не дається од-
разу, то воно має різні ступені уміння.

Перший ступінь – це вдячність за все 
добре, що ми отримали у своєму житті, 
за всі дари і щедроти, за радість, яку нам 
довелося відчути.

Другий ступінь – це вдячність за 
все буденне, малопомітне, незначне, 
з чого, головним чином, і складається 
наше повсякденне життя. Усе те, за що 
ми частіше за все забуваємо сказати 
«дякую».

І третій ступінь – найвищий і важко-
досяжний – це вдячність за всі наші біди 
і нещастя, негаразди і страждання, обра-
зи і сльози.

Слід сказати, що цей ступінь украй 
рідко буває доступний людям невіру-
ючим. Для досягнення його необхідно 
щонайменше вірити у Бога. Адже лише 
віруюча людина може усвідомити, що, 
можливо, Бог таким чином очищує її 
душу від нечистоти. Приблизно так, як 
це описано Апостолом Петром: «адже 
хто страждає плоттю, перестає грішити» 
(1Пет.4:1). Для чого це потрібно Богові? 
Мабуть, для того ж, для чого ми очищує-
мо золото.

Наші хвороби і випробування, смутки і 
душевні муки, вороги і недоброзичливці 
– це наші головні вчителі. Ці гіркі і тяж-
кі уроки, підвищуючи нашу усвідомле-
ність, допомагають піднятися одразу на 
декілька сходинок духовності.

Тому будьмо вдячні за все, а отже, 
щасливими завжди.

Іван ГАВРИШКО

Про вміння почуватися щасливим  
за будь-яких обставин

Неша ховий ма т
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             КАЛЕЙДОСКОП

Йоджі Ооката 50 років свого життя присвятив таємницям, 
захованим у глибинах океану. Але навіть людині, яка провела 
останні 50 років у зануренні в підводний світ, океан може до-
вести, що він усе ще велика загадка для людства. Під час за-
нурення в субтропічній частині Амамі Осіма, на глибині близь-
ко 25 метрів, Йоджі помітив те, чого він ніколи не бачив під 
водою. І, як виявилося, ніхто до нього також цього не бачив.

На морському дні він виявив прекрасний малюнок. Він скла-
дався із хвилеподібних хребтів, спрямованих до центру, ніби 
вправний майстер попрацював на дні. Йоджі вирішив покликати 
на допомогу наукову групу, яка і розкрила таємницю великого 
підводного художника.

Підводні камери зафіксували майстерного творця. Ним вияви-
лася риба фугу, яка вдень і вночі старанно за допомогою плавців 
малювала ці хвилі на дні моря. Навряд чи японці передбачали, 
що риба фугу, відома як дуже отруйний делікатес, робить таке.

Під час ближчого розглядання з’ясувалося, що кола виконують 
кілька важливих функцій. Але, мабуть, найважливіша – це при-
вабити партнера.

Самки зацікавлюються цими горбками і долинами з піску і по-
чинають ретельно досліджувати їх у пошуках самця. А потім пара 
відкладає яйця в саму середину «кола» – у заглиблення, яке 
пізніше виконує функцію «глушника» океанських течій і захищає 
їхнє ніжне потомство.

Любов і майстерність змусили вчених задуматися про те, на-
скільки вони мало знають про рибу фугу. Для них це делікатес, а 
виявляється, риба – справжній художник, якого слід охороняти, 
а не споживати як їжу.

А що ми ще знаємо про цю рибинку?
Отруйна риба фугу (собака-риба, 

діо донт або фахак) – легенда япон-
ської кухні – предмет жаху, цікавості і 
захоплення іноземців. Цю найвідомішу, 
найдорожчу і найнебезпечнішу страву 
японської кухні справедливо вважа-
ють однією з найдавніших. Судячи зі 
знахідок археологів, ще до нашої ери 
японці їли отруйну рибу фугу, воче-
видь, знаючи, що отрута знаходиться 
лише у певних частинах її тіла.

У м’язах, печінці, ікрі, молоках, киш-
ківнику, очах і шкірі риби знаходиться 
отрута нервово-паралітичної дії, що у 
25 разів перевищує силою кураре і у 
275 разів токсичніша за ціаніди – те-
тродотоксин. Смертельна доза для лю-
дини становить усього 1 мл тетродо-
токсину. В одній рибці отрути вистачить на те, аби вбити 30-40 
осіб. Причому ефективної протиотрути від отруєння фугу досі не 
існує.

Щорічно в Японії з’їдають понад 1.5 тис. тонн фугу. Цю рибу 
готують і подають лише на території Японії. Згідно зі статисти-
кою, яку збирають з XIX століття, від 1886 до 1979 рр. від отру-
ти фугу постраждали понад 12,5 тис. осіб, більше половини з 
яких (майже 7 тис.) померло. 1980 року міністерство охорони 
здоров’я Японії ввело обов’язкове ліцензування кухарів, які ма-
ють право обробляти і подавати фугу. Нині такі дипломи в Япо-
нії мають близько 70 тис. осіб. Кількість жертв з-поміж гурманів 
скоротилася до двох десятків на рік, а гинуть від цієї страви 
взагалі одиниці. Тим не менш, оскільки фугу – дуже дорога 
страва, її жертвами стають люди заможні і відомі. Кожна така 
смерть – гучний скандал.

Майстерний кухар, господар ресторану у місті Кісівада в пре-
фектурі Осака створив унікальний музей, присвячений цій диво-
вижній рибі. Матеріали для нього надсилали з усіх куточків світу. 
В музеї можна отримати повну уяву про те, як уникнути небез-
пеки отруїтися цією дуже популярною стравою. Вважаючи про-
світницьку місію виконаною, господар хоче закрити свій музей. 
Але головна причина, скоріш за все, у тому, що після ознайом-
лення з експонатами музею у людей зникає бажання замовляти 
цю страву.

http://masterok.livejournal.com/280705.html#

цей дивовижний світ

Батьківський контроль оберігає дітей від куріння

Жорстка манера ви-
ховання, що передбачає 
суворі обмеження, здатна 
віднадити дітей від куріння. 
І це незалежно від етнічної 
приналежності членів сім’ї.

Співробітники Універ-
ситету Джорджтауна 
з’ясували це, зібравши 459 
підлітків, чий середній вік 
становив 13 років.

Спостереження за ними тривало до чоти-
рьох років. Виявилося, батьківський контроль 
давав змогу скоротити кількість молодих кур-
ців. При цьому відомо, що більшість людей, які 
палять упродовж усього життя, починали ку-
рити саме до 18 років.

Отже, жорстка манера виховання передба-
чає встановлення правил у домі, комендант-
ської години і визначення чіткого часу відходу 

до сну. Також строгі бать-
ки карали дитину, якщо 
заставали її з сигаретами. 
Саме така манера працю-
вала краще порівняно з 
чуйним, більш лояльним 
підходом.

Юних курців не ляка-
ють картинки на пачках 
сигарет.

Психологи констату-
ють: заборони у вихованні дітей неминучі. 
Відповідно до дорослішання дитина ознайом-
люється із заведеною системою заборон. Що 
довше батьки оберігають дитину від заборон, 
то тяжче їй сформувати правильне уявлення 
про реальний світ.

http://ubr.ua/leisure/health/roditelskii-
kontrol-ograjdaet-detei-ot-kureniia-

uchenye-272716 

• 10 годин телесеан-
сів на тиждень знижу-
ють творчий потенціал 
людини на 25%; 
• Діти найбільше під-

даються і є найвразли-
вішими щодо сприй-
няття телепередач; 
• Вплив казки (часто 

однієї і тієї ж, улюбле-
ної), розказаної мамою 
чи татом дитині перед 
сном, значно сильні-
ший, ніж казки, переглянутої по телевізору; 
• Відома англійська вчена Селія Вард у 

1998 році повідомила результати своїх дослі-
джень: якщо батьки сподівалися на електро-
нні засоби (телевізор, комп’ютер), як на нянь, 
то у 20% випадків уже 9-місячні діти відстава-
ли у розвитку!

Цікаво, якщо діти продовжували дивити-

ся телевізор, слухати 
приймачі і платівки, 
то у трирічному віці 
спостерігалися за-
тримки у розвитку на 
цілий рік!!!

Що це означає? Ви-
являється, мова три-
річної дитини була як 
у дворічної, а також 
були відхилення у 
розвитку рухової сфе-
ри дитини, а також у 

розвитку її відчуттів і сприйняття!
Якщо ж батьки відсталих у своєму розви-

тку 9-місячних дітей вилучали з їхнього поля 
зору електронну техніку і починали безпо-
середньо спілкуватися з дитиною, то за 4 мі-
сяці дитина наздоганяла дітей з нормальним 
розвитком.

А. ГУБЕНКО

Кола під водою
БІЛЬШЕ СУВОРОСТІ – МЕНШЕ КУРІННЯ

Діти і телевізор
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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:

«Батьківський комітет України» (укр.) – 68790;
«Родительский комитет Украины» (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 9 місяців поточного року   –   29,79 грн.
«Батьківський комітет України» продовжує акцію з передплати для 

шкіл і дитячих садків. На сьогодні передплачено понад 17 000 закладів.
Для цього необхідно перерахувати посильну для вас суму на розра-

хунковий рахунок Благодійного фонду «Батьківський комітет України» і 
вказати номери 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 18 грн. за 9 міс. (2 грн. за 
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». Матері-
али для викладача.  Комплект дисків 
для комп’ютера (3 шт.).  Містить відео-
уроки і конспекти. 35 грн. 

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.

Гра з пластиліном «Відбитки»

Тісто для ліпки ідеально підходить для того, щоби робити 
на ньому відбитки різноманітними предметами. Просто роз-

качайте пластилін качалкою та 
експериментуйте.

Наступного разу, коли підете з 
дитиною на прогулянку до лісу чи 
парку, назбирайте з нею різного 
листя (краще брати листя грубше, 
з крупними прожилками) і, прий-
шовши додому, зробіть незвичай-

ні відбитки на 
пластиліні. Для 
цього просто 
прикладіть лис-
ток зворотним 
боком (це той 
бік, де прожилки 
виділено більше) 

до тіста для ліпки, згори розкачайте його качалкою, після чого 
акуратно зніміть листочок. Можна змішати декілька кольорів, 
наприклад, жовтий і червоний, жовтий і оранжевий, і тоді у вас 
вийде гарне осіннє листя.

Ще один цікавий виріб з пластиліну – зробити відбиток мере-
жива на ньому, після чого вирізати з цього пластиліну «мережа-
ні» фігурки.

Іграшкова їжа з пластиліну

У продажу можна зустріти набори 
для дитячої творчості з м’яким пласти-
ліном. До них часто додають різнома-
нітні формочки, якими можна робити 
відбитки на пластиліні або вирізати з 
нього фігурки, а ще качалки з різнома-
нітною текстурою і спеціальні пристрої 
для виготовлення фігурних макаронів.

М’яке тісто для ліпки і пластилін play 
doh просто створені для приготування 
іграшкової їжі. Різні тортики, тістечка, 
бутерброди, макарони тощо можна 
зліпити з цього пластиліну. Просто так 
вчитися катати кульки і ковбаски ди-
тині не цікаво, інша справа – якщо це 
будуть не кульки, а ягідки для прикра-
шання торта чи ковбаска для ляльок. 
Пластилінова їжа слугуватиме реквізи-
том для ігор у магазин чи кафе, стане 
пригощанням для ляльок, що прийшли 
в гості. Розділяючи пиріг на рівні шма-
точки для ляльок, дитина отримає уявлення про дроби і ділення, 
а порівнюючи кількість гостей-іграшок і тістечок, попрактикує у 
лічбі.

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0224.shtml

Ви роби з пластиліну 
Починати знайомство маленьких дітей з ліпкою з пластиліну можна вже з року, але пропонувати їм не звичай-

ний пластилін, а м’який. Його ще називають тістом для ліплення. Тісто для ліпки підходить для занять з дітьми 
від 1 року. Воно дуже м’яке, пластичне, приємне на дотик, не липне до рук. Однак цей пластилін не придатний 
для створення складних фігур, оскільки деталі з нього погано скріплюються між собою. Дітям старшого віку 
буде також цікаво і корисно працювати з цим матеріалом. Ось кілька цікавих ідей виробів з тіста для ліплення.

та ігри з пластиліном

Прийшла якось одна жінка до своєї подруги і поскаржилася:
– Чоловік, як приходить додому, то одразу кидається на 

мене: сварить, кричить – рятунку від нього нема!..
– Знаєш, подруго, є у мене чудовий засіб – мікстура. Мені її 

одна знайома дала. У тих жінок, які її приймають, чоловіки ста-
ють тихі й спокійні. Я наділлю тобі у пляшечку. А приймати її 

слід так: щойно почне чоловік буянити, налий мікстуру в сто-
лову ложку і візьми до рота, тільки не ковтай. І тримай у роті, 
поки чоловік не заспокоїться. А коли заспокоїться – виплюнь.

Взяла жінка мікстуру і пішла додому.
За тиждень зустріла свою подругу й захоплено повідомила:
– Дякую тобі! Ти мала рацію: подіяла твоя мікстура на чолові-

ка! Щойно візьму її до рота – миттю заспокоюється.

Чудова мікстура


