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УВАГА!
Наступний номер за два міся-

ці (вересень-жовтень) вийде у 
жовтні.

Сучасні батьки намагають-
ся бути «хорошими батьками» 
і поступово перетворюються 
на прислугу для свого чада. 
До того ж вони настільки гли-
боко втручаються в особис-
тість дитини, так багато надій 
пов’язують з її майбутнім, що 
звалюють на себе всю 
відповідальність за її 
дії і вчинки.

Прощення і  примирення

Хороші 
батьки?

11
стор.

Матір виховує своєю присут-
ністю, а тато – прикладом. Через 
матір дитина адаптується у цьо-
му світі, а через батька вирішує 
найголовніше питання дитинства, 
отроцтва і юності – питання са-
моідентифікації. Я – це хто? Той, 
на кому тримається сім’я, 
чи той, кого самого по-
трібно підтримувати?.. 

Історія 
Кохання

Виховання дітей – це двадця-
тилітній проект. Зрозуміло, що в 
наш час поспіху й вічної зайня-
тості приділяти багато часу дітям 
дуже непросто. Не маючи сил чи 
бажання, батьки йдуть шляхом 
найменшого опору. Такі батьки 
йдуть на поводі у своїх 
дітей і коли важко сказа-
ти «ні», вони малодушно 
кажуть «так»...

У кожному з нас живуть спога-
ди, які зігрівають наші душі, дару-
ють радість і роблять наше життя 
світлішим. Я виросла на розпо-
відях про надзвичайне кохання 
бабусі й дідуся. Чи не всі родичі і 
друзі сім’ї говорили про нього. А 
я з цікавістю слухала ці розпові-
ді, і мені хотілося дізна-
тися якомога більше про 
Справжнє Кохання...

У світі все-
дозволеності

16
стор.

13
стор.

12
стор.

Здоровий глузд підказує вам, що майже-абсолютне-зло 
на зразок Адольфа Гітлера з’являється у нашому світі не 
так часто, а частіше за все ми маємо справу зі звичайними 
грішними людьми, які вчиняють огріхи й помилки, впада-
ють у гнів, роздратування тощо. І, вочевидь, обидві сторо-
ни суперечки – не чорти з рогами, а просто звичайні грішні 
люди, що наробили взаємних образ і неправд. І – на жаль! 
– люди схильні колекціонувати і ретельно плекати образи, 

роздмухувати їх і розкладати на зручні полички, з яких їх 
потім зручно при нагоді зняти. Навіщо? Тому що люди вва-
жають, що в будь-якому конфлікті слід досягти своєї пере-
моги і поразки опонента. Хто винен у ситуації, що склалася, 
і кого слід покарати за це? Сторони гнівно вказують одна на 
одну і рішуче відмовляються визнати бодай якісь 
свої помилки. Адже визнати свою помилку – озна-
чає виявити слабкість...

Татова
спина

Найкраще

стор. 22

Тіппі Дегре (Tippi 

Degrй) народи-

лася в Африці у 

сім’ї французьких 

фотографів дикої 

природи і провела 

своє дитинство так, 

що неможливо не 

позаздрити.

Вона народилася 

у червні 1990 року 

і виросла в афри-

канській пустелі, 

встановивши над-

звичайно близькі 

стосунки з багать-

ма дикими твари-

нами, які не чіпали 

її , а навпаки усі-

ляко оберігали.

Гадаєте, що її 

батьки безвідпові-

дальні і дитині за-

грожує небезпека? 

Навпаки!

дитинство
Хвороби  
та щеплення

Інфекційні захворювання були, є і 
будуть. Вони незмінні і природні су-
путники людини. Боротися з ними 
щепленнями – боротися проти самої 
людської природи. Навіть якщо гру-
бим насильством над природою ми 
викорінимо ті чи інші хвороби, замість 
них отримаємо нові, часом значно 
небезпечніші...

19
стор.

Ігрова 
незалежність

Не секрет, що сучасні діти здебіль-
шого ознайомлені з комп’ютерними 
іграми. Якщо така розвага стає частою, 
то вона може виявитися шкідливою не 
тільки для очей, а й для постави, нер-
вової та імунної систем. Вихід – ігри 
на природі, які можуть бути як рухли-
вими, так і спокійними. Іншими слова-
ми, вони можуть підійти різним дітям: 
темпераментним, жвавим і гамірним 
чи схильним до тиші і споглядання. Ми 
пропонуємо опис ігор, які гаряче лю-
били ще наші батьки і навіть бабусі й 
дідусі. А вони, не секрет, були в дитя-
чому віці часто-густо здоровішими за 
сучасних малюків і підлітків...

19
стор.

14
стор.
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2
стор.

СТРІЧКА НОВИН. Антисімейні хроніки

Згідно із законопроектом № 180, 
прийнятим у першому читанні, по-
няття «матір» і «батько» не повинні 
мати визначених досі статевих ознак. 
У зв’язку з цим міністр праці, соціаль-
ного захисту і сім’ї Валентина Булига 
ініціювала зміни до Закону про охоро-
ну здоров’я.

Як вказано у законопроекті, існую-
че формулювання «матір (батько)» за-

мінюють на формулювання «один з 
батьків».

Документ було прийнято «відпо-
відно до Національної Програми із 
забезпечення гендерної рівності на 
2010-2015 рр. і плану дій щодо її запро-
вадження на 2013-2015 рр.».

Молодіжна організація висловила 
обурення цією законодавчою ініціа-
тивою, вважаючи, що вона є прямою 

атакою на духовно-моральні засади 
молдавського суспільства і традиційні 
сімейства цінності.

http://argumenti.md/archives/3738
Фото: написи на плакатах – «Поверніть 

нам маму і тата!», «Тато не може бути 
мамою».

У відеорепортажі молода литов-
ська сім’я у сльозах розповіла про 
жахи, з якими зіткнулися у Норве-
гії. Батьки везуть порожню дитячу 
коляску, де замість їхнього сина 
тепер – лише фото. Молоді литов-
ці розповідають, що найжахливіше 
у Норвегії – це коли під виглядом 
«псевдозахисту дітей» там масово 
в іноземців конфіскують дітей і пе-
редають здорових рожевощоких 
немовлят «на обслуговування» в 
наймані норвезькі сім’ї лише тому, 
що «діти приносять багатотисячний 
прибуток». Литовська сім’я пояснює, що 
дітей забирають в Норвегії без поваж-
ної причини. Батьки застерігають владу 
Литви від поспішного копіювання «най-
гіршого у світі» норвезького сценарію 
«порятунку» дітей від благополучних 
батьків.

Ця литовська сім’я не приховує свого 
горя, якого вони з лишком «хильнули» в 
Норвегії. Вже більш ніж рік і десять мі-
сяців їхній син виховується у «найманій» 
норвезькій сім’ї. Дитину вилучили тому, 

що в Норвегії поширена думка про те, 
що нібито «всі литовці» луплять своїх ді-
тей. Ба більше, литовським батькам нор-
вежці інкримінують ще один «злочин» 
– їхній син нібито не розвивався відпо-
відно до «норвезьких норм», затвердже-
них для кожного віку.

Литовські батьки спробували опану-
вати ВСІ норвезькі норми:

«Ми зробили все, що вимагали від нас 
норвежці. Ми ходили на норвезькі курси 
з навчання «на хороших батьків». Однак 
нас все одно звинуватили в тому, що ми 

«не справжні норвежці» – ми читаємо 
«сигнали» дитини не так, як істинні нор-
вежці. Крім того нас звинуватили також 
у тому, що ми граємо зі своєю дитиною 

не так, «як усі норвежці». Саме 
тому нібито дитину і передали до 
чистокровної норвезької сім’ї, для 
«онорвеження», якому кревні бать-
ки нібито й заважали», – розповідає 
литовська мама.

«Я ненавиджу Норвегію за їхню 
систему конфіскації дітей і за те, що 
там ігнорують права людини і пра-
во дитини на кровну сім’ю», – гово-
рить батько вилученого в Норвегії 
хлопчика.

На знак солідарності з литов-
ськими батьками, які постраждали 
від насильницького розлучення з 

власними дітьми на території Норвегії, 
до норвезького посольства у Вільнюсі 
вийшли десятки людей. Демонстранти 
заявили, що не хочуть копіювання анти-
людського норвезького досвіду пого-
ловного «примусового сирітства». Вони 
також хотіли привернути увагу до того, 
що «в’їзд із дітьми на територію Норвегії 
небезпечний для сімей, оскільки в Нор-
вегії процвітає новий державно узако-
нений КІДНЕППІНГ».

http://m.zinios.lt

Школярів Ванкувера на їхнє бажання називати-
муть безстатевими займенниками, щоби не обра-
жати меншини

Шкільна рада Ванкувера дала учням міста право, щоби їх 
називали гендерно-нейтральними займенниками, якщо вони 
звернуться з таким проханням до вчителів.

Згідно з новою політикою, замість традиційних «він» і «вона» 

використовуватимуть займенник xe, який залежно від відмінка 
змінюватиметься на xem і xyr, пише The National Post. Зазначи-
мо, в англійській мови xe, xem і xyr почали застосовувати щодо 
людей, які не бажали б вказувати свою стать, ще кілька років 
тому, однак поки не набули широкого поширення.

Незадоволені батьки зазначають, що шестирічна дитина не 
здатна зрозуміти всі тонкощі питання ідентифікації статі. Однак 
шкільна рада пообіцяла, що прохання дитини називати її ген-
дерно-нейтральним займенником триматиметься у таємниці 
від батьків.

www.publika.md

12000 дітей на рік вилучають з 
традиційних сімей в Австралії, – 
про це повідомляє влада Австралії 
на своєму урядовому сайті gov.au. 
Близько половини дітей, позбав-
лених сім’ї, вилучають в Австралії 
новонародженими (або віком до 
року). Урядовий сайт повідомляє, 
що всі ці 12000 дітей були призначе-
ні для більш толерантних австралій-
ських «найманих» сімей (вочевидь, 
бездітних).

Також із державного звіту випли-
ває, що кількість вилучених дітей з 
традиційних сімей в Австралії по-
стійно зростає. Коефіцієнт прирос-
ту становить близько 27 %. Пові-
домляється, що на 20 червня 2012 
року в Австралії поза рідним домом 
(в чужих сім’ях) проживало майже 
40000 дітей. Державна статисти-
ка свідчить, що майже половина 
(43%) з цих дітей була вилучена у 
віці до 5 років. Ще 23% було ви-
лучено у віці 5–9 років, 23% у віці 
10–14 років, і 11% – у віці 15–17 ро-
ків. Зазначено також, що серед за-
гальної кількості вилучених дітей 
– дітей, конфіскованих у абориге-
нів, приблизно на 10% більше, ніж у 
решти населення Австралії.

Згідно з держстатистикою Ав-
стралії на рік надходить близько 
250000 «доносів» (усних повідо-
млень) про жорстоке поводження 
кровних батьків з дітьми, а також 
про зневажливе ставлення до рід-
них дітей у традиційних сім’ях.

Відповідно до Австралійських за-
конів, у випадку надходження ДО-
НОСУ про зневажливе ставлення 
до рідної дитини туристів, державні 
служби Австралії мають право ви-
лучити дитину у надзвичайному 
порядку.

Для туристів: під зневажливим 
ставлення до рідної дитини в Ав-
стралії розуміють «емоційне на-
сильство» («підвищення голосу» 
батьками – 36% вилучень), нехту-
вання («відмова купити іграшку» як 
ігнорування вимог дитини – 31% 
вилучень), фізичне насильство 
(«поставити дитину у куток» або 
«ляскання» – 21% вилучень). На 
решту причин залишається лише... 
14%.

http://www.aifs.gov.au 
P.S. Перш ніж відправитися у по-

дорож за межі своєї країни, прочи-
тайте закон про дітей тієї держави, 
куди ви прямуєте...

Трапляється, що учні в Англії напа-
дають на вчителів у школах і зі зброєю: 
у 2013 – 250 разів, у 2012 – 326 разів, 
у 2011 – 365 разів. Це були пістолети, 
м’ясні ножі, бритви та інші, не менш не-
безпечні види зброї.

Рідко, але трапляються в Англії і ви-

падки нападу учнів на вчителя із леталь-
ними наслідками.

Вчителі Англії сьогодні вимагають 
встановити у школах металошукачі. А 
тих дітей, які відмовляються проходити 
через «рамки», не записують до даної 
школи. Ще для боротьби з войовничою 

поведінкою учнів про-
понують зробити спец-
тренінги з самооборони, 
обов’язкові для всіх учи-
телів нинішньої Англії.

Співтовариства англій-
ських учителів називають 
таке явище «американ-
ським синдромом школи».

http://www.telegraph.
co.uk/education/

У Молдові відмінено поняття 
«матір» і «батько»

Християнські цінності більше не є традиційними в Молдові за-
вдяки законопроекту, розробленому керівництвом Демпартії і за-
твердженому в парламенті.

12000 ДІТЕЙ  
НА РІК ВИЛУЧАЮТЬ 

В АВСТРАЛІЇ
Інформація для туристів: 

ваших дітей можуть 
вилучити в Австралії

90 учнів щодня нападають на вчителів в Англії. Зі зброєю...
У середньому понад 90 учнів англійських шкіл щодня нападають на 

вчителів, або 17520 разів на рік. Про це 28 квітня 2014 року написала 
газета «Телеграф».

Гендери наносять удар

Норвегія краде литовських дітей
У восьми литовських сімей конфіскували дітей на території Норвегії 

і передали крихіток бездітним норвежцям. Кревним батькам натомість 
Норвегія запропонувала 4 побачення на рік по одній годині (в присут-
ності норвезьких дитячих наглядачів).
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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

сімейні хроніки. СТРІЧКА НОВИН

Газета «Лемонд» написала, що під тиском традиційних французьких батьків мі-
ністр освіти Франції змушений був визнати, що раннє СЕКС-ПРОСВІТНИЦТВО дітей 
у школі ШКІДЛИВЕ і викладання гей-теорії у 275 школах Франції було помилкою 
і буде заборонено. Що це – перемога традиційних сил чи черговий обман – по-
каже майбутнє.

http://www.lemonde.fr

Завдяки зусиллям 
угорських лікарів у ма-
тері, життя якої штучно 
підтримували упро-
довж трьох місяців, на-
родилася цілком здоро-
ва дитина, повідомляє 
кореспондент delate.
info.

Після того як став-
ся інсульт у 31-річної 
жінки з 15-тижневою 
вагітністю, лікарі уні-
верситету в місті Дебре-
цен кинулися рятувати 
дитину.

Цього літа жінці, чий 
мозок уже не працював, 
зробили кесарів роз-
тин, і на світ з’явилася 
27-тижнева дитина вагою 1,4 кілограма.

Це сталося після того, як на прохання ро-
дичів жінку підключили до штучної системи 
життєзабезпечення.

Міклош Сочка, міністр охорони здоров’я 
Угорщини:

«Одне життя допо-
могло врятувати п’ять 
життів. Я вдячний ліка-
рям і медсестрам госпі-
талю і родичам жінки за 
те, що вони обрали жит-
тя і погодилися на таку 
операцію».

В Угорщині нещодав-
но прийняли нову кон-
ституцію, яка захищає 
життя з моменту зачат-
тя і визначає шлюб як 
союз між чоловіком і 
жінкою.

Через зниження кіль-
кості населення уряд 
провів кампанію проти 
абортів. Два роки тому 
по всьому Будапешту 

було розміщено плакати, на яких немовля в 
утробі матері благало залишити його живим.

«Я можу зрозуміти, що ти ще не готова для 
мене, але подумай ще раз і віддай мене ін-
шим батькам. Дозволь мені залишитися жи-
вим!» – було написано на плакаті.

З яким трепетом кожен з нас 
вимовляє слова «сім’я», «моя 
сім’я», «наша сім’я» – і одразу 
в уяві постають: батько, мати, 
бабусі, дідусі, прабабусі, праді-
дусі – велика родина, рід із сво-
їм міцним і глибоким корінням, 
розлогим гіллям і трепетними 
листочками.

«Міцна сім’я – міцна держава». Ці тро-
хи призабуті слова, як ніколи, актуальні 
сьогодні, адже від ставлення суспільства 
до сім’ї залежить його моральний стан: 
всі міждержавні і соціальні конфлікти та 
війни мають корінь в сім’ї. Спокій і ста-
більність в кожній сім’ї забезпечує спо-
кій і стабільність в державі. Ще в IV сто-
літті святий Іоанн Златоуст писав: «Якщо 
зруйнуються сім’ї – поляжуть міста і по-
валяться держави».

Тому зміцнювати сімейні традиції, бе-
регти як зіницю ока сім’ю – цю надійну 
колиску майбутнього, і є найважливішим 
завданням кожного народу, який не хоче 
зникнути в історичній безодні. 

Питаннями збереження і примножен-
ня сімейних цінностей і опікується з 2006 
року ГО «Батьківський комітет захисту ді-
тей» м. Кам’янець-Подільський.

Випуск газети «Джерела виховання», 
конференції, батьківські форуми, при-
свячені актуальним проблемам вихо-
вання дітей та соціальним викликам які, 
на жаль, існують у цій сфері, конкурси 
дитячого малюнку, розповсюдження і 
передплата газети «Батьківський комітет 
України», свята Матері, Батька, Сім’ї міц-
но увійшли в практику роботи нашої ГО.

І ось цього року спільно з управлінням 
культури та туризму, Департаментом гу-
манітарної політики міської ради та ра-
йонним Будинком культури та мистецтва 
«Розмай» підготували загальноміське 
свято сім’ї, приурочивши його до дня 
пам’яті Петра і Февронії, чий подружній 
союз вважається зразком християнсько-
го шлюбу.

Саме 8 липня святково прикрашений 
зал РБКМ «Розмай» задовго до початку 
наповнювався бажаючими взяти участь 
у святі. Ще у фойє будинку культури 
кожен міг оглянути виставку малюн-
ків учнів шкіл міста та району на тему 
«Шануй батька і матір твою, і добре тобі 
буде, і довго ти житимеш на землі», а 

також придбати літературу з різних пи-
тань духовного виховання. До речі, вже 
традиційно під час проведення масових 
заходів ГО долучається до акції «Твори 
добро», збираючи кошти для лікування 
хворих дітей міста. Ось і цього разу член 
нашої організації Гриньов В.А. здійсню-
вав цю благородну місію.

Все свято було побудоване як літера-
турно-музична композиція, в якій голо-
вне навантаження несло слово. Ведучі 
свята немовби вели кожного присутньо-
го в залі його особистими життєвими 
дорогами і примушували згадати кого 
далекі, а кого і близькі роки – від за-
родження сім’ї, народження і вихован-
ня дітей до золотого весілля. А ще був 

блок, присвячений темі «І в горі, і в ра-
дості», – про сім’ї, в яких з різних причин 
з’являється потреба в самопожертві од-
ного чи декількох заради іншого. В місті 
ми можемо побачити, як чоловік котить 
інвалідний візок, в якому дружина, а по-
руч – їхня дитина, або коли син вивозить 
на прогулянку свого батька, який не 
може ходити, чи коли діти доглядають 
своїх лежачих батьків. А як жертовно 
проживають своє життя матері та бать-
ки, в яких хворі діти. І дуже важливо, що 
вони не нарікають на свою долю, не за-
лишаються у своєму горі, а об’єднуються 
в товариства, створюють для своїх дітей 
умови, щоб жити повноцінним життям, 
подорожувати, відпочивати. І для цих 
сімей дуже важлива підтримка суспіль-
ства, громади, кожного з нас. Тут про-
являється і наша мораль, і християнська 
сутність: допомогти вдовиці і сироті, 
одягти, нагодувати, напоїти. 

А далі – про династії в нашому місті, які 
існують у різних галузях (професійних 
сферах). Скільки навколо нас спадкових 
ткаль, музикантів, лікарів, підприємців, 
педагогів, міліціонерів, будівельників, 
бібліотекарів.

Кожен блок свята (а їх було 10) супро-
воджувався фото-слайд-шоу – присутні в 
залі пізнавали обличчя членів своєї сім’ї, 
близьких, знайомих, друзів – а також ви-
ступами знаних колективів художньої 
самодіяльності 

Родина – це не тільки рідні та родичі. 
Це весь наш народ. Тож цінуймо сім’ю – 
святиню, бережімо її, тому саме таким 
чином ми збережемо нашу державу 
– Україну. 

«Батьківський комітет  
захисту дітей», 

м. Кам’янець-Подільський

Тисячі людей вийшли на вулиці 
Франкфурта-на-Майні з плакатами, 
що закликають заборонити так зва-
ну «сексуальну педагогіку».

На мітингу зібралися батьки не 
лише з Німеччини, а й з усієї Єв-
ропи. Вони виступали на захист 
дітей від ранньої сексуалізації, 
нав’язаної керівною у Євросоюзі 
так званою в Європі «гей-кастою».

– Я як учитель бачу, що це розкла-
дання європейського суспільства. 
Це розкладання не тільки дітей, а 
й батьків. Що робить «сексуальна 
наука» з дітьми – це жорстокість, – 
розповів учитель німецької школи.

На думку звичайних німець-
ких батьків, які зіткнулися з про-
блемою шкільної освіти, секс-
просвітництво у Німеччині набуло 
жахливої форми. Наприклад, після 
перемоги на конкурсі Євробачен-
ня Кончіти Вурст у деяких школах 
хлопчиків попросили нафарбувати 
губи й одягнути спідниці.

Батьки з «традиційними» по-
глядами виступають проти таких 
експериментів. Вони також не-
задоволені політикою ранньої 
сексуалізації.

http://lifenews.ru/mobile/
news/135459

Віншуємо сім'ю

ХОДА НА ЗАХИСТ ДІТЕЙ  
У НІМЕЧЧИНІ

У Німеччині пройшла грандіозна акція  
проти примусового сексвиховання у школах

В Угорщині дитина народилася через 
три місяці після смерті мозку матері

Франція визнала шкідливим раннє 
секс-просвітництво дітей!

батьківський рух
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АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Як повідомляє «Голос Америки», ві-
це-президент Джо Байден заявив, що 
захист прав сексуальних меншин є 
відмінною рисою цивілізованих кра-
їн і повинен стояти вище національ-
них культур і соціальних традицій. Він 
також назвав противників гей-прав 
«троглодитами».

«Мене не цікавить, яка у вас культу-
ра, – сказав Байден близько ста гостям, 
які зібралися в його резиденції у Вій-
ськово-морській обсерваторії. – Нелюд-
ськість залишається нелюдськістю, а за-
бобони – забобонами».

Приводом до такого виступу стали за-
кони, прийняті проти гомосексуалізму в 
Уганді, – закони справді надміру суворі; 
але Байден використав цю ситуацію, 
щоб окреслити свою позицію в цілому, 
про неї ми і поговоримо.

Вся гей-риторика будується на одній 
простій і очевидній підміні. Зрозуміло, 
що люди мають права, і відомий роз-
лад статевого потягу не позбавляє їх 
цих прав. Точно так само, як, наприклад, 
люди, які страждають від алкоголізму, 
залишаються, зрозуміло, людьми, зі сво-
їми правами.

Підміна, на якій вибудовано всю гей-
риторику, це підміна між правами лю-
дей і правами, які надаються певному 
способу життя. З того, що алкоголіки – 
люди, які мають права, не випливає, що 
обов’язками суспільства і держави є за-
охочування вживання спиртного, а всіх, 
хто вважає горілку некорисним напоєм, 
необхідно третирувати як «алкофобів». 
З того, що всі люди (включно з гомосек-
суалістами, фетишистами, ігроманами 
чи людьми з іншими особливостями по-
ведінки) мають права, не випливає, що 
суспільство повинно приймати, підтри-
мувати і пропагувати дії, пов’язані з від-
повідними схильностями.

В алкоголіків є права – в алкоголізму 
немає прав. У людей, які страждають 
від манії азартної ігри, є права – в ігро-
манії немає прав. У гомосексуалістів є 
права – у гомосексуалізму немає прав. 
Обмеження на рекламу і збут спиртно-
го можна хвалити чи осуджувати – але 
вони не є порушенням прав алкоголіків. 
Небажання переглядати законодавство 
на догоду людей з тими чи іншими про-
блемами у поведінці ніяк не є актом не-
справедливої дискримінації.

Закони Уганди, за якими за одностате-
вий контакт передбачається тривалий 
термін ув'язнення, можна засуджувати 
так само, як закони низки мусульман-
ських країн, в яких за вживання спирт-

ного передбачено суворі покарання – 
але не тому, що вони нехтують правами 
певних сексуальних чи хімічно залеж-
них меншин, а тому, що вони наклада-
ють необґрунтовано суворе покарання 
за те, що взагалі належить до царини 
приватного життя.

На цьому розгляд такої риторики мож-
на було б і завершити, якби не та обста-
вина, що вона перетворилася на дер-
жавну ідеологію наймогутнішої країни 
світу. Ідеологію, яку її лідери відкрито 
проголошують, і яку, за їхніми словами, 
мають намір нав’язувати всьому світо-
ві. Ідеологію, за непогодження з якою 
(виражене в цілком мирний і законний 
спосіб) в самих США можна бути випха-
ним з роботи (як це, наприклад, сталося 
з виконавчим директором Mozilla Брен-
даном Айком).

Зрозуміло, що ми повинні бачити 
різницю між реальною політикою і де-
кларацією принципів. Джо Байден – по-
літик, якій переслідує свої інтереси і, 
можливо, інтереси своєї країни, як він 
їх бачить.

Будь-які розмови про будь-чиї права 
– інструмент політики. В цьому, звісно, 
немає нічого нового, нічого специфіч-
ного для США або особисто Байдена – 
політична риторика завжди апелювала 
до ідеалів і завжди обслуговувала реа-
льні інтереси.

Але сама необхідність апелювати до 
тих чи інших ідеалів неминуче накладає 
на політику певний відбиток. Тому має 
певне значення, що це за ідеали.

Сам Байден – і його аудиторія – кажуть, 
що це ідеали «цивілізованості» і «людя-
ності», яким протистоять «троглодити».

По суті, вони означають, що до того, 
як гей-рух набрав сил і став здійснювати 
значний вплив на суспільну думку і за-
конодавство, землю було заселено ви-
ключно троглодитами, абсолютно чужи-
ми цивілізованості й людяності.

Пророки, Євангелісти й Апостоли, 
Отці і Вчителі Церкви, блаженний Ав-
густин і Хома Аквінський, Джотто і Боті-
челлі, Жан Кальвін, Джордж Вашингтон, 
Королева Вікторія, Папи, Патріархи і 
реформатори, Отці Засновники самих 
США, філософи і вчені, й усі люди, відо-
мі й невідомі, які створили європейську 
(та північноамериканську, що вийшла з 
неї) цивілізацію – троглодити. Троглоди-
тами є і представники інших цивілізацій 
– ісламської, індуїстської, китайської – 
де гомосексуальну поведінку також не 
схвалюють.

Сполучені Штати, в такому випадку, не 
були цивілізованою країною донедавна, 
та й нині цивілізовані лише частково; а 
вельми значну частину населення цієї 
країни становлять, за визначенням Бай-
дена, все ті самі троглодити.

Гротескність ситуації, коли політик 
виступає перед аудиторією в сотню ак-
тивістів і запевнює, що «Ви представля-
єте більшість, а ті, інші, – це троглоди-
ти», могла б викликати лише посмішку, 
якби не йшлося про віце-президента 
наймогутнішої країни світу. Так, у цій 
країні ще чимало «троглодитів», але 
вирішують не вони; в політичній і ме-
дійній еліті їх представлено доволі 
слабко.

Погрозу Байдена, що «країни, які не 
зміцнюють права представників ЛГБТ-
співтовариства, повинні заплатити ціну 
за нелюдськість», варто сприймати сер-
йозно. Дії політиків США на міжнарод-
ній арені багато в чому визначаються 
тиском, який вони відчувають зсере-
дини – з боку тих чи інших лобістських 
груп.

Що ж робити в цій ситуації? По-перше, 
чітко усвідомити. Коли Джо Байден при-
буває в Україну і виступає в українсько-
му уряді, слід розуміти, що це людина, 
яка вважає українців троглодитами. 
Троглодит це, звісно, не унтерменш, 
його можна перевиховати і зробити 
«цивілізованою людиною» – але для 
цього троглодиту доведеться прийняти 
ідеологію гей-руху й урочисто зректися 
того, чого вчить Писання, Передання і 
здоровий глузд.

Політичні симпатії чи антипатії 
не стосуються Вашого вічного спа-
сіння – а ось вірність слову Божому 
– стосується. 

Ви можете дотримуватися слів Госпо-
да про шлюб – «На початку ж творення, 
Бог чоловіка і жінку сотворив. Відтак за-
лишить чоловік отця свого і матір і при-
ліпиться до жінки своєї, і будуть двоє 
однією плоттю; тож вони вже не двоє, 
а одна плоть» (Мар.10:6-8) – і бути в 
очах Байдена «троглодитом». Ви може-
те зректися цих слів і визнати шлюбом 
щось інше – наприклад союз осіб од-
нієї статі, і тоді Байден, можливо, дасть 
Вам печиво. А може, й не дасть. Але 
Ви не зможете бути на обох стільцях 
одночасно.

По-друге, слід сприймати претензії 
Байдена і компанії вказувати нам на те, 
що є цивілізованість і людяність, з усім 
скептицизмом, на який вони заслуго-
вують. Людяність Байдена – велика і 
сумна тема, якої ми торкнулися лише 
побіжно.

По-третє, не боятися говорити «ні», як 
у тому анекдоті про зайця, якого не з’їли 
просто тому, що він відмовився прийти 
до столу. Нехай ми будемо троглодита-
ми – за компанію з рештою усього люд-
ського роду.

Сергій ХУДІЄВ

Віце-президент США Джо 
Байден заявив, що захист прав 
сексуальних меншин є відмін-
ною рисою цивілізованих країн 
і повинен стояти вище націо-
нальних культур і соціальних 
традицій.

Виступаючи перед групою 
поборників прав сексуальних 
меншин зі США та інших кра-
їн світу, Байден зазначив, що 
президент Барак Обама дору-
чив дипломатичній службі США 
сприяти захисту прав геїв, лес-
біянок, бісексуалів і трансген-
дерів у всьому світі.

«Мене не цікавить, яка у 
вас культура, – сказав Бай-
ден близько ста гостям, що зі-
бралися в його резиденції у 
Військово-морській обсерва-
торії. – Нелюдськість залиша-
ється нелюдськістю, а забобони 
– забобонами».

В умовах, коли закони проти 
геїв прийнято майже у 80 кра-
їнах, Байден та інші високо-
поставлені представники Білого 
дому провели низку зустрічей 
з релігійними діячами, право-
захисниками і спеціалістами з 

роботи з ВІЛ-інфікованими, які 
зібралися на форум, присвяче-
ний захисту прав сексуальних 
меншин в усьому світі.

Віце-президент запевнив їх, 
що прибічники прав геїв і лесбі-
янок перебувають у руслі осно-
вної течії громадського життя, а 
їхні противники є маргіналами.

«Ви становите більшість, а ті, 
інші, – це троглодити», – сказав 
Байден. Віце-президент США 
повідомив, що всі урядові ві-
домства США отримали вказів-
ку приділяти пріоритетну увагу 

просуванню прав геїв і лесбія-
нок за кордоном.

Країни, які не зміцнюють 
права представників ЛГБТ-
співтовариства, повинні «за-
платити ціну за нелюдськість», 
попередив Байден.Захист прав 
сексуальних меншин є «сьогод-
нішнім етапом боротьби за гро-
мадянські права», сказав він.

Серед учасників зустрічі були 
провідні захисники прав геїв і 
посли Великобританії, Швеції, 
Данії та Ісландії.

Голос Америки
http://www.golos-ameriki.ru/content/

biden-says-he-doesnt-care-about-
national-cultures-in-promoting-gay-

rights/1944338.html

Толерантністю по культурі

«троглодити»

врятують світ

новина

думка
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ТРИБУНА

Що ж таке маніпуляція?
Давайте для початку дамо найширше і 

зрозуміле визначення цього слова.
Маніпуляція – це вправне керуван-

ня поведінкою людини.
Що ж виходить? Якщо маніпуляція – це 

вправне керування, то хто такий маніпу-
лятор? Вправний керівник?

Маніпулятор – це така людина, яка 
вправно керує поведінкою інших лю-
дей. Так, саме так! В українській мові 
найбільше для нього підходить така 
назва, як «лялькар». Маніпулятор грає 
людьми, як умілий лялькар грає ляль-
ками, примушуючи їх рухатися і діяти за 
його бажанням. При цьому ніхто не пи-
тає ляльок, чи хочуть вони самі так руха-
тися і діяти. Та й ляльки не опираються 
лялькареві.

Сучасне життя подарувало нам но-
вий образ, коли лялькар може керувати 
лялькою на відстані. Бачили радіокеро-
вані моделі? Лялькар стоїть збоку і за 
допомогою радіохвиль керує рухом мо-
делі. Вам це нічого не нагадує? Напри-
клад, теле-радіо-керування народними 
масами?

Поняття «використання»  
як аналог маніпуляції

У західних фільмах маніпуляцію зазви-
чай позначають словом «використан-
ня». Пригадайте декілька популярних 
фільмів, і ви неодмінно наштовхнетеся 
на вживання цього слова. Так, там час-
то-густо «хороші герої» кажуть «поганим 
героям» із докором і притиском у голосі: 
«Ти мене використав!».

Це – страшний докір і тяжке 
звинувачення з вуст позитивного 
героя! Можливо, точніше було б 
сказати у такій ситуації: «ти мною 
зловживав» або «ти покористувався 
мною»! В будь-якому випадку замислі-
мося: що ж мається на увазі?

А йдеться про таке.
Ознаки «використання» людини:
Об’єкт – людина як річ.
Приниження об’єкта маніпуляції.
Дія в інтересах маніпулятора.

Розуміння після здійснення.
Результат гірше очікуваного або вза-

галі не той.
Чому взагалі виникає це звинувачення 

у «використанні»? Чому до цього люди-
на не заперечувала і діяла так, як потріб-
но було маніпуляторові, а потім раптом 
«прозріла» і зрозуміла, що її «використа-
ли»? Що примушує жертву «прозрівати» 

й усвідомлювали маніпуляцію? Це від-
бувається тоді, коли жертва розуміє, 
що вона не отримала того, на що роз-
раховувала. А водночас маніпулятор 
залишився у виграші!

Отже, якщо ви зрозуміли, що не отри-
мали того, на що розраховували, – сміли-
во можете вважати, що вас використали!

Який можна навести приклад?
Ну от, наприклад, історія знає випад-

ки, коли посланцеві доручали доставити 
донесення, а щоби він швидше скакав, 
казали, що за це на нього чекає велика 
винагорода. Він доставляв донесення, 
не знаючи, що там було приписано: «По-
сланця знищити!». І «в нагороду» цей по-
сланець отримував смерть!

Жахлива маніпуляція, чи не так?
І повна відповідність з усіма розібра-

ними нами ознаками «використання»:
– до посланця ставляться як до речі;
– посланця ставлять нижче решти 

учасників дії;
– використовують його у своїх влас-

них інтересах;
– використовують його приховано, 

«втемну», оскільки він не знає, про що 
саме йдеться у донесенні;

– він не отримує того, чого хотів, на що 
розраховував, а отримує дещо інше!

Отже, щойно ви запідозрите можливу 
маніпуляцію, то одразу ж прикиньте, на-
скільки конкретна ситуація відповідає 
цим ознакам. І якщо за всіма критеріями 
життя співпадає з теорією, то відкиньте 
свої підозри. Можете більше не сумніва-
тися – вами маніпулюють!

САЗОНОВ В.Ф. 

Маючи величезний потенціал впливу на маси, ЗМІ можуть вико-
ристовувати як потужний інструмент маніпулювання суспільною 
свідомістю. Серед методів формування суспільної свідомості, що 
використовуються у ЗМІ, можна виокремити як основоположні 
переконання, вплив, прийом повторення, фрагментарність по-
дачі інформації, відволікання уваги від важливої інформації, 
стереотипізацію. При цьому під виглядом розважальних матері-
алів ЗМІ запроваджують у свідомість стереотипи, не притаманні 
національній культурі.

• Відволікання уваги
Основним елементом управління сус-

пільством є відволікання уваги людей 
від важливих проблем і рішень, які при-
ймають політичні й економічні керівні 
кола, за посередництва постійного на-
сичення інформаційного простору ма-
лозначущими повідомленнями.

«Постійно відволікати увагу грома-
дян від справжніх соціальних проблем, 
переключаючи її на теми, які не мають 
реального значення. Домагатися того, 
щоби громадяни постійно були чимось 
зайняті й у них не залишалося часу на 
розмірковування» (цитата з книжки 
«Тиха зброя для спокійних війн»).

• Створювати проблеми,  
а потім пропонувати 
способи їх вирішення
Такий метод також називається «про-

блема – реакція – вирішення». Створю-
ється проблема, певна «ситуація», роз-
рахована на те, щоби викликати певну 
реакцію серед населення з тим, щоби 
воно саме почало вимагати вжити за-
ходів, які необхідні правлячим колам. 
Наприклад, допустити розкручування 
насильства у містах або організувати 
криваві теракти для того, щоби грома-

дяни вимагали прийняття законів про 
посилення заходів безпеки і проведен-
ня політики, що обмежує громадянські 
свободи. Або викликати економічну 
кризу, щоби примусити прийняти як не-
обхідне зло порушення соціальних прав 
і згортання роботи міських служб.

• Спосіб поступового 
застосування
Щоби досягти прийняття якихось не-

популярних заходів, достатньо запро-
ваджувати їх поступово, день за днем, 
рік за роком. Саме таким чином було 
нав’язано принципово нові соціально-
економічні умови (неолібералізм) у 80-х 
і 90-х роках минулого століття. Зведен-
ня до мінімуму функцій держави, при-
ватизація, непевність, нестабільність, 
масове безробіття, зарплата, яка вже не 
забезпечує гідне життя. Якби це все від-
булося одночасно, то напевно призвело 
б до революції.

• Відтермінування виконання
Інший спосіб протиснути непопуляр-

не рішення полягає у тому, щоби пре-
зентувати його як «болюче й необхідне» 
і досягти на даний момент згоди грома-
дян на його здійснення у майбутньому. 
Значно простіше погодитися на якісь 
жертви у майбутньому, ніж у теперіш-
ньому. По-перше, тому що це не відбу-
вається негайно. По-друге, тому, що на-
род у масі своїй завжди схильний наївно 
сподіватися на те, що «завтра все змі-
ниться на краще» і що тих жертв, яких 
від нього вимагають, вдасться уникну-
ти. Це дає громадянам більше часу для 
того, аби звинути до думки про зміни і 
покірно прийняти їх, коли настане час.

• Звертатися до народу  
як до малих дітей
У більшості пропагандистських ви-

ступів, розрахованих на широку публі-
ку, використовують такі докази, персо-
нажів, слова й інтонацію, ніби йдеться 
про дітей шкільного віку із затримкою 
розвитку чи розумово неповноцінних 
індивідуумів.

Що сильніше хтось намагається ввес-
ти в оману слухача, то більшою мірою 
він намагається використовувати ін-
фантильні мовні звороти. Чому? Якщо 
хтось звертається до людини так, ніби 
їй 12 чи менше років, то через дію наві-
ювання у відповідь також буде відсутня 
критична оцінка, що притаманно дітям 
віком 12 і менше років.

• Акцентувати на емоції 
значно більшою мірою,  
ніж на розмірковуваннях
Вплив на емоції є класичним прийо-

мом, спрямованим на те, щоби забло-
кувати здатність людей до раціональ-
ного аналізу, а в результаті і загалом 
до критичного осмислення того, що 
відбувається. 

З іншого боку, використання емоцій-
ного фактору дає змогу відчинити двері 
у підсвідомість для того, щоби насаджу-
вати туди думки, бажання, страхи, побо-
ювання, примушування або сталі моделі 
поведінки…

• Тримати людей  
у невігластві,  
культивуючи посередність
Досягати того, щоби люди стали не 

здатні розуміти прийоми і методи, які 
використовують для того, щоби ними 

керувати і підкорювати своїй волі. 
«Якість освіти, яку надають нижчим сус-
пільним класам, повинна бути якомога 
убогішою і посереднішою, щоби неві-
гластво, що відрізняє нижчі суспільні 
класи від вищих, залишалося на рівні, 
який не зможуть подолати нижчі класи».

• Спонукати громадян  
до захоплення посередністю
Запроваджувати у населення думку 

про те, що модно бути тупим, вульгар-
ним і невихованим…

• Знати про людей більше, 
ніж вони самі  
про себе знають
Упродовж останніх 50 років успіхи у 

розвитку науки призвели до утворення 
розриву, який дедалі зростає, між зна-
ннями простих людей і відомостями, 
якими володіють і користуються панівні 
класи.

Завдяки біології, нейробіології і при-
кладній психології, «система» отримала 
у своє розпорядження передові знання 
про людину як у галузі фізіології, так і 
психіки. 

Системі вдалося довідатися про зви-
чайну людину більше, ніж вона сама 
про себе знає. Це означає, що у біль-
шості випадків система має більшу вла-
ду і більшою мірою керує людьми, ніж 
вони самі.

Ноам ХОМСЬКИЙ,
американський лінгвіст, філософ, 

громадський діяч, автор книг  
і політичний аналітик;  

заслужений професор мовознавства у 
Массачусетському  

технологічному інституті 

Методи маніпулювання людьми  
через ЗМІ

ЗМІ – дуже зручний ін-
струмент впливу на психі-
ку людини. Вони формують 
необхідне зацікавленим ко-
лам сприйняття реальності і 
примушують людей або ді-
яти в заданому напрямі, або 
залишатися бездіяльними. 
Знання основних законів 
біології, нейрофізіології та 
психології дає змогу успіш-
но маніпулювати людьми 
через ЗМІ, застосовуючи ці, 
дуже ефективні методи.

Якщо ви не 
хочете, щоби вами 
маніпулювали, 
тренуйте свої 
можливості 
протистояти 
маніпуляції і не 
піддавайтеся їй!

Ознаки маніпуляції
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Безумовно, діти, які відвідували дошкіль-
ні начальні заклади, значно легше адап-
туються до школи, ніж ті, які перебували 
вдома, не звикли до тривалого перебуван-
ня в дитячому колективі, певного режиму. 
Починаючи з перших тижнів навчання у 
1 класі діти поступово віддаляються від 
батьків, хоча постійно відчувають потребу 
в підтримці та допомозі дорослої людини.

Стосунки з батьками, склад сім'ї та взає-
мини між її членами мають значний вплив 
на учня. Зі вступом дитини до першого 
класу в батьків з'являється новий статус 
– батьки першокласника, а, відповідно, й 
проблеми, що вирішуються батьками ра-
зом із дитиною. Часто в розмові з батька-
ми доводиться чути: «Ми пішли до першо-
го класу...», «Нам задали вивчити вірш...» 
тощо. Вживання займенників «ми», «нам» 
свідчить про те, що всі питання шкільного 
життя є для батьків і дитини спільними.

Низький рівень адаптації. Першоклас-
ник негативно або байдуже ставиться 
до школи: часто скаржиться на здоров'я, 
погане самопочуття, у нього переважає 
пригнічений настрій; спостерігаються по-
рушення дисципліни; матеріал, який по-
яснює вчитель, засвоює фрагментарно; 
самостійна робота з підручником викли-
кає труднощі, під час виконання самостій-
них завдань не виявляє до них інтересу; 
до уроків готується нерегулярно, потре-
бує постійного контролю, систематичних 

нагадувань і спонукань як з боку вчителя, 
так і з боку батьків; може зберігати пра-
цездатність і увагу за наявності тривалих 
пауз для відпочинку; для розуміння ново-
го матеріалу і розв'язування задач за зраз-
ком потребує значної допомоги вчителя 
й батьків; доручення виконує під контро-
лем і без особливого бажання; пасивний, 
близьких друзів не має, знає імена й пріз-
вища лише частини однокласників. 

Зрозуміло, що є досить тісний при-
чинно-наслідковий зв'язок між рівнем 
адаптації школяра і системою тих чин-
ників, умов, у яких він виховувався.

Щоб першокласнику легше навчалося, 
дотримуйтеся наступних правил.

Уранці будіть дитину спокійно. Про-
кинувшись, вона має побачити усмішку 
на вашому обличчі та почути ваш лагід-
ний голос. Не потрібно смикати дитину 
через дрібниці та підганяти її з самого 
ранку. Щоб не виникало поспіху, розра-
хуйте час, необхідний для того, щоб зібра-
тися до школи. Якщо вона не встигає, на-
ступного дня розбудіть її трішки раніше.

Якщо ж дитина хоче поділитися з вами 
чимось важливим, не відмахуйтеся від неї, 
вислухайте, адже це не забере багато часу. 
Ніколи не торгуйтесь, говорячи: «Якщо 
зробиш гарно уроки, я дам тобі...». Дитина 
може неправильно зрозуміти мету навчан-
ня: вона подумає, що навчанням робить 
вам послугу, за яку отримує винагороду. 

Прийшовши зі школи, дитина має 
пообідати та обов'язково відпочити. 
Не примушуйте її одразу сідати за уро-
ки. На думку психологів, найкращий час 
для навчання – з 8 до12 години та з 16 до 
18 години. Привчіть першокласника за-
йматися саме в цей час. Пам'ятайте, що є 
періоди, протягом яких йому навчатися 
складніше: маленький школярик втом-
люється, у нього знижується працездат-
ність. Для першокласника це перші 4-6 
тижнів навчання, перший тиждень після 
зимових канікул та кінець третьої чверті. 
Присвячуйте дитині достатньо часу (не 
менш ніж півгодини на день), щоб вона 
відчувала, що ви її любите та цінуєте. Не 
забувайте, що першокласники – це ще 
маленькі діти, які люблять побавитися, 
послухати казку чи колискову на ніч, або 
щоб їх просто потримали на руках. Все це 
допоможе їм зняти напруження, почува-
тися спокійно та впевнено.

Розумову зрілість дітей шестиліт-
нього віку характеризує нормальний 
інтелект і застосування його у школі: 
дитина протягом уроку може сидіти спо-
кійно, підкорятися правилам, успішно 
соціально адаптуватися у школі. Дитина 
в початкових класах має бути наполегли-
вою. Батькам варто заохочувати її вчи-
тися, непомітно й ненав'язливо допома-
гаючи. У міру свого розвитку та зрілості 
діти привчаються логічно мислити, зви-
кають глибоко розуміти тему, знаходити її 
роз'яснення, критично осмислювати про-
читане чи побачене. 

Дитині шкільного віку, починаючи з 
1 класу, необхідно забезпечити робо-
че місце чи кімнату. Аби школяр працю-
вав зосереджено, не треба постійно від-
ривати його від занять для якоїсь хатньої 
справи, варто прибрати відволікаючі фак-
тори (телевізор, комп'ютер). У кімнаті, де 
дитина готує уроки, робоча лампа пови-
нна мати потужність 100 Вт і стояти ліво-
руч. Не можна використовувати неонові 
лампи. Телевізор дуже стомлює психіку 

та зір, тому батьки мають стежити, аби 
їхня дитина не дивилася його забагато, а 
у вихідні не проводила увесь день перед 
екраном, а переглядала тільки найціка-
віші дитячі передачі. Телевізор має бути 
розташованим на відстані 2-3-х метрів.

Батьки повинні закріпляти й удоско-
налювати у шестилітньої дитини еле-
ментарні гігієнічні навички. Вони по-
винні стежити, щоб шкільний одяг після 
школи був ретельно складений чи розві-
шаний, черевики або туфлі почищені, ко-
мірець та манжети сорочки – чисті. Дітей 
шестилітнього віку необхідно привчати 
самостійно митись у ванні або під душем.

Не кожна дитина, котра досягла шкіль-
ного віку, вміє правильно сидіти чи ле-
жати, а це призводить до неправильного 
формування скелета. Тому на ліжко необ-
хідно класти матрац без важких подушок. 
Дитину треба вчити правильно сидіти за 
столом чи партою. Підручники та зошити 
носити в ранці за спиною, щоб запобігти 
розвитку сколіозу.

Успішність шестилітньої дитини у школі 
не завжди відповідає ступеню її обдаро-
ваності. Одні діти мислять повільніше й 
«гальмуються», якщо вчитель дуже напо-
легливий, а деякі не завжди вміють ви-
словлювати власну думку, навіть якщо 
вона правильна. У цьому віці діти бувають 
непосидючі, мрійливі, а бувають і ліниві. 
Важливо, щоб батьки, особливо на 
першому році навчання дитини, під-
тримували постійний зв'язок зі шко-
лою, аби знати, як проявляє себе дитина, 
які в неї проблеми. 

Неправі ті батьки, які змушують дітей 
після уроків у школі годинами займатися 
музикою, шахами або чимось іншим у чо-
тирьох стінах без свіжого повітря. Лікарі, 
батьки, вчителі зазначають, що діти під-
ростають за літо або після канікул, про-
ведених у горах, навіть узимку. Сонце, 
повітря, вода, ультрафіолетові промені 
відіграють неабияку роль у фізичному 
розвитку дитини.

ВАША ДИТИНА – ПЕРШОКЛАСНИК?

Як ви гадаєте, чому першокласникам не ставлять оцінок? 
Перший рік навчання – період адаптації школяра до нового кола спілкування, до ново-

го укладу життя, до збільшення фізичного та емоційного навантаження. Щоб у дитини 
не сформувався комплекс неповноцінності через низку невдач, протягом першого року 
навчання старанність першокласників і їхня успішність оцінюються виключно у словесній 
формі без застосування 12-бальної системи. 

Звикання до школи – тривалий індивідуальний процес. Згідно зі статистикою, тільки 50% 
дітей адаптується до нових умов і вимог протягом півроку. Іншій половині потрібно більше 
часу. Від чого залежить тривалість адаптації? Насамперед від того, чи була дитина психо-
логічно готова до школи, а також від її стану здоров'я та рівня розвитку. 

 Батькам першокласників слід розуміти, що адаптація до школи – це процес різноплано-
вий, тобто у ньому задіяно як фізіологічні явища, так і соціально-психологічні. 

Так батьки можуть допомогти своєму першокласнику 
1. Пояснити дитині, що означає «бути школя-

рем» та для чого це потрібно. Розповідати про 
школу, про існуючі в ній правила, щоб дитина була 
обізнана і, відповідно, відчувала себе впевнено, 
не боялася і не сумнівалася у своїх здібностях. 

2. Продумати режим дня і суворо його 
дотримуватися. 

3. Навчити першокласника ставити вчителю за-
питання (не боятися тощо). 

4. Розвивати навички емоційного контролю, 
вміння підкорятися правилам. 

5. Пояснити, що означає «акуратно», «старан-
но», формувати самооцінку. 

6. Розвивати комунікабельні здібності. 
7. Підтримувати бажання вчитися. 
8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як ді-

яти в тій чи іншій ситуації. 
9. Активно взаємодіяти з учителем.

Ці тези допоможуть зрозуміти, що дитина 
успішно адаптувалася 

1. Процес навчання викликає у першокласника позитивні 
емоції, він упевнений в собі і не відчуває страху перед школою. 

2. Новоспечений учень справляється зі шкільною програмою. 
3. Дитина проявляє самостійність при виконанні домашніх 

завдань і звертається за допомогою до мами або тата тільки 
після того, як самостійно спробувала його виконати. 

4. Першокласник задоволений своїми стосунками з одно-
класниками і вчителем. 

Поради батькам

Педагогічна адаптація першокласників 
до навчання у школі
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ШКОЛА

Наш Іванко народився 13 
вересня, і на момент першого 
дзвінка цього року йому буде 
не шість, а досі п’ять років. На 
сімейній нараді ми вирішили, 
що нехай краще малюк зали-
шиться ще на один рік у са-
дочку, а до школи піде майже 
у сім. Перш ніж прийняти таке 
рішення, ми з чоловіком по-
спілкуватися з багатьма бать-
ками учнів початкових класів. 
Більшість опитуваних ствер-
джують, що навантаження у 
школі зараз непомірне, дітки 
його ледь тягнуть і до семи 
років заробляють букет бо-
лячок: головні болі, неврози, 
сколіози, поганий зір…

Окрім усього іншого, школа 
– це відповідальність. Якщо у 
садочок можна іноді й не піти, 
то до школи – повинен обов’язково, в 
будь-яку погоду, в будь-якому настрої і 
за будь-якого самопочуття, виспавшись 
чи не виспавшись. До того ж діти не за-
вжди охоче сідають до виконання до-
машніх завдань, часто ухиляються від 
них, вигадуючи різні причини. Виходить, 
що вже з 6-ти років першоклашки вчать-
ся обманювати своїх рідних – до цього 
їх примушує небажання сідати за парту.

Так ось, багато матерів і батьків від-
дають своїх малюків до школи у 7 років, 
або майже у 7. У цьому випадку ідеаль-
ний варіант – якщо дитина народилася 
восени, і на 1 вересня їй ще 6. Тоді є по-
важна причина перегуляти рік у садоч-
ку, і жоден представник системи освіти 
не має права примусити вашу дитину 
відправлятися до школи.

А є батьки, які, навпаки, задоволені, 
що віддали своїх дітей у перший клас у 

віці п’яти років (листопадові чи грудневі 
малюки). Й те, що їхні крихітки дрімають 
на уроках, вважають звичним явищем. 
Так само, як і те, що до закінчення дру-
гого–третього класу їхнім школярам уже 
виписують окуляри. Аргументи на ко-
ристь першого класу в 5-6 років ці мами 
з татами висувають такі: «Наша дитина 
вже уміє читати і писати, знає цифри – 
отже, до школи вона готова, і їй у садоч-
ку вже нецікаво».

Зваживши усі думки «за» і «проти», ми 
з чоловіком вирішили звернутися до до-
свіду авторитетних людей – поглянути, 
як вони вчиняють зі своїми дітками. Й 
ми ще раз переконалися у своїй правоті. 
Так, наприклад, усі лікарі і вчителі відда-
ють своїх дітей та онуків до школу у 7 ро-
ків. Цікава була ситуація у сім’ї знайомих. 
Жінка пропрацювала учителем початко-
вих класів 40 років, і весь час агітувала 

батьків, аби ті здавали своїх 
чад до школи у 6 років. І щоби 
дітлахи неодмінно йшли до 
школи підготованими – отже, 
обов’язково відвідували ди-
тячий садок! Але, водночас, 
свою єдину внученьку ця 
педагог не пустила до до-
шкільної установи (сказала, 
що загальний садковий ре-
жим шкідливий для дитячої 
психіки і розвитку особис-
тості), й до школи дівчинка 
пішла у віці 7 років і 3 місяців. 
Про що, звісно ж, анітрохи 
не шкодує ні вона сама, ані 
батьки, ані бабуся. А вчителі 
у школі зазначають, що саме 
ця учениця – найвитриваліша 
і найпосидючіша у класі. Ін-
ший випадок: одна моя добра 
знайома, завідувач дитячого 

садка, радить батькам віддавати дітей до 
школи у 6 років, але свого онука збира-
ється віддати у 7 років і 2 місяці! Про це 
вона мені розповіла у приватній бесіді. 
Це ж що виходить: з чужими дітьми вчи-
няють так, як того вимагає Міністерство, 
а зі своїми – як підказує серце?

Я розумію, що у цьому шкільному пи-
танні все індивідуально. Якщо дитина 
ходила до дитячого садка з раннього 
дитинства, щоденно, цілий рік і звикла 
до ранкових підйомів і жорсткої дисци-
пліни, то вона особливо й не помітить 
змін: яка різниця, куди бігти стрімголов 
о 6 ранку? А ось якщо малюк перші роки 
свого життя провів удома, його вихова-
ла не державна установа, а мама, то тут 
– геть інша справа. Наприклад, ми свого 
Іванка охочіше ростимо самі, у дитячому 
садку просто місце зберігаємо і ходи-
мо туди раз на тиждень. Наша дитина 

спить, скільки хоче, малює, читає, рахує, 
катається на велосипеді – одне словом, 
займається тим, що душа побажає. А 
головне – жодної зрівнялівки, а тільки 
з урахуванням її індивідуальних осо-
бливостей. Сильні сторони ми розви-
ваємо, а слабкі намагаємося викорінити 
м’яко і коректно. Я за першою освітою 
– дитячий психолог, 6 років працювала 
вчителем початкових класів і не з чуток 
знаю всі проблеми, з якими стикаються 
молодші школярі. Тому намагаюся про-
довжити синові дитинство і зберегти 
його нервову систему у гарному стані. 
А це можливо лише у випадку, якщо 
мій малюк до 7-ми років перебуватиме 
зі мною, висітиме на мені: він прокида-
ється вранці не за дзвінком будильни-
ка, а коли захоче сам. Іванко очки роз-
плющив, потягнувся, покликав мене. Я 
прийшла зі словами: «А хто це тут про-
кинувся?», цілую синочка у носик, кажу, 
як сильно я його люблю. Ми встигаємо і 
погратися, і попрацювати. Я – журналіст, 
працюю дистанційно, вдома. Щоденно 
я повинна виконувати певний обсяг за-
вдань, це займає приблизно години 2 
на день. Ми з Іванком чудово з цим впо-
рюємося. Тож і мама – при роботі і при 
зарплаті, й дитя під наглядом найрідні-
шої людини.

Ну а щодо школи, то вона займає у люд-
ському житті лише 11 років. І не факт, що 
знання, здобуті за партою, знадобляться 
на решту років. Зате негативні реакції, 
отримані за роки навчання, а також на-
слідки хронічного недосипання можуть 
залишитися назавжди. Тож чи варто че-
рез те, щоби здобути середню освіту, за-
бирати у малюка рік дитинства?!

Оксана КОВАЛЕВА
м. Глухів

Фото автора. 

До школи у шість чи у сім років?

1. Законодавча: Згідно чинного Указу 
Президента України «Про шкільну фор-
му» від 12.06.1996 р. за № 417/96 шкільна 
форма є обов’язковою. Якщо ми, батьки, 
порушуємо закон, то подаємо цим при-
клад нашим дітям порушувати його в 
майбутньому.

2. Дисциплінарна: форма дисциплі-
нує, виховує «корпоративну» культуру, 
згуртовує, сприяє виробленню у дітей по-
чуття спільності, дружби, колективізму, 
загальної справи і досягненню загальних 
цілей. Ми знаємо, що не всі батьки мо-
жуть змусити дітей особливо у старших 
класах одягнути те, що вони пропонують. 
У цьому віці у підлітків інші авторитети – 
друзі, телебачення, інтернет. Вони просто 
не зважають на думку батьків з приводу 
одягу, тому шкільна форма допоможе 
батькам зберегти авторитет.

3. Санітарно-гігієнічна: шкільний одяг 
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам 
– виробляється з натуральних тканин, і 

дитина не буде сидіти півдня у «скляно-
му» одязі, який при зніманні «стріляє».

4. Соціальна: матеріальне становище 
сімей різне. Діти краще за нас знають, 
що скільки коштує. Тому майнова нерів-
ність переноситься легше, коли під час 
навчального процесу одяг не розділяє 
дітей на бідних та багатих. Уявіть себе, до-
рослого, коли хтось розмовляє з вами в 
шикарному костюмі, а ви у домашній фут-
болці та капцях. Про що ви будете думати: 
про важливу розмову чи про свій вигляд? 
А у дітей постійне приниження або возве-
личення може викликати раптову агресію 
як з одного, так і з іншого боку. Шкільна 
форма виключає можливість конкуренції 
між учнями та їхніми батьками і спрямо-
вує на основну діяльність – навчання.

5. Психологічна: діти прагнуть привер-
нути до себе увагу – відмінними оцінками, 
активною участю в житті класу, одягом, 
поведінкою, порушенням дисципліни, 
сміливістю у спілкуванні з дорослими 

(батьками, вчителями). Їм здається, 
що за допомогою одягу (зверніть 
увагу, без особливого інтелектуаль-
ного напруження) вони досягають 
неймовірних результатів: дівчата 
приходять на заняття в декольте, про-
зорих блузках, спідницях-поясах, джин-
сах з низькою талією, будь-який рух в 
яких показує не тільки спідню білизну, 
а й половину сідниць; розмальовані, 
як папуги, з пофарбованим волоссям 
(вже з 7-го класу). Хлопці теж не від-
стають: футболки, які або висять, або 
обтягують, або прозорі сітки, спортивні 
штани, джинси, теж з низьким поясом, 
вузькі, або теліпаються до коліна, що за-
важають не тільки сидіти, а й ходити. Із 
стовідсотковою гарантією зрозуміло: 
якщо підліток, підігрітий гормонами, 
вдягнений саме так, думки у нього не 
про навчання – як у хлопчачої, так і у 
дівочої половини класу. Для тих в класі, 
хто так не одягається, це додатковий не-
гативний подразник, а для вчителя, від-
повідно, – даремно витрачений час.

6. Естетична: не секрет, що не у всіх 
батьків бездоганний смак, тому сучасні 

школярі бувають одягнені просто жах-
ливо. Нерідко буває, що дорого і жахли-
во «в одному флаконі» – адже естетичне 
відчуття не залежить від матеріальних 
можливостей. 

Г.АНДРУШКІВ

ШІСТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО,
щоб одягнути наших дітей у шкільну форму

Шановні батьки! Давайте всі разом одягнемо наших дітей у зручну, красиву гігієнічну 
шкільну форму, щоб вони відчували себе учнями, а не натовпом, щоб одяг допомагав їм 
досягати мети – навчатися у школі. І на це є шість причин:
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ШКОЛА

БЕСІДА 2
Перше кохання

Усі ми, мабуть, не один раз чули про те, 
що перше кохання не забувається і за-
лишає слід на все життя. Що ж таке пер-
ше кохання? Що у ньому дивовижного і 
незабутнього?

Часто за одним і тим самим словом 
стоять різні явища. У цьому випадку слід 
сказати, що перше кохання буває різним 
– від дуже глибокого і чистого почуття 
до безглуздого і швидкоплинного захо-
плення. В обох випадках перше кохання 
справді не забувається і залишає глибо-
кий слід. Згадавши визначення кохання і 
закоханості, потрібно, звісно ж, уточнити, 
що перше кохання – це ще не кохання, 
а лише перша серйозна закоханість, 
перше почуття кохання, що народжу-
ється. Саме почуття кохання, а не саме 
кохання, адже саме кохання – це не по-
чуття, а стан двох душ.

Що ж особливого у першого кохання? 
Відповідь дуже проста: насамперед те, 
що це почуття перше. Усе, що здійсню-
ється вперше, завжди залишає глибокий 
слід.

Ви ніколи не помічали, що дорога, якою 
йдеш уперше, завжди здається довшою, 
ніж коли прямуєш нею вдруге, втретє чи 
вдвадцяте?

Коли людина вперше серйозно зако-
хується, то проходить через цілу низку 
відкриттів і потрясінь, які змінюють її уяв-
лення про життя. Таких змін у житті буде 
небагато. Те, що було в першому коханні, 
повторити ніколи не вдасться.

Коли я вперше сів за кермо автомобіля 
самостійно без жодних інструкторів, то 
вперше тоді відчув, що машина мене слу-
хається, що у ній є дивовижна потужність 
і вся ця сила у моїх руках. З якою швид-
кістю я їхав уперше? 40-50 км/год. Згодом, 
осмілівши, – 70 км/год. Але я запам’ятав 
цю першу поїздку, хоча потім сотні ра-
зів повторював такі поїздки і швидкість 
70 км/год здається тепер 
повзанням.

Тут відкривається ще 
одна важлива істина. Пер-
ше кохання, як правило, 
швидко згасає. Почуття, 
які ще вчора вражали лю-
дину, стають звичними, і 
нам здається, що кохання 
відходить. Звикання – ось 
що часто вбиває перше ко-
хання. Нам хочеться, щоби 
гострота вражень зали-
шалася такою самою, але 
це не виходить. Почуття 
притупляються, а ми роз-
чаровуємося. Закоханість 
закінчується у більшості 
випадків саме так: роз-
чаруванням і розлученням. Недарма ж 
саме словосполучення «перше кохання» 
вже якось печально вказує на те, що піс-
ля першого зазвичай буває друге, потім 
третє і т.д.

Нагадаю, перше кохання – це почуття 
кохання, що народжується. Із чим мож-
на порівняти це почуття? Припустімо, ви 
потрапили в аварію, отримали травму і 
цілий рік пролежали у лікарні, не маючи 
можливості ходити. Й ось ви відчуваєте 
одужання. Вам радісно від відчуття, що 
ви незабаром зможете ходити. Почуття 
переповнюють вас. Але ось ви вже підве-
лися і цілий місяць ходите. Вас так само 
переповнюватимуть почуття і ви радіти-
ме кожному крокові? Навряд. Тепер для 
вас ходити – це звичайнісінька справа. 
Так само й у коханні. Поки ти лише закоха-
ний, почуття переповнюють тебе. А коли 
ти вже кохаєш, чуттєвість відходить, по-

чинаються будні, але кохання залишаєть-
ся. Ти ходиш? Отже, ти не схожий на лежа-
чого хворого, ти інша людина. Ти покохав, 
отже, ти вже не схожий на закоханого, все 
інакше, ти – інша людина.

Після того, як я так невисоко відгукнув-
ся про перше кохання (мовляв, воно про-
сто перше, от і запам’ятовується), хочеть-
ся усе-таки запитати: «Може, в першому 
коханні є ще якась глибока таїна?» Так, 
є, і вона полягає у тому, що перше по-
чуття буває дуже чистим і світлим. Цю 
чистоту слід цінувати, її також дуже важ-
ко повторити. Коли п’єш із джерела воду, 
то вперше вода чиста і незамулена. Але, 
потурбувавши джерело, ми обов’язково 
замулимо його, і щоби напитися чистої 

води, вдруге нам потрібно вже чимало 
терпіння.

Слід уміти берегти свої почуття, тобто 
оберігати їх від випадкового хвилювання, 
яке може замулити чисте джерело нашої 
душі. Більшість людей закохуються лег-
ко й бездумно, стрімко втрачаючи дар, 
який нам даний, – чисте і світле почуття 
першого кохання. Керувати своїми почут-
тями складно, але можливо. І легко по-
ринати у перше випадкове захоплення – 
вкрай небезпечно. Для тих, кому вдається 
зберегти свої почуття, перше кохання 
– це дуже глибоке й серйозне почуття, 
яке може перерости в істинне кохання у 
шлюбі. Шлюб, де перше кохання зали-
шилося на все життя єдиним, буде най-
щасливішим. Що може бути краще для 
шлюбу, коли минуле подружжя не спо-
ганене жодними випадковими зв’язками, 
захопленнями чи закоханостями?

Так от, милі юнаки й дівчата. Бережіть 
свої почуття, оберігайте свою душу від 
випадкових захоплень, не шукайте лю-
бовних пригод, не переглядайте порож-
ні серіали, не захоплюйтеся любовними 
мелодрамами. Терпляче чекайте на своє 
справжнє глибоке почуття, і тоді є вели-
ка надія, що ваше кохання стане першим 
відблиском, світанком прийдешнього 
справжнього кохання.

Кохання з першого погляду
Існує поняття «кохання з першого по-

гляду». Але я сказав би, що це страш-
но – закохуватися одразу після першої 
зустрічі. Закохатися з першого погляду 
– це означає запустити у своїй душі ве-

личезний механізм різ-
номанітних переживань: 
дозволити собі захопи-
тися мріями, поринути в 
уяву і фантазії, при цьому 
ваша душа опиниться під 
владою почуття, що зрос-
татиме. Зупинити цей 
механізм дуже важко. За-
коханість схожа на нарко-
тик: що більше вживаєш, 
то більше його хочеться.

Кохання з першого по-
гляду – це приклад того, 
як людина не вміє і не ба-
жає берегти свою душу. 
Так закохуватися вкрай 
небезпечно. Після кіль-
кох таких закоханостей 

(а їх неодмінно буде декілька) душа буде 
спустошена. Щоби не було помилки, після 
першого погляду повинен бути і другий, 
і третій, щоби людина могла перевірити 
своє перше враження.

Освідчення у коханні
У чудовому фільмі про життя багатодіт-

ної сім’ї «Якось двадцять років потому» 
є сцена, де чоловік після багатьох років 
спільного життя, після того, як у них у 
сім’ї народилося десятеро дітей, вперше 
освідчується своїй дружині у коханні. А 
до цього жили вони, кохали одне одно-
го без жодних зізнань. Мені здається, 
що це дуже влучно розкрито авторами 
фільму: істинне кохання не потребує зі-
знань. Я навіть дозволив би собі сказати 
так: освідчення у коханні – це ознака за-
коханості, а не кохання. В принципі це й 
зрозуміло, адже освідчуються в коханні 

до шлюбу, а за даним раніше визначен-
ням кохання народжується лише у шлюбі. 
Та й сама фраза – «Я кохаю тебе» – вже ви-
казує свою неправду. Там, де є поняття 
«я» і «ти», ще немає кохання. Кохання 
починається з появою поняття «ми».

Це здається парадоксальним, але це 
факт, що часто люди, які насправді ко-
хають одне одного, не впадають одне за 
одним так, як це роблять закохані. Тобто 
внутрішньо вони стають ближчими, а зо-
внішніх проявів кохання – меншає. По-
дружжю, яке кохає, не потрібні прояви 
турботи у певні дні, оскільки вони вияв-
ляють її щоденно, по 24 години на добу. 
Освідчення у коханні при цьому також не 
обов’язкові. Вони потрібні там, де немає 
відчуття істинної близькості, і щоби інша 
сторона не сумнівалася, наче потрібно 
засвідчити своє кохання.

Хоча я не зовсім маю рацію. Освідчен-
ня у коханні також лунають постійно у 
подружжя, яке кохає, тільки їх не одра-
зу почуєш. Я розповім історію, а ви мені 
відповісте: в який момент тут пролунало 
освідчення у коханні? Молода пара при-
йшла в гості. Коли господарі вийшли на 
хвильку, дружина раптом зачіплює улю-
блену вазу господаря, і вона гучно розби-
вається. Схвильований господар поспі-
шає подивитися, чи не його вазу розбито. 
«Що тут сталося?» – запитує він у чолові-
ка. «Пробачте, але ми розбили вашу улю-
блену вазу», – відповідає чоловік. Ви по-
чули тут освідчення у коханні? Адже воно 
було. Хто здогадався? Правильно! Чоло-
вік сказав: «Ми розбили», а не «Вона роз-
била». У цьому «ми» і полягає освідчення 
у коханні. Хай там що, це відбувається з 
нами, і люблячий чоловік ніколи не зре-
четься своєї жінки: «Це ми розбили».

Але все ж таки освідчення у коханні за-
вжди були і будуть, ба більше, вони вкрай 
потрібні – адже дивно одружуватися без 
освідчення у коханні. Але освідчення на 
освідчення не схоже. У минулі століття 
освідчення були геть не ті, що нині. Та й 
були вони часто не стільки освідченнями 
у коханні, скільки пропозицією про одру-
ження: «Я вас кохаю, виходьте за мене за-
між». Їй пропонували завжди руку і серце. 
Пропонуючи серце, тим самим казали 
про те, що кохають, а пропонуючи руку, 
тим самим говорили про вінчання.

Отже, правильне освідчення у ко-
ханні передбачає одразу пропозицію 
про шлюб, у якому це кохання і зрос-
татиме. Але нині часто все відбувається 
інакше. Мені уявляється така картина. Па-
рубок і дівчина стоять у під’їзді, обійняв-
шись, і тут відбувається зізнання, промов-
лене пошепки, у хвилюванні від слів, що 
лунають: «Я кохаю тебе». Відповідь: «Я теж 
кохаю тебе». Після цього – як у класичних 
західних фільмах – довгий, затяжний по-
цілунок. Усе! На цьому всі освідчення за-
вершені, обоє закоханих щасливі.

Коментар до цього найпростіший: нічо-
го спільного зі справжнім освідченням у 
коханні ця дія не має. Хоч і серце тріпоче, 
і від хвилювання слова важко вимовляти, 
але це не освідчення. Запам’ятаймо: якщо 
за освідченням не слідує пропозиція 
одруження, то фразу «Я кохаю тебе» кра-
ще перекласти так: «Я по вуха закоханий у 
тебе, і дозволь мені цілуватися з тобою». 
Але цілуватися без зізнання у коханні 
якось не дуже пристойно. Тому і вимовля-
ються слова про кохання. Але нагадую, не 
спокушайтеся на ці зізнання, гріш їм ціна, 
якщо людина не пропонує свою руку, на 
яку ви могли б спертися. Немає пропози-
ції про одруження – отже, перед вами шу-
кач любовних пригод, який просто хоче 
пізнати нові відчуття, хоче подальшого 
розвитку ваших стосунків, але не хоче, 
щоби справа дійшла до шлюбу.

БЕСІДИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ  
ПРО ШЛЮБ, СІМ’Ю ТА ДІТЕЙ

ОДИН РАЗ 
на все життя
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ШКОЛА

БЕСІДА 3
Як одружуватися?

Правильно одружитися дуже складно. 
Вибір чоловіка або дружини повинен 
здійснюватися один раз на все життя. В 
ідеалі тут не повинно бути промахів. Але 
у тому-то й річ, що немає способу, який га-
рантував би безпомилковість. Я сказав би 
навіть так: шлюб – це завжди ризик, шлюб 
– це завжди крок із заплющеними очима. 
Одружуючись, людина зіштовхується з 
певним парадоксом, з двома несумісни-
ми умовами, які впливають на вибір. Ось 
у чому полягає парадокс.

Необхідно якомога краще пізнати май-
бутнього чоловіка або дружину до шлюбу.

Але з іншого боку:
Глибоко пізнати майбутнього чолові-

ка або дружину до шлюбу неможливо.
Почну з другого твердження. Чому ж 

неможливо по-справжньому пізнати сво-
го майбутнього чоловіка/дружину? На-
самперед зазначу, що взагалі пізнати іншу 
людину і навіть себе до кінця практично 
неможливо. А якщо ми говоримо з вами 
зараз про сім’ю, то слід сказати, що у кож-
ній жінці знаходяться три геть різні жінки 
і в кожному чоловікові знаходяться три 
геть різні чоловіки.

Залежно від розвитку стосунків між чо-
ловіком і жінкою ці стосунки проходять 
три основні стадії:

Він – Вона
Наречений – Наречена

Чоловік – Дружина
Батько – Матір

Наречений, чоловік і батько – це зовсім 
різні люди; хоч і сидять вони в одній люди-
ні, у кожного з них своя логіка поведінки. 
Сам наречений ще не знає, яким він буде 
чоловіком або яким він буде батьком. Те 
саме можна сказати і про наречену. Отже, 
розгляньмо усі ці етапи.

Наречений і наречена. Це найкумедні-
ший, найвеселіший і найромантичніший 
етап стосунків між чоловіком і жінкою. 
Цьому етапові притаманні дві такі риси. 
По-перше, кожен із закоханих намагаєть-
ся з усіх сил приховувати свої недоліки; 
по-друге, кожен намагається виставити 
напоказ усі свої чесноти, навіть ті, яких 
немає, але могли би бути.

Наприклад, молодий чоловік запро-
шує свою наречену до себе на день на-
родження. Мама нареченого при цьому 
торжествує. Нарешті з кімнати її дорогого 
сина зникли порвані шкарпетки, які ле-
жали посеред кімнати, і той мотлох, що 
утворював «художній безлад» на його 
письмовому столі, рівномірно розкида-
ний по ящиках.

Дівчина, запрошуючи до себе юнака на 
сімейне свято, постарається приготувати 
що-небудь настільки незвичайно, що ні-
коли ще не готувала і, напевно, не зможе 
повторити у майбутньому. Можливо, на-
речена і не дуже добра господиня, але на 
час залицяння за нею вона стане такою.

Коли молода пара прогулюватиметь-
ся вечірнім містом, з їхніх вуст линутиме 
мила бесіда, всі грубі слова бу-
дуть вилучені на час з їхнього 
лексикону й обговорювати-
муться такі піднесені, благород-
ні теми, які можуть спасти на 
думку лише закоханим. І в цьо-
му бажанні мати кращий вигляд 
ні в кого із закоханих може геть 
не бути ані грама лукавства, ба-
жання обманути чи обвести на-
вколо пальця. Просто в цей час 
справді хочеться здаватися кра-
щим навіть самому собі.

Чоловік і дружина. Що від-
бувається з молодими незаба-
ром після шлюбу? Вони стають 

рідними і перестають соромитися одне 
одного. Ставши чоловіком і дружиною, 
молодята дуже багато дізнаються одне 
про одного, дізнаються про те, що досі 
ретельно приховувалося і зараз прихо-
вується від чужих людей. Але зараз вони 
вже не чужі, вони – близькі родичі, дру-
жина ближче матері, а чоловік ближче 
батька.

Саме після одруження з людини вила-
зять усі її погані звички. Тепер можна під 
час обіду взяти ополоник і почухати ним 
спину, незважаючи на здивований погляд 
дружини, можна виделкою поколупатися 
у вусі. Тепер усе це можна. Важко уявити, 
щоби наречений сидів із нареченою у 
кафе і там, галантно залицяючись до неї, 

раптом почав би виделкою колупатися в 
зубах чи пальцем у носі.

До шлюбу жоден наречений не може 
похвалитися, що знає усе про свою наре-
чену. Поки не зріднишся з людиною, її не 
звідаєш.

Але припустімо, що подружжя має 
мало шкідливих звичок або вони мають 
схоже виховання і нічим не шокують одне 
одного. Тоді перехід від нареченого і на-
реченої до чоловіка і дружини проходить 
відносно легко. Минає два-три роки і, як 
правило, чоловік і жінка переходять на 
нову стадію своїх стосунків. Народжу-
ється дитина, і вони стають геть іншими 
людьми – батьком і матір’ю.

Батько і матір. Стосунки між чолові-
ком і жінкою раптом змінюються, і дуже 
швидко. Появу дитини можна порівняти з 
новим народженням сім’ї.

Справді, поки в сім’ї немає дітей, у сі-
мейних стосунках виникає зачароване 
коло – жінка кохає чоловіка за те, що він 
піклується про неї, а чоловік кохає дру-
жину за те, що вона піклується про нього. 
Ці стосунки мають на собі відбиток про-
стого егоїзму. Але якщо за таких ділових 
стосунків хтось із подружжя чогось недо-
дає, то другий ображено може заявити: 

«Як ти мені, так і я тобі». Взаємна образа 
зростатиме, назріватиме сварка тощо. Та-
кий союз дуже ненадійний.

Досконале кохання починає виявля-
тися саме тоді, коли подружжя почи-
нає любити третього, разом турбува-
тися про нього і працювати над його 
вихованням.

Досі я намагався пояснити, чому важ-
ко пізнати людину до шлюбу, чому при 
одруженні завжди є ризик помилитися в 
людині. Тепер поговоримо про те, як цей 
ризик знизити. Як можна все-таки побіль-
ше дізнатися про майбутнього чоловіка/
дружину?

Отже, у кожному чоловікові сидять три 
цілком різні людини: наречений, чоло-

вік і батько. І нареченій розпізнати, яким 
батьком буде її наречений, дуже непро-
сто. Але саме тут і можна побачити пер-
ший рецепт, який допоможе правильно 
одружитися. Обираючи собі чоловіка, по-
трібно спробувати зупинитися і запитати 
себе: «А чи хочу я, щоб цей чоловік був 
батьком моєї дитини? Чи хочу я, щоби 
він виховував мого сина? Чи хочу я, щоби 
мій син був схожий на нього?».

Другий рецепт дуже простий. Від 
знайомства до шлюбу нехай мине не 
менше року. Навіщо так багато? У нас 
із дружиною вже через півроку не було 
жодних сумнівів, і ми просто чекали на-
ступні півроку, коли можна буде, нарешті, 
повінчатися.

Спробую пояснити, чому потрібен до-
статній термін для випробування одне 
одного і як цей термін слід провести. 
Звертаюся зараз до жіночої частини кла-
су. Назвіть мені ті якості, якими повинен 
володіти ваш майбутній чоловік. Диктуй-
те, я записуватиму на дошці.

Добрий
Сильний

Розумний
Красивий

(на думку більшості дівчат, 
необов’язкова риса)

Вірний
Розгляньмо бодай ці основні риси 

характеру. Я почну з вірності. Уяві-
мо собі таку ситуацію. Приходить 
дівчина додому і говорить матері 
захоплено: «Мамо, я вчора позна-
йомилася з таким хлопцем! Він такий 
вірний! Я з ним завтра розписуюся!». 
Смішно, чи не так? Вірність переві-
ряється роками. Тут може й року не 
вистачити.

Усі властивості характеру або пе-
ревіряються, випробовуються ро-
ками, як вірність, або вони можуть 
мати підміни, які зовні приймають 

вигляд добрих якостей. Погляньмо на ре-
шту якостей, записаних на дошці.

Добрий. Тут слід навчитися відрізняти 
істинно добру людину від «добренької». 
Як ви гадаєте, матір, яка на кожен крик 
дитини дає їй цукерку, добра? Ні! Це по-
гана матір, тому що вона дає цукерку, аби 
лише дитина замовкла, не турбувала її 
своїм криком. Замість праці з виховання 
дитини – «добрий» вчинок, яким вона 
відмахується від дитини, розпещуючи її і 
шкодячи її душі. Істинно добра матір ска-
же строго: «Сядь, з’їж суп, потім отримаєш 
цукерку!» Потрібен час, щоби відрізнити 
доброго від «добренького».

Сильний. Якщо чоловік сильний – це 
чудово. Але як часто під маскою сили 
ховається не лише сила, а ще й хамство і 
нахабність? Звісно, дівчині приємно про-
йтися з парубком, у якого, при появі будь-
якого хулігана одразу руки стискаються в 
кулаки, щоби захистити свою кохану. Але 
якщо вона не погляне уважно, як, напри-
клад, ставиться об'єкт її кохання до своїх 
батьків, то шанс помилитися дуже вели-
кий. Якщо її хлопець грубіянить своїм 
«предкам», то це не сила, це вже наглість. 
І одного чудового дня їхнє сімейне життя 
опиниться у небезпеці, коли, після черго-
вого скандалу, кулаки стиснуться не від 
появи хуліганів, а від своєї розгніваної і 
неслухняної дружини.

Якщо юнак не поважає батька й матір, 
чи поважатиме він жінку? Дуже малоймо-
вірно. Тому не витрачайте рік знайомства 
дарма, проводячи його абиде, уникаючи 
батьків, які нібито заважають вам насоло-
джуватися спілкуванням.

Частіше бувайте у сім’ї вашого об-
ранця й уважно дивіться не тільки на 
те, як він залицяється до вас, а й на те, 
як він спілкується з близькими людь-
ми, адже їх він уже не соромиться. Тут-то 
й можна побачити образ вашої майбут-
ньої сім’ї.

Розумний. Розумний чоловік – це теж 
чудово. Але є справжня мудрість, а є хиб-
на. По-перше, не потрібно плутати му-
дрість із освіченістю. Неграмотна людина 
може бути значно мудріша за вченого. В 
сім’ї потрібна особлива мудрість. Знати й 
розуміти, де у конфлікті потрібно посту-
питися, а де наполягти, – це може далеко 
не кожен. Розгледіти таку мудрість у лю-
дині не легше, ніж вірність. Її роздивишся 
тільки тоді, коли людину знаєш не один 
рік.

Освічений чоловік – теж непогано. Але 
тільки тоді, коли до знань не домішано 
таку огидну рису душі, як зверхність. Зна-
ння, на жаль, часто роблять людину пи-
хатою. І вийде так, що хотіла вийти за ро-
зумного, а вийшла за зверхнього. А коли 
чоловік зрозуміє, що жінка не може від-
різнити Штрауса від Гайдна чи Делакруа 
від Клода Моне, то ставитиметься до неї 
зі зверхньою поблажливістю.

Й остання на сьогодні риса майбутньо-
го чоловіка – краса. Я щиро солідарний з 
тими, хто вважає цю рису необов’язковою 
для чоловіка. Красивий чоловік – це не-
безпечно. Красивий юнак (так само, як і 
дівчина) – розпещений, як правило, ува-
гою протилежної статі. Тому є велика не-
безпека, що коли в сім’ї народиться дити-
на і дружина всю свою увагу переключить 
на неї, чоловік через нестачу звичної до 
себе уваги хоч-не-хоч почне шукати її де-
інде. Вихід один – переконатися у його ві-
рності. А це, як ми вже казали, перевіря-
ється роками. Красивий і вірний чоловік 
– що може бути краще? Але, на жаль, це 
дуже рідкісне сполучення.

Священик Ілія ШУГАЄВ

Фото біля заголовку – кадр із к/ф «Одного 
разу двадцять років потому» (Наталія Гундарє-
ва, Віктор Проскурин).
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Безумовно, дуже багато залежить від 
учителя й від програми – якщо ми гово-
римо про стандартних дітей з посібника 
з вікової психології. Але зовсім неваж-
ливо, за якою програмою працює вчи-
тель, якщо половина класу не здатна 
сприймати навіть наочно подану ін-
формацію, й уміння стежити за усною 
мовою зустрічається добре якщо через 
одного.

Вкотре упродовж чергового червня я 
спостерігаю, як дружно деякі знайомі – 
працівники вишів – впадають у мізантро-
пію: це тому, що у їхніх студентів почали-
ся іспити й захисти. Якщо мізантропія у 
тій фазі, коли людина ще здатна говори-
ти про роботу, можна почути приблизно 
таке:

– Прийшов до мене дипломник, про-
сить: «Допоможіть написати актуаль-
ність» – обґрунтувати, тобто, для чого 
він сто сторінок писав (чи «ґуґлив»). Я 
йому висловив кілька загальних думок для 
розгону – мугикає, нібито все зрозумів. 
Приходить знову – читаю: він записав 
загальні думки і рекомендації дослівно, 
без жодної зв’язки, примудрившись у про-
цесі переплутати штук п’ять віддалено 
співзвучних слів. І все! Все-е-е! Певен, що 
час нести диплом брошурувати. Захист 
– на носі. Він сидить і кліпає очима – мов-
ляв, чим же цей викладач, хмир такий, не-
задоволений? І що сказати йому, що?!!

Можна, звісно, підсумувати щось уже 
звичне на кшталт «у школі не вчать мис-
лити, а натягують на ЗНО». Тільки це 
дуже наївно – вважати, що дитина до 
школи приходить, щоб навчитися мис-
лити. Навіть у ті щасливі «наші часи», які 
у кожного свої, у школі вчили не стільки 
мислити, скільки формувати думки про 
нові знання, здобуті у процесі навчан-
ня. У школі розвивали логічне мислення. 
Але не з нуля!

Вік, у якому у дитини вже поміт-
ні початки логічного мислення, – 4 
роки. До школи мислення повинно 
бути базово сформоване – щоб 
учителю було що розвивати. По-
винні бути до певного рівня роз-
винені й інші пізнавальні процеси 
– сприйняття, увага, пам’ять…

Передбачається, що першокласник 
здатен будувати прості умовиводи, від-
різняти частину від цілого, 
порівнювати, співставля-
ти, а також зберігати увагу 
упродовж певного про-
міжку часу. Ставити пи-
тання врешті-решт. А якщо 
ні?! Вчитель подає ма-
теріал, звертаючись до 
певних базових навичок 
дитини, щоправда, цих 
навичок дедалі частіше 
не набувають у тому віці, 
в якому їх обіцяє таблиця, 
вивчена педагогом свого 
часу. А на побудову «бази» 
часу немає (програма не 
чекає), і немає методики, 
адже теоретично у шкіль-
ного вчителя не повинно 
виникнути такого «примі-
тивного» завдання.

На жаль, дитина вчиться мислити ще 
до школи, а якщо не навчилася, то потім 
хочеш – на ЗНО нарікай, хочеш – на ко-
лір стін у класі, але це мало що змінить. 
Прохідні бали знижуватимуться, і цілком 
пристойні виші будуть змушені прийма-
ти до своїх стін абітурієнтів, не готових 
до побудови найпростіших силогізмів, 
і випускати бакалаврів, не здатних не 
лише вирішити елементарні навчальні 
завдання, а й просто зрозуміти: «а шо не 
так?». І не буде, ну не буде винна в цьому 
лише «слабка школа» чи «поганий виш».

Хто ще винен? Та ми, батьки. Ну, те-
левізор, комп’ютер і телефон, звісно, теж 
«винні»: вони «порушують комунікативну 
функцію», грубо порушують сприйняття, 
впливають на пам’ять, невротизують… 
Але ж дає їх дитині хто? Батьки.

Дитина віком два з половиною роки, 
яка практично геть не розмовляє, – це 
більше не біла ворона в сучасній пісоч-
ниці. «Зараз зсунулися вікові норми», – 
авторитетно втішають одна одну молоді 
мами.

Років до півтора дитя ходить з «кля-
пом» у роті. Плюнув соску і щось за-
мугикав? Скоріше заштовхують назад 
– раптом розкричиться! Він, може, за зна-
ннями тягнеться про навколишній світ, 
за роз’ясненням, що там і що он там, але 
з кляпом – воно простіше і надійніше.

Мені можна заперечити, що якраз 

нині соска «виходить з моди», а входить 
у моду природне батьківство: народжу-
ють і бавлять дитя «природодоцільно», 
носять у слінгу, годують на вимогу і рота 
не затикають. Що ж, мабуть, саме це нове 
«природне» покоління трохи втішить тих 
викладачів, які доживуть до світлого дня 
«природного студентства».

Хоча – і тут буває по-різному. Іноді в 
парку можна зустріти слінгомаму, до 
зубів укомплектовану слінгонамистом, і 
спостерігати, як майстерно вона підсо-
вує дитині всі ці «цяцьки», аби якомога 
довше не заважала «сидіти» у телефоні 
на форумі про природне батьківство…

Коли соска більше не допомагає – чадо 
плює її дедалі частіше і мукає дедалі ак-
тивніше – мамі на допомогу приходить 
телефон або планшет. Дивовижні су-
часні ґаджети дозволяють швиденько 
«вимкнути» дитину, сунувши їй в руки 
екранчик з яким-небудь роликом чи 
примітивною іграшкою. Звуки лунають, 
вогники блимають, картинка рухається 
– краса! Можна всі жіночі питання обго-
ворити з подругою, поки малюк там по 
кнопках, як зачарований, клацає.

Особливо абсурдні сценки можна спо-
стерігати в дошкільних дитячих центрах. 
Приводять мами дитину на розвиваючі 
заняття, вона там 20 хвилин інтенсивно 
«розвивається», потім виходить: «Мам…» 
– «Почекай, я з тьотею Катею розмовляю. 

На, подивися поки картинки».
А роки так через три-

чотири та сама мама напише 
в соцмережі гнівне звернення 
на зразок: «Дівчата, ніколи і ні 
за що не ходіть у розвивайку 
таку-то! Вона взагалі нічого 
не дає! Тільки час витратите й 
гроші!!!». Що казати, я й сама 
часом із «тьотею Катею» за-
балакуюсь… Щоправда, поки 
«тримаюся» – телефон не під-
совую, в крайніх випадках 
вмикаю радянські мультфіль-
ми. Сподіваюся, що не надто 
зловживаю…

Мультфільми – це взагалі 
окремий біль. Часто буваю-
чи у товаристві бабусь і мам, я 
чую одні й ті самі скарги: «Що 
зараз дітям показують – про-

сто жах! Навіть не зрозуміти, про кого він 
так сидить дивиться: синє щось, хвоста-
те, хтозна-що говорить… Але ж не віді-
рвеш його від телевізора!».

Буває, геть несумирно хочеть-
ся запитати: невже ж це хтось 
лихий і страшний увірвався до 
квартири з пістолетом, зв’язав 
бабусю і маму й підступно посадив 
дитину перед «ящиком»? 

Ящик, утім, вже давно не ящик, а ви-
тончена панель на півстіни, і бабуся з ма-
мою, бідолашні жінки, чомусь не можуть 
з нею впоратися – вимкнути, коли там ні-
чого немає підходящого для дитини.

Якось у пісочниці ми зустріли хлопчи-
ка, якому ще не було двох років. Упро-
довж півгодини він завзято й хаотично 
розмахував палицею, видаючи кумедне 
утробне бурчання. Забава, проте, доволі 
сумна. Його мама зронила, усміхаючись: 
«Ось, надивиться мультиків і ходить по-
тім, воює!».

Трапляється, що вже у чада енурез 
розвинеться і страх темряви, а його все 
залишатимуть годинами перед телеві-
зором, не забуваючи при цьому тягати 
до лікарів. Якщо стан дитини погіршить-
ся, хто буде винен? Звісно ж, хтось, хто 
«показує», і сама дитина, яку «не віді-
рвеш». Але ж якщо зібратися з духом і 
«відірвати» – це означає, що доведеться 
книжку дитині читати! І малювати («фу, 
шпалери забруднить»). І відповідати на 
сто запитань на сорок п’ять секунд, ста-
ранно розвиваючи те саме логічне мис-
лення, увагу і сприйняття усної мови. І 
самій не підходити до екрана, щоби не 
провокувати…

А ще доведеться слухати всі ці звуки 
вільної дитячої активності, які для нас 
такі незвичні. Коли ти вже почитала ді-
тям книжку, погодувала і зібралася зро-
бити якісь свої справи, в яких нащадки 
не можуть брати участь, потрібно готу-
ватися до того, що у квартирі все буде, 
як у віршику: «Ми гарчали і мукали, по-
собачому гавкали…». Але дуже багато 
сучасних батьків і бабусь доволі тяжко 
переносять такі прояви дитинства у чи-
стому вигляді. Лише те покоління, що 
значно старше за нас, ще може дивитися 
з якимось особливим захопленим зами-
луванням на гамірну дитячу метушню.

Вочевидь, сучасній матері якось важко 
«поділитися дитинством». Вона ще сама 
«вся така» у стилі наїв. Артнаїв підкорив 
моду, книжкову ілюстрацію і рекламні 
банери, тому що це нам дуже близьке. 
Адже так романтично – бути трохи дити-
ною, щоправда, трохи не в тому, в чому 
«бути як діти» закликав Спаситель. Так 
романтично… А тут під боком отабори-
лися власні дітки і демонструють дитин-
ство в усій красі, не лаковане стилістами. 
Ні-ні, приберіть, вимкніть звук!

Чогось такого хочеться більш при-
стойного, благовидного й «дорослого». 
У крайньому випадку – тиші біля блакит-
ного екрана. «Ді-і-ти, ходімо, я вам муль-
тик увімкну…» – і життя налагодилося, а 
що там потім буде у школі… Таж то буде 
ще не скоро. Й винуватих в особі вчите-
лів під рукою буде хоч греблю гати.

Олена ФЕТИСОВА

Де та школа, що вчить мислити?
ЧИ ЗАВЖДИ МИ МАЄМО ПРАВО ЗВИНУВАЧУВАТИ ВЧИТЕЛІВ У ТОМУ,  

ЩО ДІТИ ПІСЛЯ ШКОЛИ НЕ СХОЖІ НА ЕЙНШТЕЙНІВ?
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мистецтво бути бАтькАми. СВІТ СІМ’Ї

Сучасні батьки намагаються бути «хо-
рошими батьками» і поступово перетво-
рюються на прислугу для свого чада. До 
того ж вони настільки глибоко втруча-
ються в особистість дитини, так багато 
надій пов’язують з її майбутнім, що зва-
люють на себе всю відповідальність за її 
дії і вчинки.

«Хороші батьки» втручаються в усе, 
хочуть за всім наглядати й контролюва-
ти кожен крок дитини. І заради можли-
вості цього контролю батьки приймають 
як належне всі, навіть найабсурдніші ви-
моги як побажання, будь-який каприз. 
Крім того, ранок у такій сім’ї нерідко 
починається не з радості і вдячності, а 
з бурчання.

Батьки підігрівають молоко і вимага-
ють, щоби діти його випили. Допома-
гають їм зібрати портфель. Щохвилини 
підганяють їх, кажучи, що вони неодмін-
но спізняться до школи. Постійно «ви-
вергають» поради, які дитина врешті-
решт просто перестає чути: «хутко пий 
молоко», «не забудь свої підручники», 
«візьми куртку», «поводься добре», «під-
німай руку в класі», «поїж під час пере-
рви», «граючи, не забувай про уроки», 
«ти позаймався?», «коли ти сядеш за 
уроки?», «бігом повтори пройдене».

Повернення дитини зі школи супрово-
джується новою хвилею настирливих за-
питань і гнітючого інтересу: «що тобі по-
ставили з математики?», «хто найкраще 
впорався з контрольною?», «зніми чере-
вики», «коли ти сядеш за англійську?», 
«не розмовляй з сусідом по парті», «будь 
уважний на уроках», «не витріщайся на 
всі боки дорогою». Дитина, щоби захис-
титися, геть нічого не чує й нічого не 
виконує з того, що їй так наполегливо й 
агресивно радять батьки. Зазвичай вона 
навіть через відчуття протиріччя робить 
усе навпаки.

«Хороші батьки» беруть на свої 
плечі всю відповідальність, яка мала 
б лежати на дитині відповідно до її 
віку й розвитку. Вони плутають любов 
і ніжність із жалістю. Ними керує бажан-
ня позбавити своє чадо від складнощів, 
яких швидше за все самі зазнали у житті, 
вони стараються робити так, щоби ди-
тина не знала ні смутку, ні проблем, ні 
розчарувань, намагаються прибрати з її 
життєвого шляху всі перепони, букваль-
но закутати її своєю опікою і турботою.

До певної межі ці побажання і на-
міри – гарні. Але, на жаль, через свою 
надмірність вони призводять до геть 
проти лежного, порівняно з очікуван-
ним, результату, тому що перешкоджа-
ють дітям розвивати в собі незалежність 
і самостійність.

«Хороші батьки» не усвідомлюють, 
що найголовніший принцип вихо-
вання – це взаємоповага. Вони часто 
плутають повагу з поблажливістю. Я ви-
являю повагу до своєї дитини, коли даю 
їй можливість думати, самій приймати 
рішення, робити власний вибір, добро-
вільно брати участь у хатній роботі і 
якихось сімейних заходах, виявляти й 
розвивати ініціативу, впевнитися у своїх 
можливостях, робити помилки і вчитися 
на них.

Коли я здійснюю гіперопіку, думаю і ви-
рішую за дитину, вважаю її маленькою і 
не здатною думати, коли я контролюю 
і наглядаю за нею, головую, вирішую і на-
казую, – тоді я не поважаю свою дитину 
і не допомагаю їй розвивати свою осо-
бистість. Ми, звісно, не говоримо про 
домашнє свавілля і дітей-тиранів. Ми 
говоримо про контрольовану свободу в 
сім’ї, в якій поважають, дотримуються і 
визнають як права, так і обов’язки всіх 
її членів.

Якщо я стану прислугою і рабом, ган-
чіркою, в яку моя дитина витиратиме 
ноги, якщо я прийму той факт, що у ди-
тини є багато прав і жодних обов’язків, 
якщо я завжди виправдовуватиму її і ви-
ручатиму з будь-яких незручних ситуа-
цій, якщо стану брати на себе відпові-
дальність за всі її провини, недоліки, лінь 
і несумлінність, то це означає, що я не 
поважаю самого себе. А оскільки я само-
го себе не поважаю, не виявлятимуть до 
мене повагу й мої діти, хай як я бурча-
тиму з приводу зіпсованості нинішньої 
молоді, яка нічого й нікого не поважає. 
Усе те саме казали дорослі в усі часи. 
Наприклад, в архівах газет півстолітньої 
і столітньої давнини можна прочитати 
чимало статей, які гнівно засуджують 
неповагу і грубість молодого покоління. 
В будь-якому випадку повагу молоді і ді-
тей ми можемо заслужити, лише якщо 
набудемо самоповаги й водночас поши-
римо її на людей довкола нас.

«Хороші батьки», самі того не усві-
домлюючи, огортають своїх дітей 
любов’ю, яка їх руйнує. Вони не усві-
домлюють своєї помилки, але відчува-
ють сильне розчарування, вважаючи, що 
всі їхні зусилля пропадають дарма. Вони 
так багато роблять для дітей, а у відпо-
відь отримують невдячність і зухвалість.

«Правильні батьки» роблять усе 
точно навпаки. Невсипущим вартовим 
правильного виховання робиться здо-
ровий і раціональний розвиток тіла, 
духу й душі дитини. Звісно, і «хороші 
батьки» турбуються про здоров’я сво-

їх дітей, але через гіперопіку їхні чада 
ризикують стати м’якотілими, інфан-
тильними і безпорадними егоїстами. До 
того ж дуже часто «хороші батьки» за-
бувають, що у дитини є внутрішній світ 
і розум.

У будь-якій гармонійно розвину-
тій людині в правильному співвідно-
шенні працюють тілесні, душевні й 
духовні сили і здібності. Зрозуміло, що 
м’якотілість і надмірна турбота про ди-
тину не сприяють правильному розви-
тку в даному напрямі. Допомагає лише 
те, що можна було б описати словами 
«виховне загартовування».

Як педагогічний метод воно заре-
комендувало себе упродовж багатьох 
століть, та й ми самі могли б пригадати 
чимало випадків з власного життя, коли 
подолання труднощів і складні обстави-
ни допомагали нам поступово ставати 
сильними людьми, озброєними такими 
душевними якостями, як відвага, твор-
чість, бажання жити і досягати успіху.

Дуже важливо навчити дітей пова-
жати навіть, здавалося б, найнезна-
чніші і найскромніші речі, щоби вони 
могли радіти розквітлій квітці, усмішці, 
склянці холодної води чи… новій парі 
черевиків. Ми, сучасні батьки, нерідко 
перетворюємо своїх дітей на душевних 
інвалідів – позбавляємо їх можливос-
ті відчувати радість! У більшості з них 
стільки одягу, іграшок і розваг, а також 
така кількість доступної у будь-який час 
їжі, що вони вже нічому не дивуються і 
ніщо їх не радує!

Оленці 3 роки. У її мами складна ва-
гітність, і вона спить уранці. Тато йде 
о 6:30 ранку на роботу. Олена прокида-
ється рано і дуже сильно радіє, коли вда-
ється застати тата і поснідати з ним. 
Тато сказав їй: «Якщо ти хочеш, щоби 
ми разом снідали, навчися одягатися са-
мостійно, тому що я не встигаю тебе 
одягати». Він показав їй, що ярлик коф-
тинки і штанців знаходиться ззаду, на 
спині. Відтоді щоранку дівчинка одяга-
ється самостійно і спускається, сповне-
на радості, у їдальню, де тато вже чекає 
її зі сніданком.

І їй лише 3 роки! Скільки трирічних ді-
ток прокидаються з плачем, скаргами і 
вимагають, аби їх постійно бавили?

«Ми з чоловіком поїхали на 10 днів у 
відпустку й залишили на нашого сина 
теплицю. Він про все потурбувався, 
разом з робітником збирав овочі і двічі 
їздив на ринок їх продавати! А коли ми 
повернулися, він з радістю і гордістю 
віддав зароблені гроші своєму батькові».

Вуля, 37 років
Чого в житті боятися синові Вулі, якщо 

вже у 16 років він такий дорослий і 
самостійний!

Що переживали ці діти? Радість від 
можливості самостійно приймати рішен-
ня, проявити ініціативу, діяти незалежно.

«Правильні батьки» ніколи і ні для 
кого не роблять постійно щось, із чим 
інша людина може впоратися само-
стійно. Не одягають, не обслуговують 
дитину, яка може одягнутися, поїсти й 
обслужити себе сама. Багато з нас став-
ляться до дітей так, ніби вони або інвалі-
ди, або дурні, або немовлята, які ніколи 
не подорослішають!

Втім, це живить нашу таємну потребу 
в тому, щоби бути необхідним, щоби нас 
потребували. Цим ми підтримуємо в собі 
хибне відчуття надзвичайної значущос-
ті і важливості нашої ролі. Ми боїмося 
незалежно мислити і діяти, як і боїмося 
вчити цього своїх дітей. Беремо на себе 
завелику відповідальність за поведінку 
своєї дитини і за її образ в очах оточен-
ня, тому що вважаємо, ніби діти відобра-
жають у собі наші вміння і здібності як 
батьків.

Проблема дуже часто полягає у тому, 
що для дорослих значно простіше зро-
бити щось самим, ніж навчити цього 
дитину. Таке навчання потребує часу, 
терпіння, постійного повторення, ви-
нахідливості. А ми завжди поспішаємо, 
весь час кудись біжимо. Й отримуємо в 
результаті великих дітей, які не вміють 
зав’язувати шнурки, не можуть самі гу-
ляти чи піти кудись, бояться темряви. І 
ми, батьки, бігаємо вслід за ними, щоби 
обслужити, захистити їх, і при цьому 
весь час вдаємо, ніби ми мученики, 
жертви – мовляв, погляньте, скільки 
мені доводиться працювати, ці діти геть 
не залишають мені часу, щоби перевес-
ти подих.

Китайці кажуть: якщо хочеш допомог-
ти голодному упродовж одного дня, дай 
йому рибу, якщо хочеш допомагати йому 
упродовж тижня, дай грошей, щоби він 
купив собі кілька рибин, але якщо ти хо-
чеш дати йому допомогу на все життя, 
навчи його рибалити.

Роль «правильних батьків» – зро-
бити самих себе врешті-решт «непо-
трібними» своїм дітям, тому що одна 
справа – любов і повага батьків і ді-
тей, а геть інша – залежність одне від 
одного.

Уривок із книги  
«Мамо, годі читати нотації!  

І ти, тату, також!» грецького 
педагога й організатора «школи 

батьків» К. Д. Лімберопулу

Б А Т Ь К И

Коли ми розмовляємо з батьками підлітків або вже подорослішалих 
дітей, часто вони висловлюють смуток і розчарування через поведінку 
своїх нащадків. Зазвичай при цьому розповідаються різні історії про те, 
скільки жертв було принесено заради щастя і благополуччя дитини, від 
чого доводилося (і доводиться) відмовлятися, аби лишень чаду всього 
вистачало, а у відповідь – повна відсутність вдячності.

Згодом, розмовляючи з дітьми цих людей, розумієш, що на правду 
можна поглянути й під іншим кутом. Отже, ці хлопці й дівчата розпо-
відають, наскільки нестерпним і безрадісним може бути життя з батька-
ми, схильними до гіперопіки. Вони втручаються буквально в усе, знають 
про все, вважають, що їхня точка зору завжди найправильніша, не за-
лишають своїй дитині часу перевести подих, заважають їй подумати і 
прийняти рішення навіть у тих питаннях, які стосуються насамперед її 
самої. Окрім цього, вони постійно кричать про принесені ними жертви і 
з гіркотою твердять про невдячність своїх дітей.

«ХОРОШІ»

чи «ПРАВИЛЬНІ»?



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

12
стор.

СВІТ СІМ’Ї. мистецтво бути бАтькАми

Як я все встигаю? А хто ска-
зав, що я все встигаю? Нічого я 
не встигаю! У мене ті самі про-
блеми. Робота, кар’єра, особис-
тісне зростання, спасіння душі, 
вітчизни, а також людства. 
Трудоголізм, перфекціонізм і 
навіть трохи гедонізм. Часу на 
сім’ю і дитину – катастрофіч-
но бракує. Ось і зараз я сиджу 
пишу цю колонку замість того, 
щоби відірвати Тимкá від муль-
тиків і піти з ним гуляти. І перш 
ніж осуджувати мене за це – на 
себе подивіться.

Мої батьківські почуття де-
градували вже до того, що на-
віть коли час на дитину нібито 
є, його чомусь усе одно наче 
немає. Я з усіх сил намагаюся 

із цим боротися, але не завжди ви-
ходить. Звичка увесь час працювати 
поневолює і доводить до крайнього 
ступеня інтровертності. Ти вже не 
можеш робити нічого, крім як пра-
цювати, думати про роботу чи не 
думати про роботу. Так, так, є така 
справа – не думати про роботу. Па-
радоксальним чином, коли ти не ду-
маєш про роботу, про дитину ти теж 
не думаєш. Навіть коли йдеш із нею 
за руку, граєш у настільний хокей чи 
робиш зарядку – дев’яносто відсот-
ків голови занурено у нескінченне 
коло клятих питань і завдань, від ви-
рішення яких, за великим рахунком, 
нічого не змінюється.

– Тату, ми ж з тобою вже робили цю 
вправу!

– А, так, справді… Давай тоді ось 
цю...

– Тату, ми й цю вправу вже робили!
Зрозуміло, що такий стан справ 

потребує морального виправдан-
ня. І ось прямо зараз я буду найбез-
відповідальнішим чином морально 
виправдовуватися.

Ну, по-перше, своїми трудовими 
подвигами я купую для моєї дружи-
ни можливість не працювати взагалі 
і бути щасливою матір’ю. Моя жінка 
– вона значно розумніша за мене і 
здатна цілком і повністю приймати 
у свідомість той факт, що вітчизна і 
людство рятується геть не офісною 
працею і навіть не відрядженнями. 
Вітчизна і людство рятується вихо-
ванням дітей і різноманітними ін-
женерними роботами зі зміцнення 
сім’ї. Я це, звісно, теж розумію, але 
моє знання дуже слабко перетворю-
ється на конкретні дії і вчинки. Це як 
автомобіль з механічною коробкою 
передач: можна скільки завгодно 
тиснути на педаль газу, двигун гуде, 
як скажений, але машина не рушить 
з місця, поки ти не ввімкнеш першу 
швидкість.

Утім, це так – геть гнила відмовка. 
Зараз буде серйозніша.

Якщо чесно, я взагалі не сильно пе-
реживаю через те, що не проводжу 

зі своїм сином дні і ночі. Для дитини, 
особливо хлопчика, батьківське ви-
ховання – як вітамін. Якщо його не 
вистачає – починаються відхилення 
у розвитку і різноманітна недороз-
виненість. Але передозування віта-
міном також призводить до хворо-
бливих реакцій – прищі, випадіння 
волосся, нервові розлади. І вітамін 
під назвою «тато поряд» – не виня-
ток. Батька у сім’ї не повинно бути 
забагато. У гарній сім’ї батька пови-
нно навіть трохи не вистачати. Геть 
трішки. Рівно настільки, щоби дити-
на думала про нього, пишалася ним, 
приміряла на себе його гідні вчинки і 
навіть трохи сумувала.

Матір виховує своєю присутністю, 
а тато – прикладом. Один 
з моїх начальників розпо-
відав, що усе дитинство ба-
чив лише спину свого тата, 
який схилився над робочим 
столом. І його ж стомлену, 
але люблячу усмішку. Цьо-
го виявилося достатньо, 
щоби маленький чоловічок 
сам доклав неймовірних 
для свого віку зусиль, щоби 
зрозуміти, чим же таким 
важливим зайнятий його 
батько. Він почав чіпляти-
ся до нього з питаннями, 
отримувати короткі, але 
незабутні відповіді. Відчувши здоро-
вий інтерес сина до творчих проце-
сів, батько і сам почав ставити йому 
прості, але дуже важливі запитання, 
щоби думки дитини рухалися у пра-
вильному напрямку. Ні, його батько 
не був журналістом, він узагалі з ін-
женерів-технарів, але крок за кро-
ком сина почав рости, шукати своє 
покликання і знайшов його – нехай 
геть в іншій царині життя, але знай-
шов, досягнув, став великою і сер-
йозною людиною.

Через матір дитина адаптується у 
цьому світі, а через батька вирішує 
найголовніше питання дитинства, 
отроцтва і юності – питання само-
ідентифікації. Я – це хто? Той, на кому 

тримається сім’я, чи той, кого 
самого потрібно підтриму-
вати? Той, кого поважає ото-
чення, чи той, хто сам тільки 
й робить, що заздрить іншим 
людям, іншим державам, ін-
шій, недосяжній світобудові. 
Навіть від героїчно загиблого 
на війні батька користі значно 
більше, ніж від нікчемного до-
мосіда, який, за словами Сергія 
Довлатова, «повільно ходить 
і постійно жере». У цьому, до 
речі, принципова відмінність 
післявоєнних безбатченків від 
нинішніх «соціальних сиріт». 
Тоді матір казала синові: «Ти 
повинен пишатися своїм бать-
ком! Він загинув на фронті, за-
хищаючи нас від фашистів. Ось 
його фотографії, ось мундир, 
ось кортик». А що зараз гово-
рить матір підлітку, що дуріє 
без чоловічого виховання? У 
найкращому випадку щось на 
кшталт: «Ти про нього не по-

думай погано. Підростеш – сам зро-
зумієш усе з роками. Твій батько тебе 
любить і пам’ятає. Хоч давно не живе 
разом із нами».

Особисто я перший незримий до-
тик батька до мого життя відчув, коли 
він поїхав ліквідатором у Чорнобиль. 
Його не було вдома два місяці. Потім 
іще два місяці. А потім – ще три. Але 
саме у той час він вплинув на мене, 
як ніколи. Саме тоді мама мені сказа-
ла: «Ти повинен пишатися своїм бать-
ком». Так, до цього ми грали у шахи, 
ходили вболівати на стадіон і навіть 
каталися на лижах у лісі. Це було 
чудово, це було дуже важливо, але 
цього було замало. Ми просто разом 
проводили час.

Я з Тимком також проводжу час. Ми 
всією сім’єю майже щовихідного ви-
бираємося у парк, ходимо стрибати 
на гімнастичному батуті, а нещодав-
но з’їздили на машині на відпочинок. 
Але ще більше часу я витрачаю на те, 
щоби мій син міг мною пишатися. І 
сподіваюся, що це виходить. Він уже 
бере в руки мої книжки і намагаєть-
ся зрозуміти, що в них написано. І не 
дуже сильно ображається, коли наша 
мама просить його не вриватися до 
мого кабінету: «Синку, ти ж бачиш – 
тато працює, це дуже важливо».

Тому що десь у глибині своєї ма-
ленької, але безсмертної душі розу-
міє: це справді важливо.

Дмитро СОКОЛОВ-МИТРИЧ

Мені дуже пощастило, що мій чоловік ріс у по-
вній сім’ї, причому на певний час його тато зали-
шив роботу і вчив його вдома, оскільки в Америці 
були жахливі школи, а на гарну не було грошей. 
Плюс до всього, на відміну від мене, яка бачи-
ла немовлят лише на картинці, він мав великий 
досвід доглядання за новонародженим братом, 
з яким різниця була аж 12 років. І при всьому 
при тому його процес ставання батьком не був 
простим. Поговоривши з ними і ще декількома 
молодими татами, я назбирала кошик порад, як 
допомогти виростити тата. Зауважте, я не кажу 
«виховати чи переробити», тому що в такому віці 
перевиховати і ламати характер уже складеної 
особистості неможливо. Татом може тільки ви-
рости. Разом із малюком.

Порада 1.
Татами не народжуються,  

ними стають
Нам, мамам, іноді важко зрозуміти, чому вони 

не мліють від рожевих щічок, маленьких ручок 
і дзвінких криків новонародженого. Як можна 
залишатися спокійним, коли він такий лапочка! 
Жінка від природи більш емоційна, а додати до 
цього кінську дозу материнських гормонів, і ви-
йде просто вибухонебезпечна суміш безмежної 
материнської любові, що змітає усе навколо.

Але задумайтеся ось про що. Мама знайомиться 
з малюком з моменту його зачаття, вона відчуває, 
як він росте, рухається, і нарешті зустрічається з 
ним, уже таким рідним, через 9 місяців. Для тата 
ж це знайомство лише настало. І йому потрібен 
час, щоби потоваришувати з ним, звикнути, по-
любити. Несправедливо вимагати від нього одра-
зу таких самих різких змін у свідомості, як у мами. 
Після пологів природа сама натискає чарівну 
кнопку всередині жінки, запускаючи природний 
процес материнства: змінюється гормональний 
фон, виробляється молоко, з’являється «інстинкт 
квочки» (у деяких жінок так відбувається лише за 
кілька тижнів, і це також варіант норми). У чоло-
віків такої кнопки немає, а отже процес ставання 
татом відбувається не автоматично, над ним по-
трібно працювати.

Дайте йому час. Вони потоваришують і будуть із 
часом найкращими друзями, але не одразу. Спо-
чатку достатньо проводити більше часу втрьох, 
давати малюкові бувати частіше на татових руках, 
купати його разом. Дуже важливий контакт «шкі-
ра до шкіри». Через місяць-другий мама зможе 
залишити його на татове піклування ненадовго, 
щоби прийняти ванну чи сходити по продукти. 
Головне – не тиснути і не вимагати від нього бути 
мамою. Чоловіча дружба довше встановлюється, 
та міцніше тримається.

Порада 2.
У тата повинно бути  

своє місце у сім’ї
Це дуже і дуже важливо. В сімейній ієрархії 

йдуть спочатку тато і мама, потім діти і тільки 
потім бабусі, дідусі, тітки і дядьки. Молоді мами 
часто скаржаться на те, що після народження 
малюка бабусі їх відсувають убік і стверджують, 

Шановні, дорогі, улюблені наші татусі!
Пишіть нам. Ми впевнені, що у кожного із вас є власні 

спостереження і власний безцінний досвід щодо вихован-
ня дітей!

ТАТОВА СПИНА
Про роль батька у сім’ї

Пісня

про тата
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мистецтво бути бАтькАми. СВІТ СІМ’Ї

Нове покоління батьків у більшості своїй вважає, що 
бути добрими батьками означає догоджати своїй дитині 
і виконувати її бажання. Наприклад, у США було проведе-
но опитування, в якому взяло участь 750 дітей підлітково-
го віку. Коли їх запитали, як вони найчастіше реагують на 
батьківську відмову, майже 60 відсотків з них зізналися, 
що продовжують випрошувати. Близько 55 відсотків за-
явили, що така тактика зазвичай спрацьовує, і вони до-
сягають свого. Батьки цих чад, вочевидь, гадали, що, під-
даючись дітлахам, вони виявляють любов. Але чи так це 
насправді?

З досвіду успішних батьків
Урівноважені батьки встановлюють для своїх нащадків 

чіткі основні правила і потім контролюють їх виконання. 
Такі батьки не засліплені любов’ю, тому не плутають лю-
бов із уседозволеністю – вони не допускають маніпулю-
вання собою, провокацій та істерик. Вони стверджують 
свою батьківську владу, вчиняючи згідно з принципом: 
«батьківське «так» – означає «так», а «ні» – означає тверде 
«ні»». Розпещувати дитину і потурати їй в усьому – це най-
коротший шлях до зростання невдячного, зіпсованого й 
норовливого егоїста.

Батьки, які об’єктивно і тверезо підходять до вихован-
ня своїх дітей, доступно їм пояснюють, чому в їхній сім’ї 
існують певні правила й обмеження. Дисциплінувати ди-
тину означає більше, ніж лише карати її і сказати, що мож-
на, а що – ні. Значно важливіше навчити дитину розуміти 
причини тих чи інших вимог і заборон. Аби батьківські 
правила міцно закріпилися у дитячій свідомості, їх слід 
подавати не у формі нотацій, а розмірковувати з дитиною 
і неодноразово їх повторювати.

Пильні батьки невтомно стараються оберігати своїх 
дітей від пасток, які чатують на них поза сім’єю. Часом 
їм доводиться забороняти своїм дітям займатися тим і з 
тими, що і хто міг би погано вплинути на їхні незміцнілі 
уми. Доречною залишається приказка: «з ким поведеш-
ся…». У Біблії цю думку виражено так: «Лихі товариства 
розбещують добрі звичаї».

Реакція дітей
Діти майже завжди мають алергію на батьківські забо-

рони. Часом вони піднімають повстання проти них. Серед 
підлітків популярний девіз: «Ти не фотографія – тобі не 
потрібні рамки!». Але щоби вберегти своїх дітей, бать-
кам нереально завжди говорити їм лише «так», потрібно 
вчитися говорити «ні». Влучно зазначив один відомий 
педагог: «Хоч діти рідко відкрито зізнаються в тому, що 
потребують контролю і турботи, в душі вони прагнуть, 
щоби батьки цікавилися ними, встановлювали правила й 
забезпечували їм спокійне і стабільне життя. Ми досяг-
немо цього, якщо будемо добросовісними батьками, які 
чітко окреслюють межі дозволеного, а не пускають усе на 
самоплив».

Вплив прикладу
Точно так само, як ваші батьки вплинули своїм спосо-

бом життя на ваше життя, так і ваш приклад вплине на 
життя ваших дітей. Він значною мірою показує, як сильно 
ви їх любите і якого типу людей ви хочете сформувати з 
них. Якщо ви не можете стримати емоцій і кричите одне 
на одного з будь-якого приводу і без нього, то діти пово-
дитимуться так само – кричатимуть на вас…

Молодий батько ділиться: «Перш ніж покарати мене 
за провину, мої батьки намагалися зберегти спокій, ро-

зібратися в усіх нюансах справи і зрозуміти, чому я так 
вчинив. Я також практикую такий підхід до своїх дітей. 
Моя жінка виросла у сім’ї з цілком іншою атмосферою. Її 
батьки зазвичай діяли у пориві почуттів і карали дітей, 
не дуже вникаючи в те, що відбулося насправді. У підході 
до виховання дітей у моєї дружини переважає покарання 
перед поясненням».

Виховання, яке подружжя здобуло в дитинстві, – це та 
матриця, яка може сильно визначити, якими вони будуть 
батьками. Якщо чоловік і жінка виховані на різних прин-
ципах, то велика вірогідність, що у них будуть діаметраль-
но протилежні думки про те, як правильно виховувати ді-
тей. Це може стати однією з головних причин напруги в 
стосунках у подружжі. З цього випливає, що добре було б 
сісти й обговорити методи виховання. Обравши методи-
ку, старанно дотримуйтеся її.

Зусилля винагороджуються
Виховання дітей – це двадцятилітній проект. Зрозуміло, 

що в наш час поспіху й вічної зайнятості приділяти бага-
то часу дітям дуже непросто. Не маючи сил чи бажання, 
батьки йдуть шляхом найменшого опору. Вони потура-
ють, щоби ровесники, телебачення, школа і суспільство 
виховували їхніх нащадків і формували їхні цінності і по-
гляди на секс, мораль, добро і зло. Такі батьки йдуть на 
поводі у своїх дітей і коли важко сказати «ні», вони ма-
лодушно кажуть «так». Вони виправдовують такий підхід 
тим, що намагаються дати більше любові своїм дітям і не 
травмувати їх. Провадячи таку політику, батьки заклада-
ють хитку основу для майбутнього і прищеплюють дітям 
вірус уседозволеності.

Діти, спрямовані турботливою, але в міру твердою 
батьківською рукою, досягають кращих результатів у на-
вчанні, більш комунікабельні, менш емоційно скуті і в 
цілому почуваються більш задоволеними життям, ніж ті, 
кого виховують або занадто поблажливо у дусі вседоз-
воленості, або надто жорстко в дусі надмірної строгості. 
Звісно, простих рецептів виховання дітей не існує, але 
суть зводиться до такого: уникати крайнощів і тягнутися 
до золотої середини.

puzatik.net

що ти молода, дурна, а я он життя прожила, знаю, 
як дітей ростити! І береш ти його неправильно, 
голівку-то, голівку тримай! (хоч іще в жодного 
немовляти голова сама по собі не відірвалася і 
жодних суперскладних навичок для того, щоби 
тримати на руках новонародженого, не потріб-
но). І купати потрібно у чарівній суміші трав, і пу-
повину зеленкою мазати строго за годинниковою 
стрілкою. І не показувати нікому, а раптом навро-
чать! Я ж бо все знаю, куди ж ви без мене!

І так непомітно у сім’ї на перше місце виходить 
військова операція під назвою «врятувати рядо-
вого новонародженого» на чолі з генералом-ба-
бусею. А тато де? У кращому випадку головноко-
мандувач призначить його на місце «гей, ти там 
подай-принеси», а в гіршому – визнає непридат-
ним до служби і спише у запас. Звісно, тато не у 
захваті від таких разючих змін, але робити нічого: 
жінка, залякана привидом «поганої мами», сама 
розгублена, і їй не до підтримки чоловіка. До 
батьків і друзів з такою проблемою чоловіки не 
звертаються, це не по-чоловічому, залишається 
лише замкнутися у собі.

Таким чином, дитина не об’єднує сім’ю, а стає 
суперником, окупантом і яблуком розбрату. Аби 
цього не трапилося, тато повинен знати, що він 
потрібен. Він – важливий. Він – глава сім’ї. Він – 
батько. Бабусю усі люблять і поважають, АЛЕ саме 
як бабусю, а не як сурогат батьківства й істину в 
останній інстанції щодо питань догляду за дити-
ною. Не слід ставити її на татове місце.

Порада 3.
Приймайте усі рішення  

спільно з татом
Чи практикувати спільний сон? Як запровадити 

зручний для всіх режим? Які крупні покупки зро-
бити для малюка? Всі ці питання можна і потріб-
но обговорювати з татом. Тому що це стосується 
його не менше, ніж вас. Так, звісно, він не експерт 
(як і ви), але зараз в інтернеті повно інформації 
на будь-які теми. Наприклад, ми з чоловіком у 
питаннях на зразок привчання до самостійного 
засинання робили незалежно одне від одного 
дослідження різних методик, слухали поради рід-
них і знайомих і, лише склавши все це разом, ви-
робили свою, конкретно для нашої сім’ї політику.

Найгірше, що ви можете зробити, – це поста-
вити його перед фактом за принципом – «ми по-
радилися, і я вирішила». Тому що потім, коли ре-
ально потрібна буде його допомога і порада, він 
просто не зможе їх дати, оскільки ви самі викрес-
лили його з довіреного списку ще тоді. Відповідь 
скоріше пролунає, як у Барто: «Синок – турбота 
ваша, на те ви і мамаша».

Й останнє. Не смійтеся з його казусів і поми-
лок, і тим паче не розповідайте про них друзям. 
Найбільше у світі чоловік боїться мати смішний 
вигляд.

Бути татом нині – це престижно й модно, зараз 
кожен другий відомий тато не соромиться по-
зувати у слінгу з немовлям чи на дитячому май-
данчику з лопаткою і формочкою. І це справді 
чудово!

Aнна БІГДАН

Пісня

про тата

Чи доводилося вам спостерігати таку картину: наполе-
гливий малюк вимагає у батьків у магазині іграшку або 
солодощі, які вони не дозволяють йому купувати? Або 
дитина, яку сповнює бажання пограти в комп’ютерну 
гру, а батьки вмовляють її сісти за уроки? Хоч в таких 
ситуаціях батьки переконані у своїй правоті, зазвичай 
вони програють чергову сімейну битву і врешті-решт 
поступаються. Не впоравшись зі скигленнями й істери-
ками, вони здаються на милість маленькому тиранові-
переможцю і кажуть: «Ну гаразд».

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
у світі вседозволеності

– Так, ми тебе розпестили... 
Доведеться карати!

– Як це: ВИ розпестили, а МЕНЕ 
карати?
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ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

Грецький монах архімандрит 
Нектарій (Антонопулос) є од-
ним з організаторів благодійної 
програми «Міст любові», в рам-
ках якої до Греції з гостьовим 
візитом приїжджають діти-
сироти з України. Він із тих, хто 
не просто вболіває душею за 
покинутих українських дітей, а 
реально з року в рік допомагає 
таким дітям не збитися зі шля-
ху, знайти дорогу до храму, 
зрозуміти себе і задуматися над 
сенсом життя.

– Ви проводите з дітьми бесіди. 
Чому вони зазвичай присвячені?

– Теми найрізноманітніші – від історії 
Церкви і гоніння на християн-першо-
мучеників до найпекучіших проблем 
сучасного життя. Діти завжди з ціка-
вістю слухають бесіди на такі теми, як 
«Юність – критичний вік», які особливо 
бурхливо обговорюються під час бе-
сід. Говорячи про кризу перехідного 
віку, який триває від 12 до 20 років, я 
підкреслюю, що юність – це рух у тума-
ні, коли дівчата і хлопці самі часто не 
знають, чого хочуть, хто їм допоможе. 
Вислухавши мій монолог, діти почина-
ють запитувати про ставлення до себе 
і до своїх батьків, які, на мій погляд, 
не в змозі перемогти у цій революції, 
яка стрясає всю сутність підлітка. Ді-
тей будь-якого віку цікавлять сосунки з 
ровесниками, складні взаємини статей. 
Ми говоримо з ними про кохання і за-
коханість, про поняття гріха, про відпо-

відальність одне за одного і за майбут-
ніх дітей, про те, до яких непоправних 
наслідків призводить аборт. Ці бесіди 
нікого не залишали байдужими.

– І ви не боїтеся говорити дітям 
про такий гріх, як аборт? 

– Ні, навіть вважаю це за необхідне. Я 
розповідаю дітям про те, що, здійснюю-
чи аборт, жінка скоює вбивство і водно-
час занапащає себе – заражається, не 
може потім народити. Але лікарі про це 
не попереджають. Під час наших бесід 
ми читаємо дітям уголос «Історію не-
народженого малюка». Він тиждень за 
тижнем описує те, що з ним відбуваєть-
ся в утробі матері, що він відчуває, як 
формуються його органи. Наприклад, 
на 12-му тижні він говорить про те, що 
дедалі більше стає схожим на батьків, 

відчуває переживан-
ня матері – її печалі 
й радості. Саме у цей 
період жінка і вчиняє 
аборт. Остання фраза 
дитини: «Мамо, чому 
ти мене вбиваєш?» 
– багатьох шокує. Я 
бачив очі дітей і пе-
вен, що, почувши цю 
історію, вони вже ні-
коли не забудуть її, 
що вона багато чого 

може навчити їх і вберегти від фаталь-
ного кроку.

– Чому діти з таким інтересом 
слухають вас, так довіряють вам? 
Таке враження, що з ними ніхто на 
такі теми не говорить.

– Багато дітей, яких я запрошую до 
Греції в рамках благодійної програми 
«Міст любові», не можуть обговорюва-
ти ці складні проблеми зі своїми бать-
ками – їх або немає (діти виховуються у 
дитячих будинках), або вони ведуть ха-
отичний спосіб життя. Я не читаю дітям 
лекції або моралі, а просто розповідаю 
їм історії з власного життя, тому вони 
мені вірять. Наприклад, я розповідаю 
про те, як кілька років тому у Фівах чо-
ловік однієї жінки вимагав, щоби вона 
зробила аборт, бив у живіт. Я порадив 

їй зберегти дитину. Народилася дівчин-
ка – найгарніша у Фівах і дуже розумна. 
Вивчилась на лікаря, стала гордістю 
батька, готується вийти заміж. Якось 
вона запитала мене, чому не можна 
робити аборт. Я розповів їй її ж історію, 
про яку знаємо тільки я та її батьки. 
Якби я тоді не наполіг на її народженні, 
її не було б. Коли я зустрічаюся з іншою 
подружньою парою, ми завжди усміха-
ємося. Лікарі не радили їм народжува-
ти п’яту дитину, а я умовив залишити її. 
Дитина вийшла чудова, стала гордістю 
сім’ї.

– Ви проводите бесіди у таборі для 
дітей. А поза табором зустрічаєте-
ся з молоддю?

– Так, двічі на тиждень я зустрічаюся 
зі своїми духовними чадами у Фівах і 
Афінах. Але розмовляю не тільки з ді-
тьми, а й із дорослими. Батькам і пе-
дагогам я повторюю, що є три чесноти 
– терпіння, терпіння і ще раз терпіння. 
А дітям кажу: «Пам’ятайте: те, що ви ро-
бите своїм батькам, то ваші діти роби-
тимуть вам. Якщо немає любові в душі, 
є страх – змія жалить, собака кусає».

З архімандритом НЕКТАРІЄМ  
(Антонопулосом)

розмовляла Ірина АХУНДОВА 
Перекладали 

Ліля Абієва, Наталія Ніколау

Міст любові

Здоровий глузд підказує вам, що 
майже-абсолютне-зло на зразок 
Адольфа Гітлера з’являється у нашому 
світі не так часто, а частіше за все ми 
маємо справу зі звичайними грішними 
людьми, які вчиняють огріхи й помилки, 
впадають у гнів, роздратування тощо. І, 
вочевидь, обидві високі сторони супер-
ечки – не чорти з рогами, а просто зви-
чайні грішні люди, що наробили взаєм-
них образ і неправд.

І – на жаль! – люди схильні колекціо-
нувати і ретельно плекати образи, роз-
дмухувати їх і розкладати на зручні по-
лички, з яких їх потім зручно при нагоді 
зняти. Навіщо? Тому що люди вважають, 
що в будь-якому конфлікті слід досягти 
своєї перемоги і поразки опонента. Хто 
винен у ситуації, що склалася, і кого слід 
покарати за це? Сторони гнівно вказу-
ють одна на одну і рішуче відмовляються 
визнати бодай якісь свої помилки. Адже 
визнати свою помилку – означає вияви-
ти слабкість і відкрити прогалину у своїй 
обороні, що робити у жодному разі не 
можна.

Тому, як уже давно зазначили фахівці 
з переговорів, у будь-якому конфлікті 
– сімейному, сусідському, службовому, 

суспільному, між-
народному – кожна 
зі сторін цілковито 
заперечує свою відпо-
відальність і покладає її 
на опонента.

Примирення може бути 
досягнуто лише у результаті 
торжества «правди», причому ця 
«правда» полягає у тому, що я – гарна 
людина, і всі мої вчинки цілком виправ-
дані, усі мої висловлювання – істинні, усі 
мої мотиви – благородні, а от мій опо-
нент – закінчений мерзотник, абсолютне 
зло і вовкулака. Оскільки опонент до-
тримується геть аналогічних (щоправ-
да, дзеркальних) поглядів щодо мене, 
примирення неможливе. Можливе лише 
посилення надриву і закликання пере-
хожих у свідки.

Людина, яка спробує якось посприя-
ти вирішенню конфлікту, неодмінно зі-
ткнеться з вимогою підтримати сторону 
добра і правди і гнівно осудити сторону 
світового зла. Прийняти саме ту інтер-
претацію ситуацій, слів і подій, які ком-

фортні для цієї сторони – і виставляють 
її героїчною жертвою підлої неспра-
ведливості. Природно, друга сторона 
вимагає від неї того самого – тож, від-
мовляючись зробити це, потенційний 
примиритель викликає чималий гнів у 
обох. Адже є лише сторони добра і прав-
ди й ті, хто її беззаперечно підтримують, 
решта – підлі негідники і вороги. У кож-
ної зі сторін є свій перелік претензій, які 

усі повинні визнати справедливим.
І тут виявляється, що 

цей перелік пре-
тензій – геть не-

потрібна річ. 
Якщо я кажу, 

що ви зіпсу-
вали моє 
нове паль-
то і винні 

мені за це 
п’ять тисяч... 

ні, десять тисяч... 
ні, п’ятнадцять... а ще 

у мене зникла фамільна 
срібна ложка, і я знаю, хто її 

поцупив... а ще я знаю, хто нала-
штовує проти мене сусідів, – мої шанси 
(від самого початку невисокі) отримати 
від злодія/злодійки належну моральну і 
матеріальну компенсацію стрімко пада-
ють до нуля.

Я витрачаю свій час і сили, не можу за-
йматися нічим корисним, страждаю від 
підвищеного тиску і виразки шлунка, 
майже не сплю, маю блідий і змучений 
вигляд – погляньте, до чого мене дове-
ли ці негідники! І все це заради чого?! 
Хто більше за все страждає від мого 
переліку?

Тож прощення – це рішення помилува-
ти не тільки іншого, а насамперед себе, 

перестати себе виснажувати й мучити, 
залишити минуле в минулому і погляну-
ти в майбутнє. Взагалі залишити подалі 
питання «хто винен і кого слід покарати». 
Господь Бог розбереться на Страшному 
Суді, кого слід покарати. Це, на щастя, не 
наша робота.

Щоби досягти чогось – миру, справед-
ливості, процвітання – потрібно ставити 
питання не про провину («хто винен і 
кого покарати»), а про потреби: чого ви 
хочете? Причому не для тих мерзотни-
ків, а для себе. Зрозуміло, що ви хочете, 
щоби мерзотники були покарані і на ко-
лінах приповзли просити пробачення. 
Закриймо це питання з причини його 
цілковитої зрозумілості. Чого ви хочете 
для себе: ви хочете змарнувати решту 
життя, вимагаючи виплати боргів, яких 
усе одно ніхто не сплатить, чи у вас інші 
плани?

Прощення означає, що ви залишає-
те минуле з усіма його «не забудемо, не 
пробачимо» і великими образами, яких 
зазнали ви або ті, кого ви вважаєте сво-
їми, у минулому і спрямовуєте погляд у 
майбутнє: яке майбутнє я хочу для себе і 
тих, хто мені дорогий? Яке майбутнє я міг 
би запропонувати тим моїм рідним, сусі-
дам, співробітникам і взагалі близьким, з 
якими у мене зараз конфлікт?

Господь вимагає, щоби ми прощали, 
тому що Він нас любить. Навіть приймати 
тяжкі наркотики не так шкідливо, як від-
даватися непрощенню – наркоман при-
наймні має свої хвилини «кайфу». Про 
людину, змучену гнівом і образою, цього 
сказати не можна. Вона болісно вбиває 
свою душу, заганяє себе у пекло власно-
го виробництва. 

І Євангеліє дає нам можливість при-
йняти прощення там, де ми згрішили, 
простити ближніх там, де згрішили вони, 
й увійти до нового, вільного й оновлено-
го життя.

Сергій ХУДІЄВ

Про прощення і примирення
Християнам час від часу доводиться якось мирити тих, хто свариться. 

Членів однієї сім’ї, сусідів, співробітників... Високі сторони сварки мають 
приблизно однаковий вигляд – обидві вони невинно постраждали від 
крайнього негідництва другої сторони, людей зловмисних, украй безсо-
вісних, які платять злом за добро, і взагалі таких чорних злодіїв, що їх 
і людьми важко назвати. Вислухавши одного учасника конфлікту й від-
чувши глибоку скорботу за те, до якої ницості може дійти рід людський 
в особі його противника, ви вислуховуєте іншу сторону... – і з подивом 
виявляєте не те чудовисько, яке вам описали, а навпаки, чесну, добру, 
безмежно терплячу людину, на долю якої випало непосильне випробу-
вання – мати справу з тим неймовірним мерзотником, з яким ви спілку-
валися до цього.
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сімейні читАння. ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

Небесною дорогою прямували двоє 
мандрівників – багатій і бідняк. На 

землі вони жили по сусідству: багатій у 
великому, розкішному будинку, а бідняк 
– в убогій маленькій хатині. Багатій все 
життя збирав багатство і жив у своє задо-
волення, а бідняк провів життя у праці й 
молитві.

Смеpті, як відомо, байдуже – заможний 
чи бідний, старий чи молодий, красивий 
чи потворний, тому так сталося, що бага-
тій і бідняк померли в один день.

Небесна доpога ставала дедалі круті-
шою, багатій часто зупинявся і сідав від-
почити. Бідняк терпляче чекав його.

Так підійшли вони до воpіт Цаpства Не-
бесного. Багатій впевнено постукав у них 
важким воротним кільцем, йому не від-
чинили. Розсердившись на затримку, він 
почав трусити ворота і гупати по них ку-
лаком. Тут ворота привідчинилися, апос-
тол Петpо запросив мандрівників увійти і 
сказав багатієві:

– Це ти так нетеpпляче ломився сюди? 
Ти повинен зрозуміти, що тут ти не на 
землі, твої багатства тут нічого не варті.

Багатій злякався і стих. Апостол Петpо 
пpивів їх до великої круглої зали з безліч-
чю дверей і сказав:

– Я відійду ненадовго, а ви відпочиньте 
тут і обдумайте, що кожен із вас хотів би 
мати у Царстві Небесному. Коли я повер-
нуся, не соромтесь, просіть що завгодно.

Святий апостол пішов і незабаром по-
вернувся, а багатій і бідняк уже виріши-
ли, що вони хотіли б мати у вічності.

– Кажи спершу ти, – мовив апостол 
Петpо біднякові, однак той і pота не встиг 
розкрити: багатій, злякавшись, що бідняк 
забере у нього щастя, жадібно закричав:

– Я, я пеpший!
– Ну що ж, кажи ти, – посміхнувся 

апостол.
Багатій захотів, щоби тут у нього був за-

мок зі щирого золота, якого немає навіть 
у імператора. Щоби йому на сніданок за-
вжди подавали шоколад, на обід – смаже-
ну телятину, яблучний паштет і молочний 

pис зі смаженою ковбасою. Це були його 
улюблені страви. У багатія було стільки 
побажань, що апостол Петpо запису-
вав за ним, – все запам’ятати було дуже 
складно.

– Більше ти нічого не хочеш? – запитав 
він.

– Так, так, – кpикнув багатій. – Щоби піс-
ля сніданку у мене завжди була газета, а 
у підвалі стільки грошей, що я не міг би їх 
порахувати.

– Хай буде по-твоєму, – сказав апостол, 
підвів багатія до одних з дверей, пустив 
туди багатія і зачинив за ним великим за-
лізним засувом.

Багатій опинився у прекрасному, 
осяйному від світла і вогнів палаці. У 
ньому все було золоте – і стіни, і підло-
га, і стеля, крісла і столи, вікна і навіть 
скло у вікнах.

Багатій одягнув зелений шовковий 
вишитий халат, сів у кpісло, і їв, і пив, і 

все йшло так чудово, як і уявити немож-
ливо. Щодня він спускався у підвал і пе-
рераховував гроші, яким не було ні ліку, 
ні міри.

Так пpомайнуло п’ятдесят і ще 
п’ятдесят років – ціле століття. А 

що таке ціле століття для вічності? Ніщо. 
Пилинка.

Але багатієві за ці сто років розкішний 
замок так обрид, що він проклинав той 
день, коли зайшов сюди. День у день те-

лятина, паштет і смажена ковбаса, щодня 
одна й та сама газета, щодня перерахову-
вання грошей, на які тут усе одно не мож-
на було нічого купити.

Багатій відчиняв вікна палацу, дивився 
униз і вгору. Але як світло було в замку, 
так темно і чорно було за вікном. Така 
страшна темрява, що витягни руку і не 
побачиш пальців.

У нестерпно жахливій нудьзі пpоповзла 
пеpша тисяча років. На двеpях заскpипів 
засув і до палацу увійшов апостол Петpо.

– Як почуваєтеся, ваша милість? – за-
питав він.

– Ах ти, стаpий шахрай, – тупочучи 

ногами і плюючись слиною, загорланив 
багатій. – Ти навіщо посадив мене у цю 
в’язницю?

– Хіба я? – здивувався апостол. – Я тіль-
ки виконав твоє побажання.

– Ти ж знав, що немає сил терпіти, коли 
тисячу років повторюється те саме?

– Звісно, знав, – погодився апостол. – 
Але ж потрібно дуже добре думати, що 
хочеш мати у вічності, а ти так поспішав, 
що не дав своєму розумному товаришеві 
слова сказати.

– Ось він ваш нахвалений pай! – гіpко 
пpобурмотів багатій.

– Ти що ж, вважаєш, що ти у раю?
– А де ж я? – ахнув багатій.
– У пеклі.
Тоді зрозумів багатій і цю нестерпну 

нудьгу, і похмуру темряву за вікном, упав 
у крісло й у відчаї заридав.

Святий Петpо стояв біля нього і раху-
вав його сльози, і коли нарахував їх сто 
тисяч, сказав йому:

– Ну, гаразд. Ходімо зі мною, я тобі 
щось покажу.

Вони піднялися сходами на горище, 
довго блукали там серед усілякого непо-
требу, поки прийшли до маленької тісної 
кімнатки. Апостол Петpо відчинив угорі 
стіни віконце, на чоло йому впав промін-
чик світла, і багатію здалося, наче язичок 
полум’я спалахнув на чолі апостола.

Петpо підсунув до стіни табуpетку і 
сказав:

– Тепеp дивися.
Багатій став на табуретку, але віконце 

було високо, він піднявся навшпиньки й 
крізь вузеньку щілинку побачив істинне 
Небо. Там на Своєму залитому неземним 
сяйвом троні сидів Господь у всій Своїй 
славі, вище хмар і зірок. Навколо літали 
ангели, стояли святі угодники і чувся ди-
вовижний спів.

– А це хто? – пpостогнав багатій. – Хто 
там сидить на лавці до мене спиною?

– Це твій сусід, бідняк. Коли я спитав 
про його бажання, він сказав, що хотів би 
мати лише маленьку лавку, щоби сидіти 
на ній біля підніжжя Господнього трону.

Апостол Петpо нечутно пішов, а багатій 
стояв, витягнувшись у струнку, дивився у 
віконну щілинку, і вічність минала непо-
мітно – тисяча літ за тисячею.

Коли матір з дочкою гуляла містом, 
люди часто зупинялися і дивилися 

їй услід. Дівчинка запитувала маму, чому 
люди так дивляться.

– Тому що на тобі така гарна нова сук-
ня, – відповідала мама.

Вдома вона брала свою дочку 
на коліна, цілувала, пестила її і 
казала:

– Рідна моя, якби ти знала, як 
я тебе люблю. Ні, ніхто не знає 
цього, навіть твій батько. Ах, що 
з тобою буде, якщо я помру!

Минув час, матір захворіла і на 
дев’ятий день померла. Батько 
дівчинки так горював і бідкався, 
що впав на могилу і в сльозах 
говорив:

– Чому мене не поховали ра-
зом із нею!

Однак він незабаром змирив-
ся і через рік узяв собі другу 
жінку, прекрасну, юну. Вона була 
схожа на добру фею з казки.

Після смеpті матеpі дівчин-
ка увесь час сиділа вдома. 

Залазила на підвіконня і дивила-
ся у вікно. Там було видно шма-
точок синього неба. Маленький, 
мов носовичок.

Дpузів і подpужок у дівчинки 
не було. Розсердившись, вони за-
вжди дражнили її. І нова мама не 
брала її з собою надвір. А коли ді-
вчинка попросилася якось із нею, 
то нова мама сказала:

– Яка ти дурепа. Що подумають 
люди, коли побачать мене поряд 
із тобою, такою блідою, худою і 
до того ж – гоpбатою. Краще й не 
мрій про це.

Бідній дівчинці нічого іншого не 
залишалося, як сидіти, як і досі, на 
підвіконні і молитися, дивитися на 
небо і думати про свою маму.

Настала зима, прийшла і вес-
на – на вулиці зазеленіло 

листя, побігли потічки, але горба-
та дівчинка не могла цього бачи-
ти, вона вже давно лежала у ліжку 
хвора.

Якось уночі їй наснилася матір. 
Вона підійшла до неї, взяла її за 
руку і покликала до себе.

На ранок знайшли дівчинку мертвою у 
ліжку.

Коли труну з її тілом привезли на кла-
довище, ніхто не побачив, як із неба зле-
тів ангел і сів біля труни. Він постукав у 
кришку, ніби це були двері. Одразу ж ви-
йшла дівчинка до ангела з темного ящи-
ка, й ангел сказав їй, що зараз відведе її 
до мами, на небо.

– А хіба горбатих пускають на небо? – 
ніяково запитала дівчинка.

– Миле дитя, – усміхнувся ангел. – Хто 
сказав тобі, що ти горбата?

З цими словами він торкнувся своєю 
світлою рукою до гладенького, кривого 
наросту на її спині, і горб упав, як порож-
ня шкаралупа.

Що ж ховалося у горбі?
Два прекрасні, сніжно-білі, шурхот-

ливо розвіяні на повітрі ангельські 
крила.

Дівчинка змахнула ними і полетіла з 
ангелом через осяйне сонячне світло у 
блакитне небо, де, протягнувши руки, 
уже давно чекала її добра мама.

У цьому номері ми продовжуємо публікацію казок Ріхаpда фон 
Фолькманна. Як кажуть: «Казка – вигадка мрійлива, та натяк в ній – 
наука незрадлива».
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ДОМІВКА

Я багато можу розповідати про свою 
бабусю. Але розповідь про неї буде 

неповною, якщо нічого не сказати про 
кохання. Про кохання бабусі і дідуся одне 
до одного, яке вони пронесли через усе 
життя.

На жаль, я не зустрілася зі своїм дідусем 
у цьому житті. Він помер дуже рано, зали-
шивши добру пам’ять про себе. Він був 
талановитим ученим, у 32 роки захистив 
докторську дисертацію, в 35 років став 
професором, а коли йому було 38 – його 
призначили ректором Чернівецького уні-
верситету. Дід був дуже чарівною, това-
риською людиною, з неабияким почуттям 
гумору. Він мав непересічну ерудицію, 
знав 5 іноземних мов. А ще... а ще він дуже 
любив свою дружину – мою бабусю.

Я виросла на розповідях про надзви-
чайне кохання бабусі й дідуся. Чи не всі 
родичі і друзі сім’ї говорили про нього. А 
я з цікавістю слухала ці розповіді, і мені 
хотілося дізнатися якомога більше про 
Справжнє Кохання.

Я знала, що це було кохання з першо-
го погляду. Вони були знайомі 3 дні, 

потім півтора місяця переписувались, а 
зустрівшись знову, одразу ж одружилися 
і прожили рівно 25 років. Бабуся завжди 
бідкалася, що так мало, і звинувачувала в 
цьому себе. Вона розповідала мені:

– У Павлуші було наскрізне кульове 
поранення легені, яке він отримав на 
фронті у Громадянській війні, адже він з 
16-ти років воював. Це поранення мучи-
ло його все життя і врешті-решт згубило 
його. Тоді ж не було антибіотиків і наслід-
ки поранення – жахливий плеврит – не-
можливо було вилікувати. Інфекція увесь 
час тліла, іноді небезпечно спалахувала, 
і тоді Павлушине життя висіло на воло-
сині. Лікарі нічим не могли допомогти, 
тільки розводили руками: «Це криза. Піс-
ля неї – або піде на поправку, або...». Пер-
ша така криза сталася, коли не минуло й 
року після нашого весілля. Я щойно до-
відалася, що ношу під серцем дитину, як 
Павлушу забрали до лікарні з відкритою 
легеневою кровотечею і температурою 
40. Я добре пам’ятаю: сиджу біля нього, а 
він непритомний метається. Мені страш-
но, моторошно, я не знаю, що робити. 
І я почала молитися. Я молилась і про-
сила у Бога: «Господи, якщо ти є, врятуй 
мого Павлушка! Дай нам прожити бодай 
25 років». Тоді, дев’ятнадцятилітній, мені 
здавалося, що 25 років – це так багато, це 
майже все життя... Бог почув мене: Пав-
луша помер у день нашого весілля рівно 
через 25 років... І я тепер щодня запитую 
себе: «Ну чому? Чому я не сказала 40, 50, 
70 років?!» Ось так...

Бабуся гірко зітхала, і я не знала, як її 
втішити...

Якось я запитала маму:
– Слухай, а як бабуся з дідусем 

уживалися одне з одним? У бабусі ха-
рактер сильний, вольовий, до того ж 
вона дуже вперта, у діда, судячи з усьо-
го, також норов гарячий... Хто ж кому 
поступався?

Мама заусміхалася:
– О-о-о! Це була ціла наука. Або мисте-

цтво. Ну, наприклад. Марія обожнювала 
переставляти меблі, а Павло терпіти не 
міг перестановок. Щойно звикнеш, як 
усе змінюється! Щоразу здавалося, що 
потрапив у чужий дім. Сперечатися було 
марно. Умовляти також. Доводилося 
терпіти.

Якось, прийшовши з роботи додому, 
Павло виявив свій письмовий стіл засу-
нутим кудись за шафу. Дістатися до нього 
можна було вузеньким проходом уздовж 
стіни, рухаючись приставними кроками. 
У батька блиснули очі – а це завжди було 
ознакою сильного гніву – і він люто від-
кинув шафу вбік і пересунув свій стіл до 
вікна (хоча від природи він не мав над-
природної сили). На гуркіт з кухні прибі-
гла мама і мовчки за цим стежила.

Закінчивши перестановку, батько під-
скочив до матері, схопив її за руку і по-
тягнув до столу. «Марусю, ти бачиш цей 
стіл?» (він ледь стримувався). Мама не-
зворушно відповіла: «Так».

– Так ось, – продовжив тато, – якщо він 
хоча б на міліметр зсунеться з цього міс-
ця, буде грандіозний скандал. Ти зрозумі-
ла мене?

– Так, – так само спокійно відповіла 
мама.

І батько, миттю охолонувши, додав:
– А решта меблів нехай хоч щодня літає 

з місця на місце. А мій стіл – годі, відлітав-
ся. Нехай тут стоїть.

Так потім і було. Меблі періодично мі-
грували кімнатою, а татів письмовий стіл 
отримав свою прописку біля вікна...».

Історію про те, як дід хотів порубати 
сокирою шафу з одягом, я чула бага-

то разів і від різних людей. Усі згадували 
про це зі сміхом, хоча початок у цієї істо-
рії був доволі драматичний.

Павлуша зателефонував додому і по-
просив жінку, щоби вона зібрала йому 
речі у відрядження в Київ. Справа була 
пізньої осені. Погода вже псувалася, але 
справжні холоди ще не прийшли. Мару-
ся, яка більше за все на світі боялася, що 
її дорогоцінний Павло застудиться і за-
хворіє, зібрала йому теплі речі, а легке 
пальто і туфлі сховала до шафи. Шафу Ма-
руся замкнула на ключ, а ключ сховала у 
надійному місці. Потім усілась у крісло 
і стала чекати. Вона добре знала свого 
чоловіка.

Побачивши зимові речі, Павло стра-
шенно закричав:

– Ти що! Осоромити мене хочеш? Усі 
люди, як люди, а я, як ідіот, зимове одяг-
ну? Та мене ж засміють!

Маруся була незворушна:
– Хто дурний, той нехай сміється. А 

раптом погода зіпсується? Їм нічого, а ти 
знову здихатимеш!

Але чоловік нічого не бажав 
слухати:

– Марусю, добром прошу, 
дай ключ від шафи!

Але жінка уперто стиснула 
губи і похитала головою: «Не 
дам».

– Де сокира? – вже просто 
закричав Павло.

Марія ж спокійно сказала:
– Звідки мені знати, де соки-

ра? Ти господар, ти й повинен знати. Моє 
діло – за кастрюлі відповідати.

Чоловік спробував вибити двері шафи, 
але поглянувши на годинник, зрозумів, 
що спізнюється на вокзал і – нічого не 
вдієш! – одягнув зимові речі. Він навіть 
поспіхом помирився з дружиною, тому 
що був твердо переконаний, що не мож-
на відправлятися в дорогу, залишаючи 
після себе згарище сварки. Він був гео-
логом, часто надовго від’їжджав і казав, 
що сварка при прощанні – це погана при-
кмета. Наступного дня вдарив 15-градус-
ний мороз.

Павло повернувся через тиждень, здо-
ровий, веселий, залетів додому і закри-
чав з порога:

– Марусю, рідна! Якби не ти, я загинув 
би! Ангел ти мій, хранитель, спасибі тобі!

Марія строго супила брови, але була 
задоволена зізнанням. А її чоловік тихо 
додав: «Як добре, що я не знаю, де вдома 
лежить сокира...».

Моя мама розповідала, що у її 
батьків був дивовижний ритуал 

зустрічі, коли батько повертався з екс-
педиції. Уявіть, що, по-перше, дідусь був 
значно вищим від бабусі (його зріст 182 
см, а бабусин – 157 см), а по-друге, ба-
буся була дуже сильною фізично, попри 
худорлявість.

Зазвичай Павло залітав додому і з кри-
ком – «Маруся!!!» – підхоплював жінку 
на руки і кружляв по кімнаті. Потім обе-
режно ставив на підлогу й одразу ж сам 
злітав у повітря. З таким самим криком 
– «Павлуша!!!» – Марія піднімала чоло-
віка і також кружляла його по кімнаті. А 
потім вони стояли, обійнявшись, посеред 
кімнати і мовчки похитувалися. І стільки 
тепла було в атмосфері, яка їх огортала, 
що інакше як щастям це не можна було 
назвати.

Діти терпляче чекали своєї черги, коли 
можна кинутися в обійми до батька і по-
виснути у нього на шиї.

Друзі бабусі і дідуся казали, що Ма-
руся все життя жила під девізом: «Ря-
туй Павлушу!». Він часто їздив у тривалі 
експедиції, де в польових умовах будь-
якої миті могла загостритися (й іноді 
загострювалася) його хвороба. І його 
жінка, отримавши телеграму, одразу 
кидала все і мчалася на край світу ря-

тувати свого коханого. Мама розповіда-
ла, що в дитинстві її по черзі бавили усі 
друзі батьків, поки вони не поверталися 
додому.

Яка це була радість, коли батьки були 
вдома! Навіть просто перебувати з ними 
в одній кімнаті і займатися своїми спра-
вами було величезним щастям.

Мама розповідала, що службова 
квартира батька, в якій вони жили 

в Черновицях (саме так тоді вимовляли 
назву цього міста), була дуже великою і 
мала безліч кімнат. Однак вечорами вони 
завжди збиралися в одній. Батько писав 
наукові статті або готувався до лекцій, 
мати перевіряла шкільні зошити, а їхня 
дочка вчила уроки.

Один з їхніх друзів, теж геолог, у якого 
сімейне життя не склалося, розповідав: 
«Повертається якось Павло з відряджен-
ня раніше на три дні. Не заходячи додо-
му, прийшов одразу на кафедру міне-
ралогії, приніс зразки гірських порід, а 
потім каже мені:

– Слухай, а ходімо до мене в гості, га? 
Дружина вечерею нагодує, поспілкуємо-
ся... Ходімо!

А я йому кажу:
– Ти б зателефонував додому. Хтозна… 

Жінка ж не знає, що ти приїхав…
Він засміявся:
– Знаєш, як вона зрадіє!
– Ой, Павле, ти такий наївний. Ну звідки 

ти знаєш, що зараз робить твоя дружина?
– Як це що? Мене чекає!
І ми з Павлом пішли до нього додому. 

Наближаємося до їхнього будинку, і рап-
том Павло як засміється: 

– Ну що я тобі казав! Он у вікні фігуру 
бачиш? Це Маруся на підвіконні клубком 
згорнулася. Сам у неї спитаєш, що вона 
там робить. А я і так знаю – мене чекає.

Я був зворушений, я з таким ніколи в 
житті не зустрічався. У мене ненавмисне 
вирвалося:

– Ви ж понад 20 років одружені, а досі, 
як молодята!

Насправді тієї миті я у відчаї їм 
заздрив...».

Бабусі й дідусеві вдалося зберегти такі 
стосунки на все життя. У них не було нія-
кого секрету, як це зробити. Просто вони 
дуже кохали одне одного...

СУЛАЄВА І.І.

У кожному з нас живуть спогади, які зігрівають наші душі, дарують радість і роблять наше життя світ-
лішим. У моєму серці завжди житиме пам’ять про мою бабусю.

Вона була надзвичайною людиною. Їй було 70 років, коли вона раптом вирішила навчитися кататися на 
велосипеді. Спершу бабуся довго тренувалася вдома на тренажері, який вона роздобула у якійсь спор-
тивній школі. Потім, вирішивши, що вже цілком готова до підкорення нових спортивних вершин, вона на-
значила в «день Х» тренування у дворі. Мешканці нашого двору випадали з вікон, спостерігаючи, як ми з 
бабусею «проводимо тренування»...

Двоколісний велосипед їй так і не підкорився, зате вона цілком осилила триколісний. Спеціально на її 
замовлення на тракторному заводі виготовили дорослий варіант триколісного велосипеда на базі двоко-
лісної моделі. І бабуся хвацько каталася на ньому! Щоправда, недовго.

У той час якраз входило у моду катання на роликових ковзанах, і бабуся просто «захворіла» бажанням 
навчитися на них кататися. І знову наш дім кренився на бік від надзвичайної кількості глядачів – мешкан-
ців, які не бажали пропустити настільки захопливе видовище: бабуся на роликах...

Павло і Марія
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сімейні читАння. ДОМІВКА

– Дружочку! Хочеш, я розповім 
тобі казку? (Хочу, хочу, хочу!!!!!!)

Втім, це не казка, а бувальщина. Мені 
нещодавно розповіли цю історію і ве-
ліли записати. Я і записала. Ну, то давай 
почитаємо?

Ну от, жив на світі пес на ім’я Фантик.
Чому його назвали таким легковажним 

іменем? Фантик! Ось він стоїть, великий, 
красивий пес. У нього густа руда шерсть, 
навколо шиї – три світлі смужки, вони 
спускаються на груди і замикаються сер-
дечком, утворюючи чудовий комірець, 
як на дорогій шубі. Чотири міцні лапи 
твердо стоять на землі, готові до стрибка 
будь-якої миті; розкішний хвіст, як віяло, 
дружньо похитується зі сторони в сто-
рону. Й от – Фантик! Та це міг бути Гранд, 
Франт, Принц і так далі. Але він – Фантик! 
Чому?

Та все дуже просто. Господиня в ньо-
го дуже любить цукерки. Сідає в крісло, 
ставить перед собою вазочку і починає 
шарудіти... А пес, коли ще був маленьким 
рудим цуценям, дуже любив тягати ці самі 
фантики з маленького столика, біля якого 
влаштовувалася перед телевізором гос-
подиня. Те, що цукерки кращі, ніж фанти-
ки, песик не знав. А строкаті шарудливі 
папірці його дуже займали. Він їх хапав 
зубами й тягнув кудись. І приходив по 
нові. Хазяйка була задоволена – вона їла 
цукерки, а фантики, що викривали її не-
помірну любов до солодощів, не накопи-
чувалися на столику.

Так з легкої руки господині і назвали цу-
ценя Фантиком.

На подвір’ї будинку, де жили хазяйка, її 
сім’я, пес Фантик і ще багато інших меш-
канців, ходила зграйка курей. Це були 
білі молоді курочки, турботуні і задава-
ки. Чому задаваки? Річ у тім, що жила на 
подвір’ї ще одна курочка – вона вже була 
старенька, майже не несла яєць, але гос-
подині було шкода з нею розлучатися, і 
вона продовжували піклуватися про неї, 
навіть більше, ніж про інших, молодих бі-
леньких курочок. І вони незлюбили стару 
пістряву курку. За що? За те, мабуть, що 
вона не така молода і геть не біленька, як 
вони, а пістрява, справжня Курочка-ряба, 
і чубчик у неї на маківці, а у них такого 
немає.

Хіба можна за це не любити? А спи-
тайте ви в них! І напевно вони тільки 
сильніше заквокчуть у відповідь, не вмі-
ючи пояснити, за що ж вони не люблять 
Курочку-рябу!

Хазяйка сварила їх і соромила, коли 
вони проганяли бідну пістрявочку від 
миски з зернятками. А вони все одно про-
ганяли. І клювали її сердито, коли вона 
боязко наближалася до коритця з водою. 
І не давали поритися у купі гною, де хова-
лися смачні жирні черв’яки. І в сараї, де 
вони вмощувалися на ніч, білі кури зага-
няли стару курку в самісінький куток і не 
дозволяли їй зрушити з місця.

Від цих постійних образ і від смутку бід-
на курка втратила майже все своє пір’я і 
тепер замерзала, коли надворі дув про-
холодний вітер.

– Безсовісні! – говорила хазяйка кур-
кам, приносячи їм щоранку миску з зер-
ном. – Як вам не соромно! Дивіться, до 
чого ви довели бідну пістрявочку!

А кури, молоді і сильні, не звертали 
жодної уваги на слова хазяйки. Білим ви-
хором накидалися вони на їжу, і знову 
біля миски не було місця для бідолашної 
пістрявочки.

Фу, як це все було негарно! Не хочеться 
про це навіть і писати…

Але тут трапилася одна історія, яка вра-
зила всіх мешканців великого будинку.

Як завжди, вранці господиня випустила 
курей на подвір’я, принесла їм мисочку з 

зерном, постояла, відганяючи найнахаб-
ніших курей і пропускаючи вперед тиху 
пістрявочку, щоби й вона могла підкрі-
питися смачними зернятками. Але вар-
то було господині піти в дім, кури знову 
зашуміли, відганяючи від миски Куроч-

ку-рябу. І найспритніша з них так сильно 
дзьобнула пістрявочку, що та, жалісно 
скрикнувши, кинулася геть по зеленій 
галявинці. Декілька курей, залишивши 
їжу, помчали слідом, прагнучи якомога 
болючіше вдарити дзьобами нещасну 
чубатурку.

Відчайдушно змахуючи крильми і 
криками кличучи кого-небудь на допо-
могу, летіла Курочка-ряба подвір’ям. 
Але попереду був паркан, а за парка-
ном – невідоме життя, і чи є в цьому 
житті щось, страшніше за недобрих 
курей-молодичок…

Пес Фантик виліз зі своєї будки, стрепе-
нувся. Побачивши, як галявинкою летить 
курка, на якій майже не було пір’я, пес 
напружився, міркуючи, що він повинен 
робити у такій ситуації.

А пістрявочка, побачивши перед собою 
темну нірку собачої буди, відчайдушно 

крикнувши, залетіла до неї і за-
тихла, ні жива, ні мертва.

Фантик коротко 
гавкнув на курей, 

які кудкудакали і 
плескали крильми 
біля його дому. Ті 

відскочили, про-
довжуючи обурено 

галасували, але потім 
згадали про миску з зер-

ном і жваво побігли до 
неї, миттю забувши і про 

чубатурку, і про Фантика.
Пес зазирнув до буди, але 

не поліз усередину, а тихо 
розлігся поряд, закрива-

ючи вхід своїм великим 
сильним тілом. І цілий 
день він не відходив 
від будки. І ніхто не смів 

наблизитися до неї. І 
тихо-тихо сиділа там 
бідна курка.

Вночі, коли все затихло на подвір’ї, 
Фантик обережно пробрався до буди і 
приліг скраєчку. Курка поворухнулася 
в кутку, але не закричала, не заплеска-
ла крильми, а продовжувала сидіти у 
темряві. Чому вона не злякалася Фан-
тика? Адже для неї це був величезний 
кудлатий звір, із пащею, в якій зуби, з 
великими лапами, з кігтями… Але зараз 
від нього йшло саме лиш тепло, і нічого 
страшного не почувала поруч із собою 
нещасна пістрявочка. І вона заснула, в 
теплі. І пес також заснув після хвилюю-
чого дня.

Оце здивувалася господиня, коли вран-
ці, звично відчинивши двері сараю, вона 
не знайшла там пістряву чубату курку. 
Вона вже хотіла сварити білих курей, але 
тут побачила, що пістрявочка… виходить 
на сонечко… із собачої будки! А Фантик 
стоїть поряд і доброзичливо похитує 
хвостом.

– Фантику! Пістрявочко! – тільки й 
скрикнула хазяйка. Вона ще сплеснула б 
руками, та вони були зайняті, тому що від 
хвилювання господиня забула поставити 
на землю миску із зерном, і білі кури да-
ремно поралися поряд, підстрибуючи і 
махаючи крильми.

І стала жити пістрява курка у собачій 
буді. Вдень вона ходила неподалік, рила-
ся у землі, шукаючи черв’ячків, смикала 
молоду травичку. Виявилося, що і поряд 
з будою є чим поласувати, і тут галявинка 
нічим не гірша, ніж та, якою гуляють білі 
кури. Пес був поряд, він ніжився на соне-
чку, примруживши очі. І ніхто тепер не об-
ражав тиху пістрявочку.

Вона заспокоїлася, ходила неквапно 
навколо буди і навіть ніби примовляла 
щось собі під дзьоба, ніби навіть наспіву-
вала стиха. Як це вони зазвичай роблять: 
«Ко-о-о, ко-ко!».

Незабаром у неї виросло нове пір’ячко, 
воно горіло на сонці і переливалося різ-
ними кольорами.

Дивувалися всі, дивлячись на пістряву, 
таку гарну тепер курку.

Але настав час, здивувалися ще більше!
Якось вранці господиня, як завжди, ви-

йшла з дому з мискою, в якій золотило-
ся на сонці зерно. Дорогою вона кинула 
жменьку Курочці-рябі, яка вже діловито 
шукала щось у траві.

– Ах, ти моя хороша! – лагідно похвали-
ла господиня працьовиту пістрявочку і 
пішла випускати з сараю білих курей.

Вони висипали на галявинку, наповнив-
ши подвір’я звичним галасом.

Але тут прибіг Фантик. Кури кинулися 
хто куди.

– Ти що, Фантику! – хазяйка замахала на 
нього руками. – Ану, пішов звідси! Що ти 
мені лякаєш курей!

Але Фантик не вгамовувався. Він бігав 
назад і вперед стежинкою з рожевих пли-
ток і гавкав. Добігав до своєї буди і зно-
ву мчав до господині. І знову біг до буди, 
ніби запрошуючи господиню до себе в 
гості.

Вона витерла руки у фартух і пішла сте-
жинкою за Фантиком.

– Ну, куди ти мене оце кличеш? Що там 
у тебе? – примовляла хазяйка.

А пес усе хвилювався і то забігав упе-
ред, то повертався, і хитав хвостом, і гав-
кав, ніби розповідав щось.

– Ну, показуй!..
Хазяйка зазирнула в будку й ахнула.
На солом’яній підстилці сяяло в напів-

темряві собачого житла… біле яєчко!
– Ах, Пістрявочка! – вигукнула вражена 

господиня. – Оце так дива!
Вона взяла в руки яєчко і стала роздив-

лятися його, ніби ніколи досі не бачила 
яєць.

Пес стояв поряд і нервово похитував 
хвостом.

– Ну, Фантику! – вигукнула знову госпо-
диня. – Це ж тобі вона знесла яєчко! Ось у 
тебе сьогодні буде сніданок!

І вона схилилася над порожньою соба-
чою мискою, стукнула яєчком об її крає-
чок – плюхнулася на дно жовтогаряча 
кулька, заколисалася на сонечку, ніби пе-
ремигуючись із ним: мовляв, така ж я, як і 
ти, тільки маленька!..

І пес із задоволенням поснідав свіжим 
яєчком, яке йому знесла Курочка-ряба.

Ось такі дива творить на світі доброта!
Світлана ГОНЧАРОВА

ДОБРИЙ ПЕС
НА ІМ’Я ФАНТИК
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ЧИТАЧІ ПИШУТЬ.  вигАдуємо рАзом з дітьми

Жили собі в одному місті дві ма-
ленькі дівчинки. Коли вони 

з’явилися на світ, Хрещена подарувала 
кожній дівчинці по ляльці Крихітці.

Дівчатка підросли, погарнішали. В од-
нієї з них очі були карі, ніби оксамито-
ві. Дівчинка дуже любила читати казки 
і мріяти. Вона була ласкавою і теплою, 
наче сонячний промінчик. Так її і нази-
вали – Сонечко.

У другої дівчинки очі були голубі-го-
лубі, як чисте, безхмарне небо. Дівчинка 
була дуже весела, рухлива. Вона легко 
вигадувала різні смішні й казкові історії 
і розповідала їх іншим дітям. Її оченята 
сяяли при цьому, як дві яскраві зірочки. 
Тому її і називали Зірочкою.

Дівчатка дуже любили своїх ляльок 
Крихіток, і, як справжні матусі, дбайли-
во їх доглядали: вмивали, переодягали, 
годували, вчили, як правильно потрібно 
поводитися. Росли дівчатка, і росла між 
ними дружба.

Сонечко й Зірочка дуже любили одна 
одну, любили разом гратися. Коли 
вони зі своїми Крихітками виходили на 
подвір’я, то до них підбігали інші діти, і 
навколо довго лунали дзвінкі радісні го-
лови дітвори.

Неподалік від будинку, де жили се-
стрички, жила ще одна дівчинка, яка не 
любила дітей. Щоразу, коли вона вихо-
дила на подвір’я, в руках у неї була нова 
іграшка, гарніша і яскравіша за попере-
дню. Коли діти підбігали до неї, щоби 
роздивитися іграшку, дівчинка ховала її 
за спиною і голосно реготала. Ніби тінь 
від хмари набігала на обличчя діточок. 
Вони засмучено розходилися і сороми-
лися дивитися одне одному у вічі. Тому з 
цією дівчинкою, яку всі прозвали Хмар-
кою, товаришувати ніхто не хотів. Хмар-
ка дуже заздрила дружбі між Сонечком і 
Зірочкою.

Минули роки… Діти виросли, стали 
геть дорослими. Хмарка кудись поїхала, 
і про неї всі просто забули.

Сонечко і Зірочка жили неподалік 
одна від одної і товаришували так само 
міцно, як і в дитинстві. Тепер вони ніжно 

турбувалися про власних дітей: умива-
ли їх, переодягали, годували і навчали, 
як правильно поводитися. У їхніх домів-
ках панували мир і спокій. А їхні діти на 
подвір’ї дружили з усіма дітьми.

Подорослішала й Хмарка. І тепер, як і 
в дитинстві, її оточувала безліч дорогих і 
зовсім не іграшкових речей. Але чомусь 
усе це її геть не радувало. Щоразу, коли 
вона чула чийсь радісний сміх, бачила 

чиїсь усміхнені очі, у ній росло почуття 
жахливої неприязні до людей. Це по-
чуття не давало Хмарці спокою. Вона 
пригадувала маленьких дівчат, яких 
звали Сонечко і Зірочка, згадувала їхніх 
ляльок Крихіток, згадувала дітей, з яких 
глузувала, згадувала, як заздрила друж-
бі дітей.

Особливо дедалі більше спокою їй не 
давали ляльки Крихітки, з якими дівчат-
ка ніколи не розлучалися. Хмарка навіть 
зважилася купити собі таку саму ляльку! 
Але тільки легше їй від цього не стало. 
В холодному серці Хмарки ні для чого, 
окрім злоби, місця не залишилося.

Хмарка з усієї сили кинула ляльку на 
підлогу. Трохи заспокоївшись, вона піді-
йшла до улюбленого дзеркала, щоби, як 
завжди, помилуватися своєю холодною, 
неприступною красою.

Заспокоївшись остаточно, Хмарка за-
доволено посміхнулася. Нарешті при-
думано план помсти! О! Це буде нова 
іграшка! І цією новою іграшкою стане 
вона сама.

Рішення прийнято. Перепон на шля-
ху помсти бути не може. Машина 
запрацювала.

Незабаром красуні-ляльки з холод-
ними очима і звабливими усмішка-
ми на ім’я Хмарка з’явилися в усіх 
дитячих магазинах. Ляльки так 
сподобалися дорослим, що вони 

почали купувати їх собі. Красуні Хмарки 
з’явилися майже у кожній домівці.

Спершу вони стояли у скляних шафах 
серед дорогого посуду, а потім, якось 
геть непомітно, опинилися у маленьких 
рученятах дітей цього дому.

Діти через свою наївність і природну 
потребу про когось піклуватися почали 
гратися з дорослими ляльками. Почали 
їх умивати, годувати, переодягати і вчи-

ти, як правильно поводитися. А ляльки 
Крихітки стали дітям просто нецікаві.

Дітям дуже сподобалося грати у до-
рослих. І так сподобалося, що залиша-
тися дітьми вони більше не хотіли. Вони 
стали просто вимагати до себе і тільки 
до себе уваги. Вважаючи себе нарівні з 
дорослими, вони перестали слухатися 
своїх батьків. Почалися сварки і сканда-
ли. Біда торкнулася практично кожного 
дому, де жили діти.

Дедалі більше будинків 
охоплював дух самот-
ності. Змовк дитячий 
сміх. Перестали зу-
стрічатися на вули-
цях міста усміхнені 
доброзичливі очі лю-
дей. Хмарка торжеству-
вала!

Не одразу зрозуміли Сонечко і Зіроч-
ка, що трапилося навколо. А коли зрозу-
міли, дуже злякалися. Так злякалися, що 
знову захотіли стати маленькими дівчат-
ками. Вони довірливо поглянули одна 
одній у вічі і раптом згадали про своїх 
старих ляльок Крихіток, які, давним-дав-
но всіма забуті, валялися десь у коморі 
серед старих речей, випадково не вики-
нутих на сміття. Брудні, обірвані і нікому 
не потрібні. І так їм стало шкода їх, що у 
кожної в серці защемило…

З’явилося одне лише бажання: скорі-
ше знайти старих ляльок!

На велике щастя, Сонеччина і Зіроччи-
на Крихітки знайшлися.

Радісні, давно вже дорослі матусі, ля-
льок відмили, переодягнули у чистий 
одяг і як у дитинстві ніжно притиснули 
до себе.

По тілу Сонечка й Зірочки пробігло те-
пло. Давно вже вони не відчували такого 
сильного почуття любові й миру в душі. 
І разом із цим почуттям, що охопило все 
і вся, на очах в обох виступили сльози 
тихої вдячності до цих іграшкових Кри-
хіток за те, що вони змогли зберегти 
себе до цього часу і не зрадили своїх 
«матусь».

Ніби полуда спала з очей Сонечка й 
Зірочки. Ім’я Хмарка пролунало в їхніх 
вухах. Їм раптом стало зрозуміло, чиїх 
рук ця красуня-лялька, що руйнує цілі 
будинки. Вони зрозуміли, як захисти-

ти свій дім і допомогти у біді іншим 
людям. Не можна зраджувати старі 

іграшки, як не можна зраджувати 
старих друзів!

Натхненні й радісні Сонечко і 
Зірочка разом відкрили поки що 

невеличку, але таку потрібну всім 
майстерню з ремонту старих ляльок. 

І коли стомлені від самотності люди 
дізналися про це, то дуже зраділи 

і почали приносити свої старі 
іграшки, щоби відремонтувати 

їх, зробити яскравими і новими 
і навчити маленьких дітей грати з 

ними і ніколи не зраджувати їх.
Тетяна БЛІНІЧКіНА

Крихітки

Мама, ненька, матуся!
Не у всіх дітей є мама…
Це біда, і не мала.
«Мама вернеться чи ні?!»
Всім у очі заглядають,
Виглядаючи її.

Мамо, ненечко, матусю!
Добре, що ти в мене є!
Пригорнуся, усміхнуся –
І біда моя мине…

А в дитячому будинку
Підростає сиротинка.
У одне він вірить свято –
Що його знайдеться мати!

Люди добрі! Сиротинку всиновіть!
І як рідну дитину любіть.
 

Буде всім вона казати,
Що ви – найкращі в світі тато й мати.

Вік вас вона любитиме,
Допомагатиме і жалітиме.
І вас запевняю я –
У вас буде найкраща у світі сім’я:
Дружна, любляча родина,
А сирота – найрідніша дитина. 
Подаруйте усмішку 

дитині-сиротині,
Хай кожна дитина зростає в родині!!!

І схиляться янголи з неба 
над вами…

Хай в кожного із нас будуть тати 
і мами. 

Корсунь Олександр

Доброго дня, шановна редакціє!
Сьогодні я підводжу підсумки роботи свого класу за 5 

років. Це співпраця батьків, учнів, вчителів, психолога, со-
ціолога, адміністрації… Але насамперед – батьків.

Клас у нас незвичайний – поетичний. Ми – юні друзі 
Пегасика! Ще у першому класі ми почали вчити поетичні 
замальовки, а потім, опановуючи науку віршування, ми ді-
йшли до «справжньої поезії», як говорять мої учні… Рос-
туть вони допитливими, розумними. Головна заслуга в 
цьому батьківська, адже загальновідомо, що головна ви-
ховна сила становлення особистості – сім’я. Я – щаслива 
вчителька, бо діти у мене виявилися талановитішими, ніж 
я собі уявляла. Як і більшість дітей, вони відвідують різні 
гуртки і секції. Серед них є чемпіони України з бальних 
танців, чемпіони міста й області – спортсмени і музиканти, 
є актори, що встигли знятися у «справжньому» кіно; діти, 
яких занесено до переліку «Обдаровані діти України…» – і 
це завдяки їхнім батькам, сім’ї …

Сьогодні, оглядаючись назад, згадую, як ми вирішили 
створити клас-групу, щоб об’єднати наших діточок, і як ди-
вувались наші тати й мами, що діти не поспішають після 
уроків додому, а просять батьків трохи ще зачекати, бо в 
малечі є «дуже важлива справа…» І так щодня… 

Провідною справою, що об’єднала нас в одну класну 
сім’ю, стала поетика. У віршах – наші думки, справи, мрії 
світосприйняття… Спочатку батьки не могли повірити, що 
це пишуть їхні діти, але, прочитавши другого, третього, 
десятого віршика, почали і вони захоплюватися поетикою і 
допомагати дітям опановувати ази віршування…

Про своїх «пегасенят» можу говорити без кінця, але хай 
краще про нашу роботу розкажуть їхні вірші . 

ПАВЛЕНКО Л.П.,
вчитель початкових класів, 

керівник студії «Юні пегасики»,
м. Дніпродзержинськ

Моя сім’я
Матуся Наталя,
Татусь мій – Андрій,
Сестричка – Марічка
І братик Сергій.
Все гуртом зробити 

встигаємо,
Граємо в футбол,
Працюємо і відпочиваємо.
Для мене просто свято
Все робить сім’єю –
З мамою і з татом,
З родиною моєю.

Друзь Мішель

У сиріт немає 
батьків…

 
У сиріт немає батьків
Тужать сильно без них,

аж страх!
Уночі часто сняться їм сни:
Підкидає татусь на руках,
Пестить ніжно й цілує

матуся
До грудей пригортає 

бабуся.
Й дідусеві руки міцні
Зручно вмощують на коні.
І дитячі мовлять уста:
«Матінко рідна моя,золота!
Я знаю, що хочеш ти
Найшвидше мене знайти».

 Діденко Дарія

Реклама для тата
Я дивилася рекламу,
Там рекламували... маму.
Тільки розкажіть: а нащо?
Кожна з мам для нас – найкраща!

Для кожного з синів і дочок
Голос мамин, як дзвіночок,
Очі – як волошки в житі.
Нам без мами – не прожити!

Руки мами золоті
Нас тримають по житті,
 

А серця наших мам
Віддають все краще нам.

Хіба важливі зріст, вага,
Колір очей і чи є де жити?
Адже головне, що кожна з матусь
Вміє вірити, чекати і любити.

Так, на жаль, в нас – неповна сім’я
І нам так потрібен люблячий татко...
На нього чекає матуся моя
І я – її маленьке «янголятко».

Хихлуха Ольвія
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             ДОЗВІЛЛЯ

Одна з веселих рухливих ігор на сві-
жому повітрі – забава 

«Зніми ковпак»
Єдине, що для неї потрібно, – змай-

струвати ковпак із газети, паперу чи 
картону. Що яскравішим він буде, то за-
взятіше дітки будуть ганятися за тим, хто 
водить, який повинен «оковпачитися» 
і почати тікати від інших гравців. При 
цьому притримувати «головний убір» 
руками не можна. Мета тих, хто доганяє, 
– зняти ковпак чи збити його. Хто най-
більше за певний час зіб’є ковпаків, той 
переміг. Втім, можна вважати перемож-
цем кожного, кому вдасться це зробити.

Ще одна динамічна гра має німецьку 
назву – 

«Штандер» 
(нім. Stander– «стійка»). Можна грати 
будь-якою компанією. Для цієї простої, 
але динамічної гри потрібен не дуже 
твердий м’яч, аби уникнути синців і сліз. 
І… потрібна кмітливість, оскільки ролі 
у грі можуть різко помінятися: діти по-
винні стати гуртом, хтось із них підки-
дає м’яч угору (діти повинні, поки м’яч 
у повітрі, розбігатися хто куди) і кричить 
ім’я одного з гравців. З тієї секунди цей 

гравець веде. Якщо він піймав м’яч, то 
одразу ж перестає вести – він підкидає 
знову м’яч догори і вигукує нове ім’я. 
Дитина, яку назвали, повинна піймати 
м’яч на льоту. Хитрість гри полягає в 
тому, що новим ведучим може опини-
тися хто завгодно, але якщо він далеко 
побіг, то у нього мало шансів упіймати 
м’яч у ситуації, що змінилася. Якщо м’яч 
не піймано, а підібрано з землі, то, що-
йно він опиниться у руках ведучого, той 
кричить: «Штандер!». Усі зупиняються і 
завмирають. Ведучий намагається влу-
чити у когось м’ячем із того місця, де 
було підібрано м’яч. Якщо це вдалося 
зробити, то водитиме той, у кого влучи-
ли. Якщо ні, то гра продовжується з цим 
ведучим. Але в будь-якому випадку всі 
знову збігаються до гурту, знову підки-
дається м’яч і вигукується ім’я нового 
або ж невезучого старого ведучого.

Для малюків більше підійде гра, 
де вони гратимуть роль звіряток, 
наприклад

«Птахи і лисиця»
Гравці «перетворюються» на пташок 

– умощуються на лавках, пеньках тощо, 
які позначають гніздо чи гілку дерева. 

Ведучий буде хи-
трою і спритною ли-
сицею, яка ховається 
у норі на віддалі від 
решти дітей. Птахи 
повинні злетіти зі 
своїх «дерев», «пе-
репурхувати» з міс-
ця на місце і шукати 
«корм». Дорослому 
залишається неспо-
дівано скомандувати: 
«Лисиця!». «Пташки» 
повинні сховатися у 
«гнізда», а «лисиця» 
– встигнути піймати 
яку-небудь «птаху» 

на льоту. Таке спіймане «пташеня» вибу-
ває з гри. Перемагає той, хто залишився 
останнім.

Ще одна популярна колись гра у жва-
вих звіряток – 

«Білочки і собачки» 
(іноді її називають «Котики і собачки»): 
лічилочка допоможе обрати «собач-
ку» – того, хто, перебуваючи в центрі, 
ловитиме на льоту м’яч, який переки-
датимуть одне одному дітлахи, ставши 
у коло. Перш ніж це вдасться зробити, 
дитина вже зробить зарядку – побігає 
і пострибає. Якщо м’яч спійма-
но, то собачкою стає та дитина, 
яка впустила м’яч, а попередній 
гравець-собачка повертається у 
коло.

Всі діти знають казку Пушкіна 
про рибака і рибку, прогулянка 
– чудовий час для тимчасового 
перевтілення на її персонажів 
– гра 

«Рибак і рибка» 
особливо люба тим, хто завжди 
прагне до перемоги і полюбляє 
стрибати, виявляти спритність. 

Для цієї гри потрібна скакалка. Місце ве-
дучого – центр кола, утвореного рештою 
учасників. Діаметр такого кола – по до-
вжині скакалки або трохи менше. «Ри-
бак» повинен крутити скакалку так, аби 
вона описувала кола під ногами гравців, 
ніби «підсікаючи» їх. «Рибкам» – стриба-
ти щоразу, як скакалка наближатиметь-
ся. Хто потрапить на «гачок» – «карасик» 
чи «окунець» – стає «рибаком». Можна 
ускладнити гру, поступово збільшуючи 
швидкість обертання скакалки чи підні-
маючи її так, щоби гравцям доводилося 
підстрибувати усе вище й вище.

А у грі 

«Ведмідь» 
малюки познайомляться із мешканцями 
лісу. Потрібно розкласти на галявинці 
речі – іграшки для пісочниці, порожні 
пластикові пляшки, пакети або будь-які 
інші речі, які будуть під рукою. Поряд 
повинен спати у своєму барлогу вед-
мідь. На відстані 5–7 метрів на землі чи 
асфальті креслять лінію. Щойно ведучий 
крикне: «Ведмідь прокинувся!», одра-
зу ж «лісові мешканці» – решта гравців 
– повинні рятувати «майно» від ведме-
дя: вони підбігають, хапають одну річ 
і, добігши до лінії, кладуть предмет за 
межу. Завдання ведмедя – схопити грав-

ця, але він може зробити це тільки тоді, 
коли в руках у нього нічого немає. Хто 
збере найбільше речей за лінією, той і 
переможець.

Якщо ваш малюк більше любить змага-
тися, ніж веселу біганину, або якщо він 
щойно одужав після хвороби, і швидкі 
ігри можуть його стомити або нашкоди-
ти йому, то можна запропонувати йому 
побути влучним стрільцем у грі 

«В десятку!»
Для цього потрібна якась «ємність» 

– коробка з-під взуття, пластикове ві-
дерце для гри у пісочниці або будь-яка 
банка з широкою горловиною. Також 
потрібні м’ячики. Але їх легко мож-
на замінити пластиковими кришками 
від пляшок, шишками чи невеличкими 
кульками, скатаними з газети. Мета – 
кидати «снаряди» в коробку чи банку. 
Хто виявиться більш везучим стрілком, 
той і переміг. Можна запропонувати ін-
ший різновид цієї гри – кидати шишки у 
стовбур дерева (інші предмети краще не 
використовувати, оскільки вони засмі-
чуватимуть природу). Влучний «вистріл» 
шишкою зазвичай добре чутно, і ви лег-
ко визначите переможця за кількістю 
точних влучень.

А ось інша гра – 

«Влучний футболіст», 
якій можна дати смішну назву – «Рідкісна 
влучність». Потрібно покласти футболь-
ний м’яч (краще робити це на полі, не-
асфальтованому майданчику чи рівній 
галявинці), відвести дитину на відстань 
10 метрів, зав’язати їй очі і запропону-
вати дійти до м’яча і вдарити його но-
гою. Кумедно потім помінятися місця-
ми. Зазвичай малюки регочуть від душі, 
коли бачать своїх батьків, які штовхають 
повітря.

І насамкінець хочемо розповісти про 
дві спокійні гри. Вони ідеально підійдуть 
для дитини, яка одужує або досі осла-
блена хворобою. Перша потребує від 
малюка все-таки певних рухів – потріб-
но буде нагинатися і присідати – інакше 

«Шашлик» 
не приготувати. В цю гру можна грати 
наприкінці літа чи восени. Завдання ді-
тей – нанизувати опале листя на прутик: 
хто за певний час нанизає більше лис-
точків, той і переміг. Можна влаштувати 
естафету: кожний гравець з двох команд 
підбирає листок, біжить до палички, 
надягає на неї цей «шматочок» шашли-
ку, повертається до своєї команди, і так 
далі, поки ведучий не зупинить гру. Пе-
реможець – той, хто приготує найсмач-
ніший і найбільший шашлик.

«Асоціації» 
або «Що я загадав?» – ця гра дасть змогу 
відпочити і весело посміятися. У неї змо-
же грати навіть дитина, яка хворіє.

Правила цієї гри дуже прості. Один з 
учасників загадує який-небудь предмет, 
який використовують для пікніка або 

туризму, або який можна зустріти у 
природі. А далі завдання ведучого 
– жестами «передати» цей предмет, 
«розповісти» про нього. Решта дітей 
вгадують. Дуже весело буває, коли 
діти загадують складні слова або да-
ють простим незвичне трактування. 
Спробуйте самі жестами описати за-
гадане вами м’ясо для шашлику, ман-
гал, березу чи компас!

Тематику гри можна розширити до 
безмежності: загадуйте улюблених 
казкових героїв, історичних персона-
жів або пройдіться по представниках 
різноманітних професій.

Не секрет, що сучасні діти здебільшого оз-
найом лені з комп’ютерними іграми. Якщо така 
розвага стає частою, то вона може виявитися 
шкідливою не тільки для очей, а й для постави, 
нервової та імунної систем. Літо – ідеальний 
час, щоби показати дітками красу ігор на при-
роді, які можуть бути як рухливими, так і спо-
кійними. Іншими словами, вони можуть піді-
йти різним дітям: і здоровим, і тим, які щойно 

одужали, і ще ослабленим хворобою; темпера-
ментним, жвавим і гамірним чи схильним до 
тиші і споглядання. Головне – обрати ті ігри, 
які підійдуть саме Вашій дитині в конкретній 
ситуації.

Ми пропонуємо опис ігор, які гаряче любили 
ще наші батьки і навіть бабусі й дідусі. А вони, 
не секрет, були в дитячому віці часто-густо 
здоровішими за сучасних малюків і підлітків.

Ігрова 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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Небезпека № 5
ОНЛАЙН-ІГРИ, ІГРОМАНІЯ

Онлайн-ігри захопливі, у них розроб-
ники зробили все, щоби користувач 
якомога довше залишався у грі. Без-
кінечний розвиток персонажа, сильна 
соціальна складова (в онлайн-ігри про-
сто неможливо грати одному), яскрава 
бойова система – все це стандарт для 
онлайн-ігор. Деякі з них, наприклад, 
World of Warcraft, передбачають ігровий 
сеанс не менше 4-5 годин без перерви. 
Слід розуміти, що підліток гостро по-
требує самовираження і самореалізації. 
І він знаходить таку можливість у грі. 
Замість саморозвитку починається роз-
виток персонажа, замість досягнення 
реальний цілей – заробляння очок. По-
зитивний запит на самореалізацію йде у 
нікуди.

Крім того, залежність від онлайн-ігор – 
не фантастика, а реальність. Багато дітей 
пропускають школу, забувають поїсти, 
не сплять, проводячи час за грою. А це 
вже пряма загроза для психіки.

Також нічого доброго не приносить 
захоплення підлітка грою, яка не при-
значена для його віку. Проблема заго-
стрюється тим, що нині майже будь-яку 
гру можна завантажити з інтернету, хоча 
це й нелегально. Тобто дитина не проси-
тиме у вас гроші на гру, вона просто її 
завантажить і нічого не скаже.

ВИСНОВКИ

Вплив інтернету на дітей та інфор-
маційна безпека у XXI столітті – тема 
величезна. Ми представили лише осно-
вні, очевидні виклики, що стоять пе-
ред батьками сьогодні. На жаль, логіка 
в дусі «ну, сидить за комп’ютером, зате 
по під’їздах пиво не п’є» досі дуже по-
пулярна. Це глибоко помилкова логіка, 
що призводить до серйозних наслідків. 
Під загрозою психіка дитини, її спосіб 
мислення, її цінності. Одне слово, під за-
грозою те, що робить людину людиною.

Чи є в інтернеті щось хороше?

Інформаційне оточення – це як ба-
сейн, до якого підведено безліч труб. З 
деяких у цей басейн ллється бруд, зате 
з інших – чиста вода. Завдання батьків – 
навчити дитину грамотно керувати цими 
трубами, захистити її інформаційний 
простір від бруду. Сучасні інформаційні 
технології відкривають величезні по-
зитивні можливості. Ми згадували про 

доступність різноманітних відеолекцій 
та пізнавальних фільмів. Можна купити 
(або знайти безкоштовні) цілі курси лек-
цій за різними галузями знань. Популяр-
ні онлайн-семінари, коли користувач 
«присутній» на лекції в реальному часі 
віддалено, при цьому має можливість 
ставити лекторові запитання, вирішу-
вати завдання для самостійної роботи 
тощо. Можливо, це не дає такого ж ефек-
ту, як особиста присутність на лекції, але 
принаймні дає можливість здобути до-
даткові знання людям, які живуть далеко 
від відомих освітніх центрів.

Інтернет надає доступ до цифрових 
версій енциклопедій. Завдяки сучасним 
технологіям значно спрощується по-
шук потрібних книжок, більшість легко 
знайти в інтернеті і завантажити або 
замовити. 

Однак дуже гостро постає пробле-
ма достовірності пропонованих знань. 
Один за одним невідомі генії «очищують 
ауру», «використовують» енергію торсі-
онних полів і займаються шахрайством 
у величезних масштабах. Вихід лише 
один – ретельно перевіряти інформа-
цію і навчати цього дітей, формувати 
в них нормальну систему цінностей, 

адекватну картину світу, ознайомлю-
вати зі справжніми великими наукою і 
мистецтвом.

На допомогу батькам і вчителям існує 
низка порталів з уже перевіреними на-
вчальними матеріалами. Також певні ор-
ганізації регулярно проводять конкурси 
на найкращий позитивний контент, який 
не тільки безпечний для дітей, а й є чу-
довою підмогою у навчанні.

Спрямовувати енергію дитини  
у правильне русло

Як у попередньому розділі неоднора-
зово наголошувалося, фактично всі за-
грози експлуатують природні потреби 
дитини і паразитують на її невмінні са-
мостійно долати інформаційні потоки. 
Ситуація значно ускладнюється нечу-
ваним занепадом загальної культури, а 
також відсутністю або слабкістю меха-
нізму соціалізації покоління, що підрос-
тає. У такій ситуації на батьків лягає ве-
личезна додаткова відповідальність. Їм 
доведеться прищеплювати високу куль-
туру і цінності, пливучи проти течії. Коли 
звідусіль іде безкінечна пропаганда спо-
живацтва, культу грошей, «крутизни», 
продажності й безкультур’я, виконувати 

це завдання вкрай важко. Але робити це 
доведеться, оскільки на кону – душа ди-
тини та її особистість.

Що дитині цікаво в інтернеті? Можли-
во, вона любить переглядати фільми? 
Обговоріть із нею це, розкажіть про тра-
дицію кіномистецтва, покажіть справді 
гарні фільми. Вона цікавиться ґадже-
тами і просить вас купити що-небудь? 
Придбайте справді корисний ґаджет, 
наприклад електронну книгу, і заразом 
прищеплюйте любов до читання. Вона 
цікавиться самим комп’ютером чи бу-
довою сайту? Можливо, росте чудовий 
програміст. Допоможіть розкрити та-
ланти й особливість дитини! Крім вас 
сьогодні цього не зробить ніхто.

Бути в одному  
інформаційному просторі

Це не означає потурати. Це означає 
взаємодіяти і змінювати інформаційне 
оточення на краще. На жаль, іноді бать-
ки самі зводять стіну між собою і дити-
ною. Іноді цю стіну побудовано з неро-
зуміння, іноді з байдужості до інтересів 
дитини та її переживань. У будь-якому 
випадку долати цю стіну дуже непросто. 
Нехай дитина ділиться з вами своїми 
переживаннями, ставтеся до них береж-
но і з величезною увагою. Допомагайте 
вирішити складні для неї питання, при-
щеплюйте здорову систему цінностей. 
Врешті-решт, що може бути цікавіше, ніж 
переживання і досвід вашої дитини?

За нинішніх непростих умов необхідно 
самим змінювати реальність дитини на 
краще. Дитина ніколи не стане пропада-
ти в інтернеті, якщо вона зайнята дуже 
цікавою для неї справою, якщо її реаль-
ний світ значно яскравіший і захопливі-
ший, ніж світ віртуальний. 

Потрібно розвивати здібності і праг-
нення дитини до реальних дій і досяг-
нень. Чудовий інструмент для цього – 
гуртки, факультативи, секції, додаткова 
освіта. До того ж, справжні соціальні 
навички, справжня культура формуєть-
ся лише у спільній цікавій праці. І якщо 
реальність така, що сьогодні інструмен-
тів соціалізації дуже мало, тоді батькам 
необхідно створювати ці інструмен-
ти власноруч. Якщо цього не зробити, 
якщо не спрямувати позитивну енергію 
дитини – вона буде поглинена інтерне-
том, а дитина залишиться спустошеною, 
безцільно блукаючи нескінченним ін-
тернет-простором в очікування від ньо-
го дива.

http://rodkom.org/skachatj

Частина 4

РЕАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ

Інформаційна безпека дітей

Найпростіший спосіб впливати на 
адміністрацію клубу – це сказати, що 
Ви своїй дитині заборонили грати у 
клубі (це право батьків за Сімейним 
кодексом України) і просите її туди не 
допускати. В іншому разі Ви поставите 
питання про те, чи дотримуються ав-
торські права у клубі на конкретні ігри 

(навіть якщо дитина сама грає через 
інтернет – то клуб усе одно несе від-
повідальність), плюс чи платить клуб 
платежі за комерційне використання 
операційних систем та інших програм, 
– адже Ви маєте право писати скарги в 
усі інстанції , а вони у свою чергу бу-
дуть зобов’язані перевірити наявність 

ліцензійних угод щодо програм та 
ігор. Адміністрації клубу простіше від-
мовитися від одного клієнта, ніж мати 
проблеми з контролюючими органами 
щодо Ваших скарг.

Слід пам’ятати, що згідно із Законом 
України «Про охорону дитинства» (ст. 
20-1) від 22.00 до 06.00 у гральних і 
розважальних закладах заборонено 
перебування дітей до 16 років без при-
сутності одного з батьків. У випадку 
порушення цієї норми посадові особи 
таких закладів повинні бути притягнені 
до адміністративної відповідальності.

Водночас, якщо ви хочете захистити 
не тільки свою дитину, а завадити про-
гулам дітей у вашому районі, то слід 
провести більш серйозну юридичну й 
організаційну роботу спільно з іншими 
батьками. Адже будь-яку діяльність, 
звісно, краще робити разом. 

Для ефективнішого результату по-
трібно збиратися кільком батькам, а 
ще краще організуватися у громад-

ський батьківський комітет і спільно 
вирішувати всі питання, що стосують-
ся ваших дітей. Відомі випадки, коли 
місцеві ради додатково обмежували 
можливість перебування дітей у таких 
закладах актом органу місцевого са-
моврядування, на прийнятті якого мо-
жуть наполягати мешканці села, міста, 
району.

Денисов Олег Сергійович,
юрист

protiktor@i.ua

P.S. Об’єднання батьків допоможе 
підтримати одне одного у будь-яких 
питаннях. У цьому випадку власник 
клубу краще почує групу батьків, ніж 
одну занепокоєну маму. Крім того, 
більш вагомими виявляться звернення 
до відповідних установ з проханням 
розібратися у правочинності тих чи ін-
ших дій.

ВГО «Батьківський комітет 
України»

Чи можливо якось контролювати роботу комп’ютерних 
клубів?

Діти там перебувають під час навчального процесу і пізньої вечірньої пори, 
незважаючи на вік і на неодноразові прохання батьків не допускати їхніх дітей 
до ігор тощо. Для власників цих клубів пріоритетом є лише вигода, а діти йдуть 
і несуть туди ті гроші, які ми відриваємо зі свого вбогого бюджету дитині на 
булочку, на шкільне приладдя. Часто батьки навіть не здогадуються, що їхні 
діти відвідують ці клуби, адже вдома є і комп’ютер, й інтернет підключено. Але 
якщо вдома тати й мами ставлять блокування або ще якось контролюють 
комп’ютерні вподобання, то в клубі можна дивитися і грати у що завгодно.

Наталія Крикуха, Чернігівська область.
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ЛІКАР НЕХВОРІЙКО

– Вакцинацію проводять уже понад два століття. 
На думку сучасних лікарів чого більше у щеплен-
нях – плюсів чи мінусів?

– Ще до масового поширення щеплень захворюва-
ність і особливо смертність від інфекційних захворю-
вань зменшилась у багато разів, що було пов’язано 
насамперед із прогресом медицини і зміною санітар-
но-гігієнічних умов життя – появою водопроводу і ка-
налізації, хлоруванням води і пастеризацією молока, 
покращенням якості продуктів сільського господар-
ства, які доставляють населенню.

Зверніть увагу на фактичне зникнення хвороб, від 
яких на території європейських країн ніколи не роби-
ли масові профілактичні щеплення – холери, чуми, че-
ревного тифу, сибірської виразки, дизентерії…

Водночас дифтерія, з якою щепленнями відчайдушно 
боролися майже півстоліття, швидко нагадала нам про 
себе у 90-ті роки, коли населення зубожіло, з’явилися 
натовпи волоцюг і біженців, а система санітарного 
контролю занепала.

Інфекційні захворювання були, є і будуть. Вони не-
змінні і природні супутники людини. Боротися з ними 
щепленнями – боротися проти самої людської приро-
ди. Навіть якщо грубим насильством над природою ми 
викорінимо ті чи інші хвороби, замість них отримаємо 
нові, часом значно небезпечніші.

Роззирніться навколо. Звідки взялося стільки цукро-
вого діабету у дітей, артритів? Звідки стільки розсіяно-
го склерозу, звідки стільки аутистів? Чому переповнені 
дитячі онкодиспансери? Чому рідко яка дитина росте 
без атопічного дерматиту, астми чи нескінченних оти-
тів? Чи не час припинити викидати гроші на програми 
щеплення, які не приносять населенню нічого, крім но-
вих хвороб, але збагачують виробників і поширювачів 
вакцин, а також їхніх кишенькових «учених»?

– Знаю, що деякі батьки навмисно приводять сво-
їх дітей до захворілих ровесників, – щоби, мовляв, 
сформувався природний імунітет. Наскільки це ви-
правдано з медичної точки зору?

– Це чудова практика, якій далеко не одна сотня ро-
ків. Справді, значно краще дитині в уготованому для 
того природою віці і за відповідного стану здоров’я 
дати можливість перенести свинку, кір, краснуху чи ві-
трянку і набути тим самим пожиттєвий імунітет до цих 
хвороб, а не ставити його на «милиці» щеплення, що 
потребують постійного оновлення. При цьому спочат-
ку ризикуючи наслідками самого щеплення, а потім ві-
рогідністю дитячих хвороб у дорослому віці, коли вони 
незрівнянно небезпечніші.

Нещодавній спалах кору в Києві, коли тяжко по-
страждали молоді дорослі, щеплені у дитинстві, не 
набувши міцного імунітету (було дуже багато випадків 
енцефалітів і пневмоній), – найкраща ілюстрація того. 
Додам, що я виступаю категорично проти масових 
профілактичних щеплень.

Щеплення від сказу – небезпечне, і випадків, коли 
воно призводило до тяжких хвороб і смерті, більш ніж 
достатньо. Але коли людину покусала явно скажена 
тварина, ризик захворіти на сказ і загинути від нього 
перевищує ризик постраждати від щеплення.

Існують лікувальні вакцинації, коли вакцину вводять 
для лікування вже існуючої хвороби. Вакцинації такого 
типу ще можна вважати корисними. Однак календар-
ні профілактичні щеплення за визначенням не можуть 
покращити здоров’я щеплюваних, вони можуть його 
тільки погіршити, що ми бачимо постійно.

– За нашим календарем щеплень вакцинація по-
чинається буквально від перших днів життя малю-
ка. Чому так рано? І взагалі, чому так багато ще-
плень припадає на перший рік життя дитини?

– Пояснення просте – так зручніше з точки зору жа-
даного «масового охоплення щеплень». Поки дитина у 
пологовому будинку і під повною владою медперсона-
лу, а матір ще не відійшла від пологів – як зручно не-
гайно зробити щеплення! Нинішня медицина зазвичай 
докладає усіх зусиль, аби дитина зростала хронічно 
хворою, і початок хворобам закладають уже в полого-
вому будинку.

Немовлят, які народилися 12 годин тому, щеплюють 
від гепатиту В. З появою цього щеплення у календарі 
щеплень різко зросла кількість жовтяниць новонаро-
джених, раптових і непоясненних випадків ускладнен-
ня їхнього стану, що нерідко потребують лікування у 
реанімації.

Ще до того, як матір з дитиною залишать пологовий 
будинок, немовля отримає і щеплення БЦЖ, цілковиту 
непотрібність якого у захисті від туберкульозу, як і ве-

личезну кількість спричинених нею ускладнень (ости-
ти, остеомієліти, лімфаденіти тощо) щедро задокумен-
товано у науковій літературі. А через три місяці – будь 
ласка, на чергові щеплення…

– Справді, якщо практично усі дітлахи зараз не 
зовсім здорові, то, можливо, варто зачекати зі ще-
пленнями до того часу, коли вони окріпнуть?

– Щеплювати хворих дітей – злочин, якому не може 
бути виправдання. У них і без того проблеми з імуніте-
том, а по ньому ще б’ють щепленнями.

Тривала поствакцинальна імуносупресія, тобто при-
гнічення імунітету, – відомий і неодноразово описаний 
у науковій літературі факт.

Нерідко батьки 
повідомляють, 
що щеплення 
ніби «відкри-
вають кран» 
– дитина почи-
нає безперервно 
хворіти на отити, 
ангіни, бронхіти, 
трахеїти, перестає сиді-
ти, ходити, втрачає рані-
ше набуті мовленнєві навички… Не хочуть це бачити 
лише ті, хто робить гроші на щепленнях.

– Яким дітям протипоказані щеплення?
– Усім, чиї батьки хочуть ростити здорових, а не хро-

нічно хворих дітей.
Нещодавно я дивився цікавий австралійський фільм, 

у якому поряд з іншими виступав немолодий місцевий 
педіатр. Він розповідав, що за свою практику бачив такі 
зміни стандартів перших років життя малюків. Колись 
дитину, яка страждає від отиту раз на кілька місяців, 
направляли на консультацію до імунолога, вважаючи, 
що з нею щось не так. Однак незабаром таких дітей 
стало так багато, що вирішили не вважати «чимось не 
тим» отит раз на два місяці.

Сьогодні вже вирішено, що 24 (!) отити за перші два 
роки життя – це цілком нормально. Педіатр, коменту-
ючи це, додав, що, можливо, хвороб, від яких роблять 
щеплення, і стало менше, але неможливо оскаржити 
той факт, що наші діти хронічно хворі, і це вже вважа-
ється нормою!

– Багатьох батьків лякають наслідки вакцинації – 
підвищення температури, алергії, застудні явища. 
Що це, ускладнення після щеплення?

– Оскільки вакцинація, як я вже сказав, призводить 
до пригнічення імунітету, то цілком природно, що ди-
тина після щеплень стає схильною до тих хвороб, яки-
ми вона б не захворіла, не отримавши щеплень. І до-
бре, якщо справа обмежується лише респіраторними 
вірусами.

– Які вакцини кращі – наші чи імпортні?
– Немає принципової різниці між вітчизняними та 

імпортними вакцинами. Ртуть, алюміній, фенол, фор-
мальдегід, мікоплазми, найспростіші, віруси тварин та 
все решта, що містять вакцини, шкодитиме дитині не-
залежно від того, печатка якої країни стоїть на упаков-
ці ампул з вакцинами.

Годівниця, яка нещодавно з’явилася, – імунологічні 
дослідження, які годують імунологів та інших «фахів-
ців з вакцинації»; це ще один активно рекламований 
обман. Жодне, навіть найдовершеніше імунологічне 
дослідження, не передбачить, як дитина відреагує на 
щеплення.

– І все ж таки, наскільки часто виникають не реак-
ції, а саме ускладнення після вакцинації? 

– Я зустрічаю поствакцинальні ускладнення постій-
но. Думаю, й уважні батьки бачать, що дуже часто 
отити, застуди, ангіни, бронхіти, фурункульоз та інші 
хвороби, що свідчать про пригнічення імунітету, з’яв-
лялися майже одразу після щеплень або проби Манту. 

Є хвороби, особливо аутоімунної природи, також 
пов’язані зі щепленнями, але вони з’являються за кіль-
ка місяців. Тому батькам навіть на думку не спадає та 
роль, яку відіграли вакцини.

Останнім часом різко зросла кількість дітей, які 
страждають від гіперактивності з дефіцитом ува-
ги, що значно ускладнює (а іноді робить взагалі не-
можливим) навчання у школі. За певними даними, 
від цього страждають до 28% усіх дітей. Ця хвороба 
цілком може бути пов’язана з уповільненим енцефа-
літом, що виникає після ураження мозку вакциною 
кашлюку, що входить до складу комплексної вакцини 
АКДС.

Зараз я листуюся з однією мамою, чия дитина оглух-
ла після щеплення АКДС. Зайдіть до спецшкіл, погово-
ріть з батьками, розпитайте їх. Нерідко ви довідаєтеся, 
що глухота або аутизм послідували за тим чи іншим 
щепленням, частіше за все – АКДС. Чому останнім 
часом дедалі більше онкологічних і нейродегенера-
тивних хвороб у дітей, які раніше зустрічалися вкрай 
рідко?

На жаль, система реєстрації поствакцинальних 
ускладнень така, що лікареві потрібна неабияка муж-
ність, якщо не сказати – відчайдушна сміливість, аби 
спробувати зареєструвати ускладнення. Замовчування 
ускладнень і нестримне вихваляння щеплень – стан-
дартні засоби щепленнєвої пропаганди.

– Чи багато зараз відмов від щеплень? 
– З’являється дедалі більше батьків, які не сором-

ляться звертатися до прокуратури, а той до суду, щоби 
захистити свої законні права від вакцинаторів.

Кілька років тому проводили дослідження, які по-
казали зворотну залежність рівня освіченості людей і 
числа щеплень, отриманих ними чи їхніми дітьми. Що 
освіченіші батьки – то менше щеплень отримують діти.

Показово, що кількість щеплених дітей медиків у ба-
гато разів менша середнього числа щеплених дітей у 
масі населення.

Я вірю в те, що початий процес незворотний і про-
довжуватиметься доти, доки про щеплення ми не поч-
немо згадувати з таким самим соромом і нерозумін-
ням, з яким нині згадуємо про кровопускання, колись 
поширені і пропаговані від імені медичної науки так 
само, як сьогодні щеплення… 

Розмову вела 
Світлана ПЛЕШАКОВА

Ще раз  
про ризики 
вакцинаці ї

Інтерв’ю  
з Олександром КОТОКОМ

Олександр Коток 
– лікар-гомеопат, 
доктор філософії 
Єврейського уні-
вер ситету в Єру-
салимі, автор кни-
жок «Нещадна 
імунізація», «Ще-
плення у питаннях і 
відповідях для бать-
ків, які думають».



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ
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КАЛЕЙДОСКОП. світ природи

Тіппі Дегре (Tippi 
Degré) народилася в 
Африці у сім’ї фран-
цузьких фотографів 
дикої природи і про-
вела своє дитинство 
так, що неможливо не позаздрити.

Вона народилася у червні 1990 року і виросла в африканській пустелі, встано-
вивши надзвичайно близькі стосунки з багатьма дикими тваринами, які не чіпали 
її , а навпаки усіляко оберігали.

Гадаєте, що її батьки безвідповідальні і дитині загрожує небезпека? Навпаки!
У десятимісячному віці дівчинка досліджувала африканські хащі, повзаючи на 

карачках. Африка була її домом упродовж десяти років, дозволивши Тіппі по-
товаришувати з хижими тваринами, а також аборигенами Намібії. Для крихітки 
обійняти гігантську жабу було настільки ж природно, як для нас — плюшевого 
ведмедика.

Батьки дівчинки написали книгу про її дитинство «Tippi of Africa» (Тіппі з Афри-
ки), яку було опубліковано 1998 року. Вони також зняли документальний фільм 
«Bridging Gap to Africa» («Перекидаючи міст до Африки»), після якого дівчинка-
мауглі й стала популярною.

Найкраще 

дитинство 

на світі...
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світ людей. КАЛЕЙДОСКОП

Чоловік захотів продовження роду. 
Вирішив – і каже: «Давай за хлоп-

чиком». Ну і давай.
Коли я завагітніла, нам сказали, що 

двійня. Я, звісно, була вже в шоці, як це 
двоє? Це важко одразу. Старшій уже 10 
років було, вирішили за одним, а ви-
йшло двоє. Але змирилися, це теж до-

бре. Скільки разів 
ходила до полі-
клініки, говорила: 
«Ось погляньте, 
щось, може, не 
так? Ніби один 

б’ється, рухається». Відповідали: «Ні, все 
добре, добре».

Найцікавіше сталося на мій день наро-
дження. Ми відзначали, батьки приїха-
ли, мої сестри приїхали. Посиділи, мене 
вклали, посуд помили, сказали: «Відпо-
чивай». Я й відпочивала. О п’ятій ранку 
чоловіка буджу і кажу: «Почалося». Він 

о п’ятій ранку везе мене до Пологового. 
Я після свого дня народження у подару-
нок собі народжую трьох дітей.

Сказали ж «двійня», мене й приймають 
двоє лікарів. Прийняли, пішли. Раптом 
кричать: «Стійте!». Це крик був на всю 
лікарню. Одразу ж лікар біжить назад з 
двома дітьми, вони не знали, що робити. 
Це ж шок. Я бачила їхні очі, чесне слово, 
звідки там іще дитина?

Вони мені одразу дали телефон і ка-
жуть: «Зачекай, сама нічого не кажи, 
ти зараз у шоці, чогось наговориш 
чоловікові».

Надиктували, що казати. Я слухавку 
беру і кажу: «Мишко, ти їдеш? Якщо їдеш, 
зупинися». Він говорить: «Ні, я вдома». Я 
кажу: «Тоді сядь».

Він сів, я кажу: «Я народила». Він: «Ура! 
Ну і хто там?». Я кажу: «Два синочки і ла-
почка дочка».

Тиша, велика така тиша була, потім як 
зарегоче вголос, прямо засміявся і ска-
зав: «Де двоє, там і троє».

Потім коли мені показали, що там 
справді двоє синочків і дочка, це було, 
звісно, таке щастя!

Ірина КИРЖАЧ

Чоловік захотів 
продовження роду...

Батько, який мріяв про двох синів...

На думку авторів цього задуму, найсуворіша дисципліна і 
фізичні навантаження ефективно відвертають юних китайців 
від усесвітньої павутини...

Китай став однією з перших країн, що визнали інтернет-залеж-
ність клінічним розладом. Справедливо подумавши, що більше за 
все від згубної пристрасті страждають підлітки, влада країни відкри-
ла «виправні» табори для молоді. У таборах, що мало схожі на піо-
нерські, панує армійських дух. Заняття проводять колишні військові. 
Найсуворіша дисципліна, багато фізичних навантажень і рутинних 
побутових обов’язків – усе це, на думку авторів ідеї, ефективно від-
вертає юних китайців від моніторів із заманливим інтернетом.

Також обов’язкові бесіди з психологом і суворе виконання усіх 
розпоряджень керівників. За непослух карають не тільки винуватця, 
а й усю групу. Із розваг передбачено вивчення китайських народ-
них танців. Уряд узявся за проблему з усією серйозністю і планує 
відкрити загалом 250 таких таборів. Батьки китайських школярів, 
які стомилися спостерігати, як їхні діти проводять практично увесь 
час за комп’ютерами, активно відправляють чад на «перевихован-
ня».

На фотографіях приклади суворих буднів підростаючого поколін-
ня Китаю.

Вдома китайські батьки намагаються забороняти підліткам сидіти 
цілими днями перед монітором, але це не вирішує проблему. Міс-
цеві інтернет-кафе завжди переповнені геймерами.

http://mirfactov.com

Самостійне приготування їжі – частина боротьби з інтернет-залежністю.
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У Китаї підлітків лікують  
від інтернет-залежності  
в армійських таборах

Жінки 
роблять нас 

поетами, діти 
– філософами.

 Малкольм 
Шазаль

Я певен: якби довелося обирати – жити там, де ди-
тячий гамір не припиняється ані на хвилину, чи там, де 
його ніколи не чутно, то всі нормальні й здорові люди 
віддали б перевагу безперервному шуму над безпе-
рервною тишею.

Джордж Шоу
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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).

№7-8(13-14) Липень-серпень, 2014. Друкарня: ТОВ «Полі прінт», 04074, м. Київ, 
вул. Лугова 1а, т/факс: 044 501-90-95. Загальний тираж 22 000. Підписано до друку 
13.08.204. Рекомендована ціна - 3,2 грн.
Редакція схвалює передрук з посиланням на наше видання. Редакція має право скоро-
чувати і редагувати надіслані матеріали. Відповідальність за достовірність інформації 
несуть автори публікацій.

Головний редактор: Ковтунов А.А. 
Редколегія: Керестінь І.З., Максимова М.Б., Павлов Д.В. 
Адреса для листування: Україна, м. Київ, А/С 7, індекс 04086 ВГО «Батьківський 
комітет України». E-mail: rodkom@ukr.net  Веб-сайт: www.rodkom.org     
Тел. (096) 510-47-13.

Засновник та видавець БФ «Батьківський комітет України». Юридична адреса: 03065, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, будинок 42.  
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20216-10016ПР від 06.08.2013

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Щоби газета завжди 
була цікавою!

Запрошуємо вас,  
наші любі читачі,  

до співпраці!

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

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

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

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.

Пропонуємо  
матеріали 

для 
розповсюдження:

1. «Родительский видеожурнал» 
№3 – збірка ві део матеріалів – 10 грн.

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

3. «Урок нравственности». Матері-
али для викладача.  Комплект дисків 
для комп’ютера (3 шт.).  Містить відео-
уроки і конспекти. 35 грн. 

4. 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.: 068-445-37-49.

Також ви можете замовити 
інформаційні листівки, брошури на 
актуальні теми – www.rodkom.org/

заказать-материалы.

У ВА ГА !
Починається передплата  

на 2015 рік
Наш індекс у Каталозі передплатних видань:

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

Вартість передплати на рік   –   37 грн. 50 коп.

У нашому виданні Ви неодмінно знайдете об'єктивне відображення 

сучасних подій, незаанґажоване політичними чи комерційними 

інтересами, спрямоване на зміцнення сімейних цінностей, захист 

дитинства, допомогу школі та батькам.

Якось троє братів побачили Щастя, яке сиділо у ямі. Один із братів підійшов 
до ями і попросив у Щастя грошей. Щастя обдарувало його грішми, і він пішов 
щасливий. Другий брат попросив красиву жінку. Одразу ж отримав і побіг разом 
із нею, щасливий до нестями. Третій брат нахилився над ямою:

– Що тобі потрібно? – спитало Щастя.
– А тобі що потрібно? – спитав брат.
– Витягни мене звідси, – попросило Щастя.
Брат протягнув руку, витягнув Щастя з ями, повернувся і пішов геть. А Щастя 

пішло за ним слідом.

Я кось, повернувшись з роботи додо-
му, я зустрів у дверях нашого сина, 

якому було три з половиною роки. Він весь 
сяяв.

– Тату, я працьовитий! – заявив він.
Від жінки я довідався, що варто їй 

було відволіктися, як він випорожнив 
п’ятилітровий глек з водою з холодильни-
ка, більшість виливши на підлогу. Матір, 
подолавши у собі бажання відшльопати 
його, спокійно запитала:

– Що ти хотів зробити?
– Мамо, я хочу допомагати! – гордо від-

повів він.
– Що ти маєш на увазі?
– Я помив посуд замість тебе.
І справді, на кухонному столі було роз-

кладено посуд, саме його хлопчик і поли-
вав з глека.

– Ну гаразд, а навіщо ти взяв воду з 
холодильника?

– Я не міг дотягнутися до раковини.

– Авжеж! – матір озирнулася. – Послу-
хай, а чи не можна мити посуд як-небудь 
так, щоби не розводити болото?

Хлопчик задумався, але обличчя його 
раптом засяяло.

– Я можу це робити у ванній!
– У ванній посуд може розбитися, – ска-

зала мати. – Але є ідея. Коли ти захочеш 
мити посуд, поклич мене, і я допомо-
жу тобі поставити перед раковиною 
табурет, щоби ти міг помити посуд.

– Гарна ідея! – радісно вигукнув 
хлопчик.

– А що нам робити з цією калю-
жею? – запитала матір.

– Та-а-ак, – задумливо протягнув 
син. – Тут потрібно багато паперових 
рушників.

Матір дала йому рулон паперових 
рушників, а сама пішла по ганчірку.

Коли жінка розповіла мені про те, 
що трапилося, я усвідомив, як важ-

ливо було те, що вона змогла зробити пау-
зу між стимулом і реакцією. І це вдалося їй 
завдяки тому, що вона думала про кінцеву 
мету, якою була не чиста підлога, а вихо-
вання хлопчика.

Матері знадобилося десять хвилин, 
аби навести лад. Якби вона відреагувала 
пасивно, прибирання могло зайняти ті 
самі десять хвилин, але різниця була б у 
тому, що, зустрівши мене у дверях, синок 
назвав би себе не «працьовитим», а «по-
ганим» хлопчиком.

Молода жінка сиділа на лавці у пар-
ку і гірко плакала. У цей час малень-
кий хлопчик їхав повз неї на триколіс-
ному велосипеді алейкою. І так шкода 
стало йому тьотю, що він запитав:

– Тьотю, ти чому плачеш?
– Ой, маленький, ти не зможеш 

зрозуміти, – відмахнулася жінка.
Хлопчикові здалося, що після цього 

тьотя почала плакати ще сильніше. Він 
каже:

– Тьотю, у тебе щось болить, тому 
ти плачеш? Хочеш, я подарую тобі 
свою іграшку?

Ще більше розридалася жінка від 
цих співчутливих слів:

– Ой, хлопчику, – відповіла вона, 
– я не потрібна нікому, мене ніхто не 
любить…

Хлопчик поглянув на неї серйозно 
і сказав:

– А ти точно у всіх спитала?

Тату, я працьовитий!

Співчутлива 
порада

Ліза (3 роки).
Великий та добро-

душний собака лиз-
нув обличчя Лізи.

Дівчинка злякалася і заплакала від несподіванки.
Мама теж злякалася та схвильовано закричала:
– Він тебе вкусив?
– Ні, матусю, – крізь сльози відповіла Лізочка. – Він мене тільки трішки 

скуштував!

Наталочка (6 років).
Наталка пропонує своєму нерозлучному другу Антіну:
– Давай бавитися у сім'ю! Спочатку будемо дружити, а потім раптом не 

зійдемося характерами!

4-річна Ганна повернулася після візиту до стоматолога:
– Ну що, героїня, зуб не болить?
– Не знаю, лікар залишив його собі.

http://nashydetky.com

Вустами немовляти


