
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ! - (українською) – 68790, (російською) – 68789

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

БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

N 11-12 (17-18)
листопад-грудень
2014

Попід вікнами Мороз
Ходить-щулиться,
То загляне у садок, то на вулицю.
Лютий морозець гукає – 
Малюки нехай тікають.
То пройма до кісточок – 
Одягають кожушок, 
Починають в сніжки грати – 
Він хапає рученята, 
Одягають рукавички – 
А мороз щипає щічки.

Відбирання дитини у самотньої 
матері із застосуванням паралі-
тичних гранат було вперше здій-
снено у Швеції рік тому. Цю по-
дію в листопаді 2013 року описали 
шведські й англійські ЗМІ. Квар-
тиру матері трьох дітей, яка на 
той момент зачинилася у кімнаті 
з п’ятимісячною дити-
ною, штурмувала брига-
да ювенальної поліції...

До вашої дитини в гості при-
йшли друзі, або вам незабаром 
належить влаштовувати любому 
чадові день народження? І ви, 
звісно, не уявляєте, чим можна 
зайняти цю веселу і галасливу 
компанію? Тоді ця стаття – для 
вас! У ній мами і тати 
зможуть знайти ціка-
ві, а головне – корис-
ні розвиваючі ігри.

Відданий батько завершив зма-
гання з тріатлону на землі і воді з 
хворою на ДЦП 13-річною донь-
кою на руках. 39-річний Рік ван 
Бік уже заочно здобув звання 
«батька століття». Разом зі сво-
єю донькою Меддісон він уже 
не вперше бере участь у напів-
марафонах, тріатлонах 
та інших забігах просто 
неба... 23

стор.

БУДЬТЕ З НАМИ!
Передплатний індекс газети:
«Батьківський комітет Укра-

їни» (укр. мовою) – 68790;
«Родительский комитет Ук-

раины» (рос. мовою) – 68789.
Передплатна квитанція зна-

ходиться на стор. 23.
Охочим взяти участь у по-

ширенні у своїх регіонах газе-
та надається за редакційною 
ціною. Кількість надісланих 
газет може складати від 10 шт. 
і більше.

Ювенальна юстиція 
в Україні 4-5

стор.

Дуже часто саме з народженням 
третьої дитини закінчується час по-
турання у вихованні в сім’ї. І тоді 
батьки інтуїтивно починають засто-
совувати нові виховні прийоми...

Третій – 
       не зайвий 12

стор.

Розглядаючи питання щодо юве-
нальної юстиції, слід однозначно 
дійти висновку, що цю систему в 
Україні запроваджуватимуть нада-
лі. Тому вкрай зростає актуальність 
індивідуального правового захисту 
сім’ї...

Навчальне півріччя позаду, і не
залежно від того, як навчалася 
ваша дитина у цей час, їй потрібен 
відпочинок. Але немає нічого гір
шого, якщо вона упродовж канікул 

просидить перед телевізором або 
за  комп’ютером. Адже на світі іс
нує безліч різноманітних рухливих 
ігор, якими можна і треба захопити 
дитину. Деякі з них ми й пропону

ємо вам пригадати. Які припадуть 
до душі вашій дитині – це може по
казати лише життя. Бажаємо, щоб 
зимові канікули минули активно і 
цікаво.

Просто
канікули

стор.  13
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У наш час політичних бур і пристрастей залишилося 
не так багато людей, які, незважаючи на свої погляди, 
продовжували б альтруїстично служити суспільству 
задля збереження його моральної чистоти. Батьки з 
Хмельницького не лише зуміли створити організацію, 
яка слугує цій меті, а й налагодили її активну роботу.

Хмельницька міська рада батьків «Покров» змогла 
зарекомендувати себе як надійного друга для багатьох 

сімей. Діяльність цієї організації і популяризація тра
диційних цінностей сприяли долученню небайдужих 
батьків. Приплив нових людей, фахівців та ентузіас
тів кожен свого діла допоміг створити нові напрями 
роботи. 

Енергія добрих справ, поширювана хмельниць
кими батьками, не може залишити байдужим ні
кого, у кому ще жива іскра любові до людей...

Рада батьк ів обирає традицію

3
стор.

Найкращий
батько

Розвиваючі 
ігри

Граната для 
мами з дитиною

Як уберегти 
від обмороження

18-19
стор.

2
стор.

20
стор.



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

СТРІЧКА НОВИН. Битва за сім'ю

Католицькі єпископи у Кенії 
звинуватили дві організації, що 
працюють з ООН, у тому, що у 
вакцини додано агент, який 
спричиняє у жінок безпліддя. 
Згідно з заявою, поширеною ке-
нійською Асоціацією католиць-
ких лікарів, у вакцинах було 
виявлено компонент, який спри-
чинює викидні і безпліддя. Вак-
цину було введено 2,3 мільйо-
нам дівчат і жінок за підтримки 
Всесвітньої Організації Охорони 
Здоров’я коштом держбюджету 
Кенії.

«Ми надіслали шість зразків вакцини 
з різних куточків країни до лабораторій 
Південної Африки. Вони підтвердили 
наявність антигену на хоріонічний го
надотропін, – говорить доктор Мухаме 
Нгаре з медичного центру в Найробі. 
– Всюди підмішано гонадотропін». Док
тор Нгаре, представник Кенійської асо
ціації католицьких лікарів, заявив у ме
дичному бюлетені від 4 листопада: «Це 
доводить правдивість наших найгірших 
побоювань. 

Кампанія ВООЗ з вакцинації не пере
слідує мету знищити правець новона
роджених, а є лише добре скоординова

ною масовою стерилізацією і контролем 
над народжуваністю». Його свідчення 
було представлено у Міністерстві охо
рони здоров’я перед початком третьої 
хвилі імунізації, але його було проігно
ровано. Уряд стверджує, що вакцина 
безпечна.

Чомусь вакцини дають у першу чергу 
жінкам дітородного віку. Якщо вакцина 
потрібна немовлятам в утробі, то навіщо 
проводити масову вакцинацію 15літніх 
дівчат, зважаючи на те, що вступати в 
шлюб до 18 років заборонено? Док
тор також занепокоєний незвичайним 
п’ятиразовим режимом вакцинування: 

«Зазвичай ми даємо серію уколів будь
кому, хто приходить з відкритою раною: 
чоловікам, жінкам і дітям».

Гонадотропний гормон було зна
йдено в усіх шести пробах, надісланих 
до медичної лабораторії в Найробі та 
ПАР. Єпископи і лікарі попереджають, 
що ін’єкція гонадотропним гормоном 
призводить до того, що проти нього ви
робляються антитіла. Коли жінка зава
гітніє і організм виробляє власний гона
дотропний гормон, це запускає імунну 
відповідь, яка, у свою чергу, призводить 
до викидня.

https://www.lifesitenews.com/news

Квартиру самотньої матері трьох дітей, яка на той момент зачинилась 
у кімнаті з п’ятимісячною дитиною, штурмувала бригада Соціалтьєнес
тен (так називається ювенальна поліція Швеції). Матір відмовилась до
бровільно віддати дитя соцпрацівникам, оскільки вона не бачила при
чин для її примусового розлучення з дитиною.

Трохи раніше психіатри зробили письмовий висновок, який було на
діслано у службу із захисту дітей того самого містечка, де жила ця сім’я, 
у якому зазначено, що «Мама – чудова, прекрасно турбується про ді
тей і веде традиційний сімейний спосіб життя» (шведські журналісти 
цитують документ). Але чомусь і цього разу соцпрацівники не повірили 
дипломованим фахівцям і прийняли самостійне рішення штурмом (без 
рішення суду і жодних офіційних документів) вилучити п’ятимісячного 
малюка, якого норовлива матір збиралася і далі виховувати «в турботі 
і ласці».

«Діти мають позитивні стосунки з матір’ю і розвиваються нормаль
но», – у цьому вердикті лікарів про сім’ю, вочевидь, для соціальних 
служб сьогодні видно певну небезпеку.

Так чи інак, але, взявши в облогу квартиру самотньої матері, пред
ставники соцслужби Швеції викликали підкріплення і вимагали засто
сування зброї проти звичайної матері під час вилучення п’ятимісячного 
немовляти. «Тоді поліцейські закидали кімнату, де перебувала жінка 
з немовлям, шумовими гранатами. Шум із надвисокими децибелами 
здійснює паралітичний ефект на людей», – як пишуть журналісти.

Про дитину, проти якої застосували кінську дозу паралізації, воче
видь, ні соціальні служби, ні поліція тієї миті геть не думали. Матір «від
ключили», дитину вилучили. Матір як асоціальну одразу ж відвезли до 
психлікарні, дитину – поки в притулок, а потім у сім’ю «більш толерант
них» шведів.

Застосування гранат із паралітичним ефектом проти самотніх і без
збройних батьків під час операцій з примусового вилучення здорового 
потомства описано у шведській та англійській пресі ВПЕРШЕ.

«Daily Mail» 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2511791

Ліцензія на сім’ю
Норвегія законодавчо запроваджує віковий ценз: віднині 

утворювати сім’ю дозволено не раніше, ніж від 24-х років. 
Крім того, запроваджують іще й фінансові обмеження: якщо 
дохід людини становить суму, меншу від затвердженої Уря-
дом Норвегії, то сім’ю цій людині СТВОРЮВАТИ ЗАБОРОНЯТЬ.

Ці дві легальні заборони «обіцяють» значно скоротити кіль-
кість традиційних сімей у Норвегії. 

http://grenseloskjaerlighet.com

У Кенії під виглядом щеплень провели масову стерилізацію

Голландські тати і мами підписали  
петицію в ЄС

У Петиції описано трагічну ситуацію в краї
ні, яка в останні 20 років лише загострюється. 

Десятки тисяч дітей насильницьки виривають 
з рук люблячих батьків і поміщують до своє
рідної «в’язниці»опікунства, тобто передають 
у чужі руки. В Петиції батьки вимагають дати 
право батькам Голландії ЗАХИЩАТИ свої пра
ва, заборонити «конфісковувати» дітей без 
суду і слідства.

Батьки також вимагають зупинити ТОРГІВЛЮ 
ДІТЬМИ в Голландії, оскільки в цій країні зако
нодавчо гарантовано трипроцентну надбавку 
до зарплати співробітникові «служби конфіс
кації дітей» за «голову» кожної вирваної з тра
диційної сім’ї дитини...

Петиція: http://petities.nl/petitie/ 
stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

Брюссель: поверніть мамам  
украдених дітей!

Батьки – піддані різних країн, висловили свій протест у Брюсселі проти системи, 
яка руйнує сім’ї у Великобританії.

Одна з протестувальниць, Лайла Бріце, під
дана Латвії, втратила дитину у травні 2013 
року, й відтоді соціальні служби Великобри
танії не дають жодної інформації про долю 
дитини, мотивуючи це тим, що рідна мати 
спричиняє стрес дівчинці своїми спробами її 
повернути. За постійні пікети біля всіх відпо
відальних установ Великобританії, потік лис
тів у соціальних мережах про свою ситуацію, 
на Лайлу наклали два судові ордери, які забо
роняють говорити і поширювати інформацію 
про свою дочку. В іншому випадку їй загрожує 
в’язниця.

Декілька фактів. Кожна сьома пара у Ве
ликобританії – бездітна. За кожну дитину, над 
якою оформлено опіку, прийомна сім’я отри
мує близько 500 фунтів, а також має великі 
пільги або взагалі звільняється від сплати 
низки податків.

У насильницьки вилучених дітей забирають 
практично все – національність, мову, пам’ять 
про минуле. Їм вручають нове свідоцтво про 
народження, дають нове ім’я, а надалі – пас
порт на чуже прізвище, щоб кровні батьки не 
могли їх знайти.

Відео: http://youtu.be/mKYRy5V8h9g

Виховання – справа сімейна
У Ризі пройшла акція на підтримку традиційних сімейних цінностей, організо-

вана товариством «Musuberni.lv». Учасники ходи пройшли маршем від Будинку 
Конгресів до Сейму і пам’ятника Свободи.

Батьки не че ка
ли, що євротоле
рант ність – це 
примусове розбе
щення дітей від на
родження. Батьки 
вимагали зберегти 
право на вихован
ня дітей за сім’єю, 
за татом і мамою.

Понад п’ятсот 
осіб вийшли на вулиці латвійської столиці, 
щоб взяти участь у ході під лозунгом «Сім’я 
– це тато, мама і діти». Активісти попрямува
ли до латвійського парламенту, тримаючи в 
руках плакати із закликами не відходити від 

традиційних сі
мейних ціннос
тей. Сьогодніш
ній марш – це 
певна солідар
ність із маршами, 
які проходили у 
містах Німеччини 
і Франції. Євро
пейські батьки 
протистоять за

конам, згідно з якими їхнім дітям уже в мо
лодших класах починають нав'язувати нетра
диційні погляди на сім’ю.

Відео: http://www.1tv.lv/news/4953-vospitanie-
delo-semeynoe.html 

У Нідерландах батьки збирають підписи під скаргою в Брюссель, у Європар-
ламент, на голландську службу «нагляду за дітьми» (Jeugdzorg) – своєрідний 
каральний орган, який сьогодні може без суду і слідства відібрати дитину у будь-
яких порядних батьків у країні – від міністра до швеця. Петицію вже підписали 
майже двадцять тисяч потерпілих сімей Голландії.ГРА

НАТ
И

Вилучення дитини у самотньої матері із застосуванням 
паралітичних гранат було вперше здійснено ювеналами 
у Швеції рівно рік тому. Про це 22 листопада 2013 року 
написали шведські й англійські ЗМІ.

проти самотньої матері  
з немовлям



3
стор.

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232,  odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Хмельницька міська рада батьків «По
кров» розпочала свою діяльність 2008 
року.

Завданням було знайти й об’єднати 
тих, хто «хоче і може», посприяти поліп
шенню духовного, культурного розви
тку дітей. Організатори мріяли створи
ти таке середовище, де було б затишно 
спілкуватися людям різних поглядів, 
спираючись на багатостолітні націо
нальні духовнокультурні цінності. Для 
всіх охочих проводили різноманітні 
зустрічі, розглядали приклади з жит
тя відомих людей, проводили лекції у 
вищих навчальних закладах щодо не
безпеки різноманітних деструктивних 
залежностей (алкоголізм, наркоманія, 
ігроманія).

З часом дедалі більше людей цікави
лися темами, якими займається «По
кров», й охоче допомагали здійснювати 
діяльність на місіонерськопросвітниць
кій ниві.

На сьогодні в «Покрові» функціонують 
такі відділи:

1. Відділ дошкільної освіти. Це робо
та з дитячими садками. Активісти показу
ють мультфільми, які вчать дитину добра 
і слухатися батьків, проводить лялькові 
спектаклі (ляльок, причому, шиють самі). 
Сьогодні за допомогою студентського 
любительського театру до свята Мико
лая готують спектакль для дітей.

2. Відділ освіти. Робота зі школами, 
ПТУ, вишами. Тут тематика вже серйоз
ніша. Освітні фільми про алкогольну за
лежність серед підлітків, про згубну дію 
наркотиків і тютюнопаління на репродук
тивну функцію людини – особливо моло
ді. А 2014 рік був роком боротьби з лай
кою. За допомогою 30хвилинного відео 

громадська організація «Покров» допо
могла учням довідатися, що певні лайливі 
слова не є рідною мовою, а запозичені за 
часів татаромонгольських набігів.

3. В юридичному відділі сконцен
тровано роботу з надання правових 
консультацій щодо різноманітних осо
бистих життєвих обставин і сімейних 
питань, примусових щеплень, тиску 
щодо отримання у школах банківських 
карт тощо. Постійно відстежують зміни у 
законодавстві.

4. Інформаційно-аналітичний від-
діл. Робота з друкованими матеріалами: 
поширення газет і брошур просімейної 
тематики, постійний моніторинг ЗМІ 
щодо нововведень у гендерній політиці, 
ювенальних технологіях тощо.

5. У відділі соціального служіння 
об’єднано людей, які бажають допомага
ти іншим. Це місіонерські відвідування 
дитячих притулків, будинків для літніх, 
інтернатів, лікарень. На кожну зустріч 
підготовлений матеріал приурочено 
до православного свята. Представники 
«Покрову» з любов’ю розповідають про 
Божу милість у нашому житті, роздають 
подарунки. Турбота про немічних, інва
лідів, голодних безхатченків – це доля 
тих, хто вміє любити людину з її пробле
мами і негараздами. «Якщо не можу до
помогти, то бодай душу їй зігрію» – таке 
їхнє гасло!

6. Гуманітарний відділ. Тепер акту
альне питання допомоги переселенцям 
зі східних областей. Тут і продуктові 
набори, медичні препарати, предмети 
одягу, взуття... Або просто тепле слово 
і щире серце.

7. Паломницький відділ говорить 
сам за себе. Святині Подільського краю 

та України в цілому не залишають поза 
нашою увагою.

8. Спортивно-туристичний. Це осо
бливий вид діяльності організації. Адже 
саме тут безкоштовно займаються «діти 
вулиці» – проблемні діти. Вони отриму
ють путівку у справжній спорт і можли
вість змінити свій, часто помилковий, 
світогляд. Виховуючи в дітях духовний 
орієнтир, організація закладає життє
вий вектор, який допоможе їм усвідоми
ти небезпеку того шляху, на який вони 
стали спочатку.

У планах «Покрову» – створення бла
годійного фонду при організації.

Звісно, життя не стоїть на місці. Науко
вотехнічний прогрес покликаний по
ліпшити життя людей у соціальнопобу
товій галузі. Але коли йдеться про наше 
коріння, про традиції нашого роду, по
трібно ретельно зважити всі «за» і «про
ти» і спробувати зазирнути в майбутнє 
– до чого приведуть новації.

Сьогодні ми бачимо, як занепала 
духовність молоді і до яких спалахів 
жорстокості це призводить. Повага до 
батьків, уміння вислухати одне одно
го, вияв милосердя, підтримки тих, хто 

опинився у фізичній, матеріальній, ду
ховній скруті, сором’язливість і цнот
ливість – усе це трактується як дещо за
старіле. Таке, що не заслуговує на увагу, 
«кам’яний вік», як дещо, чого потрібно 
позбутися якомога швидше. Тому «По
кров» ініціював проведення першого 
міського батьківського форуму, де обго
ворювали сучасні проблеми виховання 
дітей. За результатами роботи Форум 
звернувся до державного закладу з 
пропозицією обов’язково включити до 
шкільної навчальної програми предмет 
«Християнська етика», за допомогою 
якого діти навчаться розрізняти добро 
і зло, виховати у собі повагу і вдячність 
до батьків, ознайомляться з Божими за
повідями, прикладами вирішення осо
бистих проблем.

Хочеться сподіватися, що, незважа
ючи ні на що, молодь збереже традиції 
наших предків і передасть їх своїм дітям.

Оксана ШЕВЧУК, 
Хмельницька міська рада батьків 

«Покров» 
Відео про діяльність організації мож-

на переглянути за посиланням – http://
rodkom.org/2014/6492.html 

Як повідомляє представник ін
тернетпорталу «Eroakirkosta.fi», у 
Фінляндії кількість тих, хто залишив 
церкву через спеціальний інтернет
портал, сягнула понад 5000 осіб.

Кількість фінів, які покидають цер
ву, почала зростати безпосередньо 
після того, як парламент проголосу
вав за зміну закону про шлюб. Число 

тих, хто залишив церкву через спе
ціальний інтернетпортал почало 
зростати у четвер після заяви архіє
пископа Карі Мякінена на підтримку 
гендернонейтрального шлюбу. На 
момент свого обрання архієпис
копом Євангелічнолютеранської 
церкви Фінляндії Мякінен виступав 
за благословення одностатевих пар.

Документ під заголовком «12 простих 
кроків на шляху статевої ідентичності» 
зобов’язує вчителів «ніколи не вимовляти 
слова «хлопчики і дівчатка», «ви, хлопці», 
«леді і джентльмени», а також інші звертан
ня, що підкреслюють статеві відмінності».

Замість цього запропоновано обирати 
нейтральні щодо гендеру варіанти на зразок 
«учні», «спортсмени» або навіть «пурпурні 
пінгвіни».

Принципи політкоректності змушують 
учителів контролювати кожне сказане сло
во, щоб не бути звинуваченими в «нетерпи
мості», щоб хтонебудь не вважав такий по
діл «гендернодиференційованим».

Третій «простий крок на шляху статевої 
ідентичності» вимагає забезпечити кожно
му учневі право самостійно обирати, з яким 
іменем до нього слід звертатися. Це необхід
но зробити першого ж навчального дня.

Тристорінковий документ має не менш 
вражаючі вимоги використати наочні зобра
ження, на яких фігури людей не відповідали б 
якійсь статі. Для цього використовують «Ген
дерного чоловічка» (гра слів: Gingerbread – 
пряничний, і Genderbread – гендерний), який 
просить дітей визначитися, яку стать вони 
хочуть представляти, й обрати свою «поточ

ну гендерну ідентичність». При цьому стать 
визначають не лише як чоловічу і жіночу… 
У випадку, якщо вчителеві геть необхідно за
значити стать, він повинен сказати: «Хлопчик, 
дівчинка, обоє або ні той, ані друга». 

Якщо така фраза спантеличить дітей і вони 
почнуть ставити запитання, то вчитель по
винен використати це як привід поговорити 
про те, що школа «визнає і поважає увесь 
спектр гендерних розбіжностей своїх учнів».

Школа Лінкольна не унікальна, багато ін
ших шкіл у США також уже отримали такі 
інструкції.

 http://watchdog.org/174768/ 
gender-inclusive/

ВІД РЕДАКЦІЇ. Подібні нововведення 
будь-який розсудливий педагог розці-
нить як божевілля. Як відомо, діти легко 
піддаються впливу і, на жаль, це дедалі 
частіше використовують для запрова-
дження у їхній розум аморальних ідей 
у закладах, які покликані сіяти вічне і 
розумне. Навряд чи діти зможуть стати 
пов ноцінними особистостями після тако-
го експерименту.

Від дня легалізації гомосексуа
льних «шлюбів» у штаті Північна 
Кароліна (США) 10 жовтня принай
мні 6 суддів подали у відставку, 
відмовившись зраджувати свою 
християнську віру, проводячи ве
сільні церемонії для одностатевих 
пар.

Стівенсон, останній суддя, який 
опублікував причину своєї від
ставки, в інтерв’ю NBC заявив, що 
його відставка – справа совісті. Він 
не міг порушити заповідь Господа 
і залишитися. 58річний суддя Гре
йяма Олланд також пояснив, що 
повинен піти, оскільки отримав 
від влади наказ дотримуватися 

нового регламенту про шлюб не
залежно від своїх переконань. «Це 
проти моєї віри. Це проти того, що 
говорить Біблія», – заявив суддя в 
інтерв’ю The Christian Examiner.

Як повідомив WinstonSalem 
Journal, сенаторреспубліканець 
Філ Бергер у команді з 27 респу
бліканцями дали запит від адміні
страції штату Північна Кароліна на 
захист для посадовців, які відмов
ляються проводити церемонії для 
гейпар з релігійних переконань. 
Бергер наполягає на розробці від
повідного законопроекту.

http://vsenovosti.info/
news/1142944

У Школі Лінкольна, штат Небраска, США, вчителі отримали від керівни-
цтва посібник, який закликає уникати найменшого поділу учнів за статевою 
ознакою

Гендерне безумство
Совість вище законів

6 суддів у Північній Кароліні пішли у відставку, відмовив-
шись укладати «гей-шлюби».

Лише за декілька днів 5 тис. фінів відреклися від Єванге-
лічно-лютеранської церкви через схвалення закону про од-
ностатеві шлюби.

•

•

«Покров» обирає 
традиційні цінності
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ТРИБУНА

1. Система так званого «низового» контролю 
і збору інформації про сім’ю.

Особи, долучені до збору інформації про сім’ю, 
часто не усвідомлюють, які наслідки можуть спри
чинити їхні дії. Так, збір інформації відбувається 
насамперед у школах і медичних установах. На 
практиці в Україні вже проводять анкетування в 
школах дітей без згоди батьків з питань вживання 
дітьми алкогольних напоїв, покарань батьками ді
тей, а також щодо таких питань, як відвідування 
релігійних служб.

Такі анкетування, запущені з декларованою 
благою метою, виконують цілком прозаїчне за
вдання зі збирання інформації про сім’ї. Поки не 
можна дійти висновку, що українські контролюю
чі органи використовують цю інформацію проти 

благополучних сімей, такі випадки одиничні і за
вжди мають у своїй основі якийсь конфлікт – вну
трішньосімейний або бізнесовий. Однак систему 
контролю вже запущено, й існує достатня кіль
кість нормативних актів, які регулюють повнова
ження ювенальних органів.

Слід зазначити, що права ювенальних органів 
значно перебільшені підзаконними норматив-
ними актами порівняно з конституційними 
нормами, що гарантують недоторканість житла 
(стаття 30 Конституції України) і недоторка
ність особистого і сімейного життя (стаття 32 
Конституції України). Тобто співробітники служб 
у справах дітей, центрів соціального обслугову
вання, соціальні інспектори НЕ МАЮТЬ ПРАВА 
вимагати допуску в житлове приміщення фі-
зичних осіб і без згоди членів сім’ї збирати про 
них інформацію. Однак, якщо недоторканість 
житла поки в Україні порушують рідко, і в осно
вному працівники ювенальної системи знають 
про неприпустимість незаконного проникнення 
у житлове приміщення громадян, то зі збором ін
формації все не так оптимістично.

Більшість співробітників ювенальних органів 
підкоряються своїм відомчим нормативним ак
там. Які, на жаль, не враховують конституційне 
право людини на недоторканість її особистого і 
сімейного життя, зокрема щодо збирання інфор
мації про неї. Навіть у мінімальному обсязі прав, 
таких як право на отримання другого екземпляра 
акта огляду умов проживання сім’ї, батькам від
мовляють, і часто, щоб зібрати документи, складе
ні за результатом приходу до приміщення переві
ряючих, потрібно направити письмовий запит до 
контролюючого органу.

Ця проблема – показова. Тобто людина має 
право не надавати інформацію про свою сім’ю 
і не пускати інспекторів, однак самі переві
ряючі не інформують її про це, а час
то взагалі зловживають своїм статусом 
держслужбовця.

2. Система служб у справах дітей, 
Центрів соціальних служб для сім’ї і ді-
тей, соціальних інспекторів.

Ці органи спеціально створено для 
професійної обробки інформації, зібра
ної на низовому рівні, і саме ці органи 
є ініціаторами тієї чи тієї процедури 
щодо сім’ї – зокрема щодо питань ви
лучення дитини чи позбавлення батьків
ських прав. Органи опіки та піклування 
виконують у цьому процесі часто фор
мальну роль, хоча за законодавством 
саме вони наділені правом прийняття 

рішень щодо сім’ї. Однак підготовку всіх матері
алів щодо вирішення питання здійснює служба у 
справах дітей.

На практиці мають місце випадки, коли центри 
соціальних служб для сім’ї і дітей направляють у 
школи представників громадських організацій, 
які, наприклад, займаються питаннями профі
лактики СНІДу, що проводять анкетування дітей 
і збирають ту чи ту інформацію про сім’ї з метою 
виявлення неблагополучних сімей. Також у ці 
служби може надходити інформація від шкільно
го психолога, вчителів, лікарів, сусідів або просто 
невідомих людей (анонімні листи) про те, що в тій 
чи тій сім’ї відбуваються порушення прав дитини. 
У випадку надходження такої інформації від будь
кого з перелічених осіб такі служби зобов’язані 
відреагувати і провести перевірку.

3. Система кримінальної міліції у справах ді-
тей, а також інші підрозділи, що займаються 
боротьбою з насильством.

Тема боротьби з насильством також має свої 
особливості в аспектах ювенального контролю. 
На практиці ця частина системи працює, напри
клад, у такій галузі, як відповідальність батьків 
за правопорушення, здійснені дітьми. Так, у 
випадку, якщо підліток побився у школі і поста
вив іншій дитині синець, то батьки можуть бути 
притягнуті до адміністративної відповідальності 
за статтею 184 Кодексу України про адміністра
тивні правопорушення «Невиконання батьками 
або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей». За цією ж статтею можуть бути 
притягнені до відповідальності батьки, які не за
безпечують відвідування своєю дитиною навчаль
ного закладу або неналежним чином її виховують, 
або не забезпечують нормальні умови проживан
ня дитини.

Розглядаючи питання щодо ювенальної юстиції, 
слід однозначно дійти висновку, що цю систему 
в Україні запроваджуватимуть і надалі. Правове 
регулювання чи не всіх європейських країн перед-
бачає посилений ювенальний кон троль за сім’єю.

Тому батькам слід підвищувати свою поін-
формованість про способи правового захис-
ту у ситуаціях зіткнення з цієї системою, оскільки 
вона, без сумніву, є частиною державного адміні-
стративного апарату тиску на сім’ю, а кожна лю-
дина має право на захист від державного втру-
чання юридичними й іншими передбаченими 
законодавством способами.

Тобто, значно зростає актуальність індивіду-
ального правового захисту сім’ї. Крім того, для 
України підвищується значущість як інформування 
батьків про способи такого захисту, так і виникає 
потреба в ефективних громадських рухах, готових 
і здатних вести методичну роботу з «реформуван-
ня реформи» ювенальної юстиції, щоб, наскіль-
ки це можливо, виправляти внесені до правової 
системи загрози у бік їх нейтралізації. Так, було 
б непогано громадських рухам зосередитися на 
розробці методичних рекомендацій для служб у 
справах дітей та органів опіки та піклування щодо 
питань правильного, просімейного розуміння між-
народного права, розробити законодавчі акти в 
інтересах сім’ї.

Слід зазначити, що так звані «права дитини» 
вже активно запроваджено до шкільної програ-
ми і підручників. Також у приміщеннях служб у 
справах дітей, кабінетах міліції по справах дітей і 
в інших установах часто можна побачити стенди 
з методичними плакатами різноманітних, фінан-
сованих грантами з-за кордону, проювенальних 
громадських організацій, які пропагують як права 
дитини, так і доволі своєрідне розуміння насиль-
ства у сім’ї. Саме методична присутність таких 
громадських організацій у державній системі, 
проведення тренінгів з державним апаратом, 
поступово формує викривлене розуміння у 
державних службовців форм і способів робо-
ти з сім’ями.

Між іншим, міжнародне право де-юре знахо-
диться цілковито на боці сім’ї, і з правової точки 
зору необхідно обґрунтовувати право сім’ї на не-
втручання у її внутрішнє життя, і зокрема пояс-
нювати чиновникам їхні обов’язки, а також межі 
допустимої поведінки при контактуванні з сім’ями 
й окремими людьми.

Така правозахисна роз’яснювальна і методична 
робота з боку просімейних громадських органі-
зацій в Україні сьогодні була б украй необхідна і 
затребувана. Сподіватимемося, що знайдуться за-
цікавлені активісти й окремі організації, готові взя-
тися за цю працю.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ЗВЕРНЕННЯ  
до просімейних організацій  

і просто батьків

Юридичну консультацію 
надав голова ГО 
«Громадський 
правозахист», автор книги 
«Ювенальна юстиція: як 
захищатися?», партнер 
юридичної компанії 

«Адвокат-Поділля» ДЕНИСОВ О.С.

Що являє собою  
система ювенальної юстиції  

в Україні сьогодні
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Державний соціальний інспектор 
тепер здобуде повноваження здій
снювати контроль за призначенням 
допомоги, надаваної з урахуванням 
сукупного доходу сім’ї: державної 
соціальної допомоги малозабез
печеним сім’ям; допомоги на дітей 
самотнім матерям; субсидії для від
шкодування витрат на оплату жит
ловокомунальних послуг; компен
сації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг.

Однак, слід уточнити, що соці-
альний інспектор не має права 
контро лювати доходи або ви-
трати сім’ї в інший спосіб, ніж 
визначений законом. Зокрема, 
законодавство не надає соціально
му інспекторові права перевіряти 
спрямування витрати коштів, хоча і 
має обов’язок контр
олювати цільовий ха
рактер призначеної 
допомоги.

Наприклад, згід
но з п. 10. Постанови 
КМУ від 27.12.2010 р. 
№ 1751, що затвер
дила «Порядок при
значення і виплати 
державної допомоги 
сім’ям з дітьми», до-
помога при народжен-
ні дитини надається 
одному з батьків ди-
тини, опікунові, які по-
стійно проживають 
разом із дитиною, з 
метою створення належних умов 
для її повноцінного утримання і 
виховання.

Слід зазначити, що за смислом 
постанови перевірки сімей про-
водять лише вибірково, тобто не 
можна проводити перевірку тоталь
но по всіх сім’ях як підґрунтя для по
дальших виплат.

Державні соціальні інспектори 
юридично не наділені ні повно-
важеннями огляду житлових 
приміщень громадян, ні правом 
відбору пояснень і складання 
протоколів, що відображають по
яснення батьків про напрями ви
трачання коштів. Також державний 
соціальний інспектор не наділе-
ний правом вилучення первин-
них документів, що підтверджують 
напрям витрачання сім’єю тих чи 
інших коштів; не наділений правом 
проведення або призначення оцін
ки вартості предметів, придбаних 
сім’єю для дитини.

Такі ж повноваження відсутні й 
у служби в справах дітей, у Цент-
ру соціального обслуговування 
сім’ї і дитини, а також у органу 
опіки та піклування. Такі повно
важення законодавство надає лише 
правоохоронним органам – проку
ратурі, органам внутрішніх справ, 
суду, які мають право проводити пе
релічені дії, але тільки за наявності 
кримінальної, адміністративної або 
цивільної справи, провадження по 
яких здійснюється уповноваженими 
державними органами.

Батькам необхідно підготува-
ти аргументи, щоб використати 

їх у бесіді з інспектором, доводячи 
відсутність у нього прав вимагати 
якоїсь звітності від сім’ї: хоче пере
віряти – нехай перевіряє, але без 
допомоги сім’ї. Запитає: «Як я пере
вірю, якщо ви мені не розповідаєте, 
куди витратили гроші?» – відповіда
йте: «Покажіть норму права, де на
писано про моє зобов’язання вам 
показувати чеки, куплене майно і 

взагалі будьщо вам пояснювати. 
Хочете перевіряти – перевіряйте, 
робіть запити в магазини усієї око
лиці і встановлюйте, скільки я купи
ла продуктів харчування, чи купува
ла я візок тощо».

Взагалі, відмова перевіряючому 
в наданні інформації про витрати є 
правомірною поведінкою сім’ї і не 
дасть можливості зупинити виплати, 
оскільки згідно з частиною 15 пунк
ту 13 вказаної вище постанови КМУ 
припинення виплати допускається 
лише у випадку «нецільового вико
ристання коштів і незабезпечення 
отримувачем допомоги належних 
умов для повноцінного утримання і 
виховання дитини». Тобто, якщо пе
ревіряючі не змогли зібрати докази 
нецільового використання коштів, 
то вони і не зможуть застосувати цю 
частину постанови як підґрунтя для 
припинення виплат.

А як такі докази взагалі можна зі
брати? Вочевидь, інспектори повин
ні оглянути житлове приміщення і 
перевірити наявність предметів і 
витрати, що приблизно відповіда
ють сумі отриманих коштів. Але це 
абсурд! Як, наприклад, людина оці
нюватиме куплений візок, якщо на 
нього немає чека, або як вона оці
нить витрати на дитяче харчування 
(у батьків відсутне встановлене за
коном зобов’язання вести «бухгал
терію витрат на дитину»), вона що – 
замовить експертну оцінку дитячого 
майна чи зажадає в магазині довідку 
про вартість дитячого харчування? 
Чи опитає дитину на предмет «Скіль
ки ти з’їв»?

Усі ці запитання вказують на те, що 
нормативні акти, які встановлю-
ють цільовий характер дитячих 
виплат і контроль за ними, неза-
конні, суперечать здоровому глуз
дові. Однак перевіряючі, скоріш за 
все (і це вже мало місце на практиці) 
висуватимуть абсурдні вимоги до 
батьків, вимагаючи, щоб саме сім’я 
доводила, що вони використали ко

шти за цільовим при
значенням, хоча бать
ки цього робити, як 
було зазначено вище, 
не зобов’язані.

Також є заува
ження до Указу 
Прези дента Украї
ни від 29.10.2014 р. 
№ 835/2014 «Про не-
відкладні заходи щодо 
забезпечення додат-
кових соціальних га-
рантій окремим ка-
тегоріям громадян», 
пункт 5 якого припи
сує Кабінетові Міні
стрів України вжити 

невідкладних заходів щодо влашту
вання у встановленому порядку у 
найкоротший термін дітей, чиї бать
ки (один із батьків) загинули під час 
участі в антитерористичній операції 
[…] або померли внаслідок пора
нення, контузії або каліцтва, отри
маних у районах проведення анти
терористичної операції, шляхом 
встановлення опіки й піклування 
над такими дітьми, їхнє усиновлен
ня, передачі до прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу, 
а також до закладів для дітейсиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, забезпечити відповідне 
фінансування зазначених закладів і 
передбачених законодавством со
ціальних виплат». 

Нормальне розуміння цього до
кумента передбачає, що у випадку, 
коли дитина залишилася одна, без 
батьків, які загинули, то лише тоді її 
можна поміщати в такі заклади. Од
нак при буквальному прочитанні 
цього документа може виникнути 
розуміння, що приписано забира
ти дитину навіть в одного з батьків, 
якщо другий загинув.

Видається, що таке розуміння є 
неправильним, оскільки підстави 
для вилучення дитини і поміщення 
її в соціальну установу за наявності 
одного з батьків чітко передбачено 
чинним законодавством. Тому спо
діваємося, що під час реалізації по
ложень цього Указу не виникне не
точного розуміння суті соціального 
захисту при загибелі батьків (одного 
з батьків) у результаті воєнного кон
флікту, що охопив країну.

ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
В рамках цієї статті не можна розглянути всі 

нюанси застосування цього виду відповідаль
ності, однак, на практиці, як правило, перед 
прийняттям рішення про вилучення дитини 
або позбавлення батьківських прав батьків 
притягують кілька разів до відповідальності 
саме за цією статтею.

4. Органи прокуратури і суд також викону
ють свої функції в ювенальній системі. 

Хоча в Україні відсутні ювенальні суди як 
окремий орган, у системі прокуратури пра
цює спеціальний співробітник, який займа
ється питаннями дітей – у кожному підрозділі 
прокуратури. 

До його обов’язків належить як контроль 
над службою у справах дітей, органами опіки 
та піклування, центрами соціальних служб для 
сімей та дітей, так і представництво інтересів 
у суді щодо справ, які стосуються дітей. Також 
деколи запроваджують спеціалізацію суддів у 
справах, що стосуються дітей.

5. Патронатні і прийомні сім’ї, дитячі бу-
динки сімейного типу та інші форми утри-
мання вилучених дітей. 

У випадку, якщо утримання прийомних дітей 
оплачує держава, це може спровокувати юве
нальні вилучення і свавілля. Саме запрова-
дження комерційної складової, коли за кож-
ну дитину, яка перебуває у прийомній сім’ї, 
виплачують гроші з боку держави, призво-
дить до зростання випадків вилучення ді-
тей, зокрема і в розвинутих країнах.

Показові скандальні випадки в Італії та інших 
країнах про встановлення планів щодо вилу
чення дітей з метою «опанування» вже наданих 
бюджетних коштів на прийомні сім’ї. Можна 
лише здогадуватися, за якими критеріями від
буваються вилучення дітей, мотивовані не ре
альним захистом їхніх прав, а потребами вико
нати план з вилучення.

6. Громадські організації, що діють в Укра-
їні при фінансуванні західних країн. 

Саме ці організації визначають ступінь про
никнення ювенальної юстиції в певну країну, 
фінансують різноманітні заходи з розробки і 
запровадження законопроектів, забезпечу
ють розробку методичної літератури, вклю
чення ювенальних концепцій до шкільних 
підручників. 

7. Система кримінальної юстиції 
не повнолітніх.

Вона прямо не пов’язана з контролем над 
сім’ями, однак передбачає значне пом’якшення 
відповідальності малолітніх злочинців шля
хом запровадження так званого відновлю-
вального правосуддя, коли дитина чи підлі
ток, які скоїли навіть тяжкі злочини, пов’язані 
з насильством, можуть уникнути покарання у 
вигляді позбавлення волі або шляхом заміни 
покарання так званими «заходами виховного 
характеру», або шляхом примирення з потер
пілим. На практиці, яка найрозвинутіша зно
вутаки в країнах, що давно запровадили юве
нальну юстицію, відновлювальне правосуддя 
призводить до сплеску дитячої і підліткової 
злочинності.

Ювенальні новини
З метою виконання Україною заходів проекту Світового 

банку «Модернізації системи соціальної підтримки населення 
України» Уряд прийняв постанову, яка забезпечить перший 
етап у реформуванні інституту соціального інспектора (http://

www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247719544).
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♦ В Японії діти ходять до початкової школи впродовж 6 ро-
ків, до середньої школи впродовж 3 років, до старших класів 
упродовж 3 років, а також в університет упродовж 4 років.
♦ Дитячий садок в Японії є обов’язковим і зазвичай діти 

вступають туди у віці 3 років. Уже в дитячому садку діти опа-
новують основи арифметики й уміють читати хірагану і ката-
кану (японські складові абетки).
♦ Для того, щоб вступити до школи, всі діти повинні скла-

дати іспити. Ті, хто провалив їх, можуть піти навчатися до 
підготовчої школи і спробувати вступити ще раз наступного 
року.

♦ Освіта у початковій і середній школі обов’язкова і безко-
штовна. Навчання у старших класах та університетах завжди 
платне.
♦ У початковій школі не задають домашні завдання. Зате 

в середній і старшій школі вони дуже об’ємні, тому вважа-
ють, що японські старшокласники – найзаклопотаніші люди 
в країні.
♦ Кожна школа має свою унікальну форму.
♦ Більшість шкіл мають суворі правила щодо волосся. Лише 

природний його колір прийнятний для школярів. У більшості 
шкіл хлопчики зобов’язані носити короткі стрижки. Дівчатам 
не дозволено робити завивку, макіяж, фарбувати нігті або 
носити ювелірні прикраси (за винятком годинника).
♦ Школярі можуть носити шкарпетки лише білого, чорного 

або темно-синього кольору. Якщо учень одягнув, наприклад, 
коричневі шкарпетки, що проти шкільних правил, то їх мо-
жуть конфіскувати.
♦ Школярі зазвичай залишаються в одній класній кімнаті 

впродовж усього року, а вчителі переходять з класу до класу.
♦ Школярі повинні вивчити близько 2500 символів (букв), 

щоб мати можливість читати і писати по-японськи.
♦ Японські діти повинні навчитися читати і писати трьома 

різними способами: правильними японськими ієрогліфа-
ми, японською версією китайських ієрогліфів і латинським 
алфавітом.
♦ Основними предметами у школах Японії є математика, 

японська мова, соціальні науки, ремесло, музика і фізкульту-
ра. Зараз у початкових школах почали викладати англійську 
мову.
♦ Додатково школярі вивчають такі предмети, як інформа-

тику, музику, мистецтво, фізичне виховання і домоведення, а 
також опановують традиційні мистецтва – каліграфію і хайку 
(вид вірша).
♦ В японських школах немає прибиральниць. Усіх учнів 

розподіляють на дрібні групи. Вони виконують різні види ро-
боти, наприклад, прибирають клас, подвір’я, зали тощо.
♦ Літній відпочинок триває близько 40 днів. Як правило, він 

проходить приблизно з 20 липня до 31 серпня. Зимові кані-
кули тривають близько 10 днів і припадають на період з 26 
грудня до 6 січня. Весняні канікули – також близько 10 днів: 
з 25 березня по 5 квітня.
♦ Японський навчальний рік починається у квітні.
♦ Школярам дають домашні завдання на літні і зимові 

канікули.
♦ В Японії ходять до школи по суботах. Зазвичай навчаль-

ний день триває з 8:30 до 15:00.
♦ Школярам не дозволено приносити до навчального за-

кладу жодні продукти. Іноді навіть лікарські засоби, на кшталт 
цукерок від болю в горлі, тому що цукерки вважають про-
дуктами харчування.
♦ У кожній школі є дієтолог, який стежить за здоровим хар-

чуванням учнів і займається укладанням меню.
♦ Щоб перейти з середньої школи до старшої, потрібно 

скласти іспити. Також потрібно складати іспити наприкінці 
кожного триместру і в середині першого і другого триместрів.

Більшість нововведень покликані вже через 34 
роки зробити навчальний процес більш європей
ським. От тільки як це все працюватиме за реа
льних умов – за низьких учительських зарплат, 
нестачі комп’ютерів у школах та в учнів, які після 
занять залишені напризволяще?

У Міносвіти представлено проект Концепції 
розвитку освіти на найближче десятиліття (2015
2025 рр.). Як пояснили в МОН, на школи чекають 
значні зміни.

«Європейський» навчальний рік
Знову повернуть «дванадцятирічку», яку вже 

запроваджували 2002 року, а 2010го відмінили. 
Але зроблять це не різко. Сьогоднішнім стар
шокласникам не додадуть іще один рік. Автори 
законопроекту запропонували почекати, поки 
виростуть діти, які вже навчаються за новою про
грамою, – тобто сьогоднішні шестикласники.

Наступний тривожний момент: шкільний рік хо
чуть зробити замість звичного «європейським». 
А це тривалі різдвяні канікули, але без осінніх та 
весняних перерв у навчанні. Найболючіше за
питання, на яке поки немає чіткої відповіді: чи 
означає це скорочення літніх канікул? Адже за 
кордоном діти відпочивають максимум 6 тижнів, 
навчаючись у червні. Повертаються учні за парти 
вже в середині серпня. Отже, традиційний День 
знань може стати геть не 1 вересня, як звикли де
кілька поколінь українців.

Школи і в решті аспектів перебудують за євро
пейською системою, пояснила документ освітній 
консультант Жанна Антосюк. Причому основні 
реформи повинні зробити до 2017 р. Офіційно ви
знають домашню освіту для батьків – противників 
шкіл, спростять навчання в екстернаті.

Не магістр? Працюй в яслях
Почнімо з найменших. Залишається обов’яз кова 

дошкільна освіта за рік до школи. Але тепер це не 
просто формальність. Звісно, примусово до дит
садка направляти дітей не стануть. Але, якщо ди
тина на домашньому навчанні, тоді мамитатиба
бусі відповідають за її базові знання. Вже не можна 
буде сказати: «Ми дитину до школи привели – ви 
навчайте». Вміти вчитися і виконувати вказівки пе
дагога, знати основні цифри, букви, кольори, гео
метричні форми, обслуговувати себе у побуті пер
шокласник зобов’язаний. Саме тому запровадять 
офіційне оцінювання готовності до шкільного на
вчання і прийматимуть лише тих, хто «дозрів». Не
має навичок? Можеш іще рік посидіти вдома. Але 
якщо попереду ще 12 років школи, це відгукнеться 
потім, коли ровесники вже зароблятимуть.

Офіційно дозволять створювати мінідитсадки 
сімейного типу – у звичайних квартирах, а також 
корпоративні. В крупних фірмах мами зможуть 
приїжджати на роботу і тут же залишати малюків 
у відомчих дошкільних закладах. До 2020го пла
нують, що 95% дітей від 4 років і старше будуть у 
дитсадках.

Несподівано суворими будуть вимоги до вихо
вателів. Тим, у кого немає за плечима магістрату
ри з педагогічного профілю, дозволять працювати 

лише з ясельними крихітками. Щоправда, якщо ці 
новації не підкріплять гарними зарплатами, є ри
зик, що дошкільнята залишаться без вихователів.

ЗНО запровадять  
для учнів молодших класів

Початкова школа стане шестирічною! Освіту 
дитині запропонують здобувати за місцем про
живання, без переїздів. Якщо немає такої можли
вості (наприклад, у селах), то можна буде отрима
ти сімейне, індивідуальне навчання. От тільки чи 
зможуть контролювати таку ранню «заочку»? Чи 
не обернеться це на ділі неграмотністю дітей, які 
навчаться за ці роки копати картоплю і зі складно
щами впишуться у базову школу?

Після завершення початкових класів на ді
тей чекає перше в їхньому житті ЗНО з вивчених 
предметів.

Після базової школи (після 10го класу) ЗНО 
вирішуватиме долю дитини – куди вступати: до 
профшколи, профліцею, академічного ліцею, гім
назії. Продовжувати «сидіти» в цьому ж класі не 
вийде. Старшу школу буде відокремлено від ба
зової, і туди доведеться вступати – приблизно так 
само, як зараз у виші.

Стати гімназистом буде непросто
Під час вступу до «просунутих» старших класів 

відсіюватиметься значно більше дітей, ніж за
раз абітурієнтів у ВНЗ. Реформи передбачають, 
що кількість студентів зменшиться (адже й вищі 
навчальні заклади хочуть різко скоротити). Ска
жімо, у Фінляндії половина випускників шкіл іде 
до профучилищ. Тим, хто в 16 років не пройшов 
у передвишівські класи, доведеться для початку 
опанувати фах і попрацювати за ним, а вже потім 
повторювати спроби. Щоправда, шпаринка буде й 
для них. Також і для тих, хто поглиблено навчався 
за одним фахом, а потім раптом вирішив вступати 
до вишу за іншим: таким належить оплатити і про
йти нульовий курс в університетах.

Через 4 роки випускників шкіл планують оці
нювати не лише за балами, а й за міжнародними 
тестами на знання англійської мови й володіння 
комп’ютером.

http://daily.com.ua

Японські школи та їхні  
порядки суттєво відрізняються 

від українських

навчатися доведеться 12 років
Якщо про те, як зміняться виші, у Міносвіти говорять уже давно, то проект 

реформ середньої школи презентували тільки зараз.

Представлено 
шкільну 
реформу:
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Якщо ви запитаєте у дитини «Ну, як справи 
у школі?», то, скоріш за все, почуєте у відпо-
відь: «Нормально». А якщо ви справді хочете 
дізнатися, як минув її день, то поставте таке 
запитання, на яке можна буде відповісти де-
тальніше.

– Що найкраще з того, що відбулося з тобою 
сьогодні в школі? Що найгірше з того, що відбу-
лося з тобою сьогодні у школі?

– Розкажи мені що-небудь смішне, з чого ти 
сьогодні посміявся?

– Якби ти міг обирати, з ким би ти хотів сидіти 
у класі? А з ким би точно не хотів сидіти? Чому?

– Розкажи мені про найкласніше місце у школі.
– Яке найдивніше слово, яке ти почув сьогодні? 

Або, можливо, тобі сказали сьогодні щось дивне? 
– Якби ми запросили сьогодні твого вчителя 

до нас у гості, що б він мені розповів про тебе, як 
думаєш?

– Кому ти сьогодні допоміг?
– Може, хтось тобі сьогодні допоміг?
– Розкажи мені, що нового ти дізнався сьогодні?
– Чи була мить, коли ти почувався найщасли-

вішим сьогодні?

– Чи було тобі сьогодні дуже нудно?

– Із ким би ти хотів погратися на перерві з тих, 
із ким ти ще ніколи не грав?

– Розкажи мені про щось гарне, що відбулося з 
тобою сьогодні.

– Яке слово вчителька найчастіше сьогодні 
повторювала?

– Про що б ти ще більше хотів довідатися у 
школі?

– Чого б тобі хотілося менше робити у школі?
– Із ким би ти у своєму класі міг поводитися 

краще?
– Де ти найчастіше граєшся на перервах?
– Хто найсмішніший учень у вашому класі? 

Чому він такий смішний?
– Тобі сподобався сьогоднішній обід? Що най-

більше сподобалося?
– Якби ти завтра став учителем, що б ти зробив?
– Як ти гадаєш, може, комусь із вашого класу 

краще піти зі школи?
– Якби ти міг із кимсь у класі помінятися місця-

ми, хто б це був? Чому?
– Розкажи мені, коли ти використовував олі-

вець сьогодні у школі?

Тиждень добрих справ

Ще в дитинстві сьогоднішніх мам і тат 
багато хто чекав на цей самий тиждень 
Добра, або Тиждень корисних справ, 
який акумулював у собі всеможливі бла
годійні заходи, колективні справи по лінії 
«Милосердя». До цього заходу довго го
туються, складають цікаву, насичену про
граму. Головна умова – участь беруть усі. 
Посильна допомога дитячим будинкам, 
екологічні десанти, зустрічі для ветера
нів – перелік справ завжди 
буде повним. Зрозуміло, 
що такі заходи в принципі 
звичні для школи, але те
матична ідея завжди поси
лює ефект спільної справи, 
привертає більше уваги. 
Оформлення стендів, афі
ші, робота пресцентру, 
агітація допоможуть залу
чити якомога більше дітей. 
Заходи тижня спрямовані 
на покращення мікроклі
мату школи. Основна мета 
дійства – згуртування учнів. Найактивні
ших учасників відмічають, у цікавій формі 
відбувається звіт про здійснені заходи й 
акції, можна обрати найкращий клас на 
цьому тижні.

Шкільний обмін  
(обмін школами)

Ідея також не нова, але незаслужено за
бута. А може, просто її рідко використову
ють. Терміни шкільного обміну варіюють
ся від одного дня до тижня. Суть проста 
– учні на декілька уроків або навіть днів 
змінюють школу. Звісно, не все так три
віально: делегація зі школи за обміном 
може підготувати візитівку, провести 
незвичайну класну годину, виступити з 
цікавими номерами тощо. Для школярів 
завжди добре потрапити у нове середо
вище, показати себе в іншому колективі з 
новим учителем. Це стимулює їхню інте
лектуальну активність і додає нових барв 
до шкільних буднів. Програма шкільного 
обміну може бути дуже насиченою, все 
залежить від цілей адміністрації школи і 
готовності до такого великого проекту.

Батьківський тиждень
Назва говорить сама за себе. До плану 

такого тижня входять і відвідування уро
ків батьками, і класні години, де вони є 
безпосередніми учасниками. Виставка 
творчих робіт батьків, що демонструє їхні 
таланти, – чим не яскравий захід і не при
від пишатися своїми мамою і татом! Спор
тивні шоу за участю батьків, концерти для 
них, засідання ради школи у розширено
му складі – варіантів багато. Те саме, що 
й зазвичай буває в цьому напрямі в шко
лі, але концентровано, в рамках одного 
тижня.

День майстер-класів
Навіть якщо такий день буде лише 

раз у навчальному році, він напевно 
запам’ятається усім його учасникам. Ідея 
в тому, що одного чудового дня уроки в 
школі вестимуть запрошені люди – ві
домі професіонали, яскраві особистос
ті. Чудово було б запросити успішного 
спортсмена як учителя фізкультури, або 
професійного екскурсовода для прове
дення уроку історії. Працівники культури, 
громадські діячі, представники цікавих 

професій – нехай їх буде небагато і не всі 
класи зможуть отримати задоволення від 
такого уроку. Однак проект буде вдалим, 
якщо бодай п’ятерошестеро осіб при
йдуть певного дня з цією чудовою місією 
до школи.

Травневий бал
Кінець року завжди насичений – під

биття підсумків, підготовка до останньо
го дзвоника та безліч справ! Свято краси, 
музики та юності лише прикрасить фінал 
навчального року. Травневий бал покли
каний зібрати всю шкільну аудиторію 
у великій залі та представити декілька 
яскравих танцювальних номерів. Це ва
ріант вечорів вальсу, які вже стали тра
диційними для багатьох шкіл. Мистецтво 
танцю, чудові костюми, граційні школярі, 
які цього дня стали артистами, – чудово! 
Травневий бал потребує серйозної три
валої підготовки. Частіше за все ще на по
чатку року надають години ритміки або 
вальсу для старшокласників. Саме там 
вони відшліфовують свою хореографіч
ну майстерність і готують «начинку» для 
травневого балу.

Міні-оскар
Так можна назвати не

великий фестиваль ко
роткометражних фільмів 
або просто відеороликів, 
відзнятих самими школя
рами. Проходить раз на 
рік і демонструється на 
екранах школи. Сьогод
ні відео захоплюються 
багато дітей, а технічні 
можливості дозволяють 
робити його зручним для 

перегляду й доволі якісним. Фестиваль 
повинен мати якусь загальну тему, спря
мованість і критерії робіт.

Лист у майбутнє
Ця традиція гарна для випускних кла

сів – четвертих та одинадцятих. Дітям 
належить написати творчого листа у 
майбутнє, який залишиться у школі. Він 
може мати вигляд колажу, газети, при
крашений фотографіями та малюнками. 
Головне – зафіксувати на ньому весь клас 
із його особливостями, одним спільним 
характером, побажаннями та мріями. 
На першому та наступних ювілеях від 
дня випуску такі листи будуть чудовими 
знахідками.

Острів свободи
Так можна назвати вилазку у звичайний 

похід із розташуванням на турстоянці. Ко
жен учасник походу повинен почуватися 
вільним у вираженні своїх емоцій (звісно, 
позитивних), ідей, творчих задумів. Про
стий похід можна перетворити на незви
чайний день свободи від уроків із низкою 
найцікавіших конкурсів і справ.

Алея дитинства, що минає
Певного дня випускники спільно з ліс

госпом саджають дерева і називають це 
Алеєю дитинства, що минає. Романтично, 
благородно й з користю. Втім, назвати це 
можна як завгодно, але суть залишається 
тією ж.

Сподіваємося, ці маленькі підказки до
поможуть започаткувати у ваших школах 
великі добрі традиції.

Як дізнатись у дитини, як справи у школі, 
не запитуючи «Ну, як справи у школі?»

ОРИГІНАЛЬНІ ШКІЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
Кожна школа, хоч і працює за певним планом, що від-

повідає рекомендаціям згори, все-таки має власне обличчя, 
свій внутрішній устрій. І, звісно, власні шкільні традиції. Одні 
схожі на решту, інші доволі консервативні, а деякі – ори-
гінальні й надсучасні. Традиції народжує колектив, атмос-
фера, час, особистість. Але будь-який креативник, педагог-
експериментатор або постановник скаже, що іноді для нової 
геніальної ідеї потрібен просто «апгрейд», оновлення якоїсь 
старої концепції. Як приклад візьмемо десять проектів, які 
можуть стати оригінальними шкільними традиціями.
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БЕСІДА 4
Чоловік і дружина

Молода пара наважується взяти шлюб. 
Тут я виокремлю такі гріхи проти сім’ї.

Цивільний шлюб.
Перший гріх має геть неправильну 

назву «цивільний шлюб». Хоча мені не
зрозуміло, чому його взагалі називають 
шлюбом. Для мене нормальним є інше 
уявлення. Існує церковний шлюб – це 
вінчання; законний цивільний шлюб – це 
розпис у ЗАГСі й існує незаконне блудне 
співжиття. Розгляньмо останній варіант 
союзу чоловіка й жінки. Далі називати
му його проти власної волі «цивільним 
шлюбом».

Молоді люди міркують так: «Поживе
мо рікдва, придивимося. Якщо все буде 
добре – розпишемося, якщо ні – розі
йдемося». Безумство! Ніколи не розпи
шетеся, точно розійдетеся! Ще два роки 
тому, коли я починав ці бесіди, чесно 
говорив, що не знав жодного випадку, 
коли після цивільного шлюбу люди роз
писувалися. Час іде. Два такі випадки 
мені трапилися, але вони – винятки із 
правила. Це були пари, які прийшли на 
співбесіду перед хрещенням своєї дити
ни. Звертаю увагу на те, що, як правило, 
у цивільному шлюбі дітей не заводять. 
Які можуть буть діти, якщо дорослі самі 
з собою розібратися не можуть? Якщо ж 
пара зважується на дітей, отже, їхні сто
сунки вже серйозні, й вони вчаться ко
хати одне одного. І перше питання, яке 
постає тоді перед чоловіком і жінкою, 
– це розпис у ЗАГСі, щоб зробити свій 
шлюб законним.

Колись ми з вами говорили, що шлюб 
схожий на мішок, в який кидають два го
стрі камені, а потім їх трясуть. У резуль
таті два камені або обтісуються (міцний 
шлюб), або, зберігши свою гостроту, ви
літають з мішка (розлучення). Справжнє 
кохання не з’явиться, поки два камені не 
почнуть притиратися. А як це можливо 
у цивільному шлюбі? «Ми з тобою пожи
вемо разом, але пам’ятай: щойно мені 
щонебудь не сподобається, ми розійде
мося. Дивись! Валізи завжди стоять біля 
дверей, раптом що – піду». Пара тримає 
одне одного на достатній відстані, при
тиратися ніхто не хоче. Запам’ятаймо, 
справжнє кохання у цивільному шлюбі 
принципово не народжується.

Одне з визначень любові таке (одразу 
запишу його на дошці). Любов – це від-
повідальність. Яка відповідальність? 
Дитина розбиває вікно у школі. А кого 
викликають до школи для напучування? 
Матір! Дитина нашкодила, а відповідає 
матір. Ось це і є любов до сина – «Я від
повідаю за кожен його крок». Та сама 
відповідальність народжується між чо
ловіком і дружиною, якщо вони кохають 
одне одного. Яка відповідальність у ци
вільному шлюбі? Жодної! «Розписувати
ся – це означає прописувати чоловіка у 
квартирі, потім розлучишся – не випи
шеш». «Розписуватися – це означає по
тім аліменти дружині ще платити». Люди 
не хочуть брати на себе навіть наймен
шої відповідальності. Спатимемо разом, 
а решта – нарізно, в усьому іншому ми 
одне за одного не відповідаємо.

Мені розповіли одну, на мій погляд, 
дуже показову історію. Молода пара 
живе два роки у цивільному шлюбі. 
Знімають квартиру, свого спільного 
майна (меблі, посуд) поки немає. Про 
дітей поки не думають. Звичайна су
часна пара. Живуть так, щоб будьякої 
миті можна було легко розійтися. Вона 
(не знаю, як назвати: дружиною не на
звеш, співмешканкою – грубо) захворіла 
на якусь інфекційну хворобу, яка може 

мати серйозні ускладнення. Її кладуть 
до лікарні в інфекційне відділення, де 
лежить вже три місяці. Упродовж усього 
часу вона «рвала і метала» все підряд: 
чоловік неї жодного разу не прийшов, 
оскільки боявся заразитися.

Зрада.
В тому, що зрада – це очевидний гріх, 

ніхто не сумнівається. Тому я лише трохи 
прокоментую цей гріх. На сповіді дово
лі часто доводиться чути про зради, але 
найпечальніше – це те, як людина розпо
відає про неї. У словах вчувається дитя
ча наївність. Часом дивує, що таке може 
говорити доросла людина. «Дружина 
мене не розуміє. Ми вже давно живемо 
як чужі люди, просто під одним дахом. А 
ось вона (коханка) мене розуміє, вона – 
дуже чуйна людина, і мені з нею так лег
ко». Або часто чуєш від самотньої жінки, 
яка зустрічається з одруженим чолові
ком: «Він – такий уважний і турботливий, 
але з дружиною в них стосунки натягну
ті. вВона його не розуміє, а він – дуже 
гарний. Звісно, чоловік не покине, сім’ю, 
та і я не хочу руйнувати її».

Насправді все дуже просто. Те, що його 
вдома не розуміють, – це брехня. Те, що 
його відчує хтось чужий більше, ніж вдо
ма, – це також неправда. Те, що він тур
ботливий та уважний, – це самообман. 
Не може бути людина такою, якщо вона 
зраджує! Не може коханка розуміти чо

ловіка більше, ніж рідна дружина! Про
сто впадати за чужою людиною, зустрі
чатися з нею по двітри години, та ще й 
не щодня, – це в десятки разів простіше, 
ніж впадати за власною дружиною. Бути 
люб’язним на короткий період часу з ко
ханкою – легко. Бути турботливим чоло
віком і батьком, тобто готовим виявляти 
свою турботу 24 години на добу, – це 
вже подвиг. Нести його людина не хоче, 
а щоб її любили й догоджали – хоче. Так 
з’являються коханки. Але з’являються 
вони лише через нездатність зрадника 
любити посправжньому. Дружина може 
бути зовсім не винуватою в зраді чоло
віка. Це не вона не 
розуміє його, а він сам 
винен, що не може її 
кохати. Дружина цю 
нелюбов чоловіка ро
зуміє, а він це називає 
її нерозумінням. Йому 
потрібно, щоб він на 
дивані лежав, а дру
жина слухалась, дого
джала і при цьому ще 
й розуміла його.

А бідолашні самотні 
жінки вислуховують 
зізнання про нерозу
міння зрадників у їх
ніх рідних сім’ях, наїв
но вірячи їм, і намагаються бодай трохи 
втамувати їхню спрагу розуміння й ува
ги. Хоча жіноча інтуїція говорить їм, що 
потрібно розійтися, але сил немає. Од
нак розлучитися потрібно обов’язково 
і негайно. Тому що любові цей чоловік 
дати їм ніколи не зможе, а душу ви
снажити, дати надію і розчарувати – це 
скільки завгодно.

Готовність до розлучення.
Як рідкісний виняток, розлучення 

були й раніше. Церква у певних випад
ках допускає розлучення як менше зло 
порівняно з більшим. Наприклад, чоло
вік геть спився, поводиться буйно, і, щоб 

уникнути більшого зла (а раптом дити
ну в п’яному пориві покалічить абощо), 
краще розлучитися.

Але тим не менш розлучення – це гріх. 
Легкість, з якою зараз ставляться до них, 
часом знижує шлюб до простого спів
мешкання. «Ну, не подобається жити зі 
мною, то давай розлучимося». Що легше 
в суспільстві здійснюють розлучення, то 
слабші шлюби. Якщо подружжя внутріш
ньо готове до нього, то можна говорити 
про те, що їхній шлюб уже наполовину 
зруйновано.

Практично все, що говорилося про 
цивільний шлюб, можна віднести до по

дружжя, що зареєструвало свій шлюб у 
ЗАГСі, але при цьому вважає розлучен
ня справою найзвичайнішою. Вони так 
само, як у цивільному шлюбі, не хочуть 
притиратися й відповідати одне за од
ного, адже завжди можна розлучитися й 
розбігтися.

До розлучень можна віднести й усе, 
що говорилося про зраду. Людина, не 
знайшовши «розуміння» у своїх близь
ких, вважає, що інші його розумітимуть. 
Насправді – це зворотна реакція на його 
власну нездатність любити. Людина роз
лучається, намагається створити нову 
сім’ю, але в ній усе повторюється, тому 

БЕСІДИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРО ШЛЮБ, СІМ’Ю І ДІТЕЙ

ОДИН РАЗ 
на все життя
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що позбутися свого егоїзму вона так і не 
змогла.

Значна частина розлучень трапля
ється через 23 роки після одруження, 
велика частина – в 4045 років. В обох 
випадках розлучення пов’язані з неми
нучою перебудовою стосунків між чо
ловіком і жінкою. Адже сім’я – це живий 
організм, він росте і змінюється. У моло
дят – свої спокуси. Вони після одружен
ня стають близькими людьми і пізнають 
одне одного як чоловіка і дружину, як 
батька і матір. Ми це вже обговорюва
ли. У 4045 років відбувається ще одна 
перебудова всіх стосунків між чолові
ком і дружиною. Діти виростають, вони 
вилітають з рідного гнізда, а, якщо й за
лишаються, то все одно вони вже само
стійні і не потребують такого піклуван
ня, як раніше. Чоловік і дружина знову 
повертаються одне до одного. З батька 
і матері вони знову стають чоловіком і 
жінкою. Тут починається черговий пере
хідний вік. Тілесна близькість у цей пе
ріод відіграє меншу роль у стосунках, і 
на перший план виходять душевний та 
духовний боки. І тут подружжя розуміє, 
що з цих сторін вони слабко пов’язані. 
І в цей період частково повинно повто
ритися те, що було між подружжям, коли 
вони були молодятами, коли з нарече
ного і нареченої перетворювалися на 
чоловіка і дружину. Знову праця, знову 
притирка, знову пізнання одне одного. 
Звідси й нова хвиля розлучень. Встоїте 
– отже, все буде добре до самої смерті.

Розлучення у сорокалітньому віці – 
це свідчення того, що подружжя жило 
разом просто за звичкою. Притерли
ся, звикли одне до одного за перші 23 
роки спільного життя, і все! Кохання їхнє 
як було в зародковому стані, так і зали
шилося. Нагадаю, що любов виростає 
завдяки самопожертві, яку людина по
стійно здійснює у сім’ї. Є вона – зроста
тиме любов. Немає – залишається лише 
звичка одне до одного. На жаль, зараз 
більшість начебто благополучних сімей 
живуть саме так – за звичкою.

Аборт
Нагадаю, що у минулій бесіді ми роз

глядали гріхи, які бувають до знайом
ства, у нареченого і нареченої й у чо
ловіка і дружини. Тепер щодо гріхів на 
наступному етапі сімейного життя: бать
ко й матір. Це те, що заважає подружжю 
стати ними. Насамперед – це аборти.

Ми вже торкалися цієї теми, кажучи 
про тілесний зв’язок батьків і дітей. На
гадаю, що дитину в утробі матері від 
самої миті зачаття не можна вважати ор
ганом материнського організму, це геть 
відмінний від неї організм, даний матері 
на живлення в утробі.

«Дитина повинна бути бажаною».
Ми звикли до того, що навколо багато 

демагогії, але від цього не стали досвід
ченішими. Знову і знову нас починають 
обманювати. Один із головних прийомів 
демагогії такий: з правильних, здавало
ся б, фраз вибудовуються потрібні умо
виводи, тому що логіка, за якою роблять 
висновки, цілком хибна. Однією з таких 
«правильних» фраз, якою користуються 
для того, щоб задурити голову, є фраза 
про бажаність дітей. Ця думка звучить 
красиво, смисл її майже очевидний і не 
викликає жодних сумнівів. Звісно ж, ди
тина повинна бути бажаною! Брехня по
чинається тоді, коли з цієї думки почи
нають робити висновки. Справді, можна 
зробити два геть протилежні висновки з 
цієї думки.

Нормальним висновком з цієї фрази, 
який і відображає істинний її смисл, є 
такий. Щойно дитина з’являється (а це 

відбувається за вченням Церкви у мить 
зачаття), вона з цієї миті повинна стати 
бажаною. Дитина не може не бути бажа
ною. Навіть якщо вона була небажаною 
до своєї появи (тобто зачаття), то вона 
стає такою, коли вона вже з’явилася. Не
хай їй лише 23 дні, тиждень чи місяць, 
але для матері це вже її людинка, її кро
винка, і не любити її вже не можна. Це 
нормальний висновок.

Але існує ще й ненормальний висно
вок. «Я її не чекала, не хотіла її появи, але 
вона з’явилася. Вона повинна була бути 
бажаною, але я її так і не бажаю, тому 
нехай її не буде». Ну, не вийшла дитина 
бажаною, і, отже, її потрібно викреслити 
зі списків живих; просто потрібно по
чекати, поки не з’явиться бажання мати 
дитину – тоді народжуватиму. А поки 
бажання немає, можна з чистою совістю 
вбивати усіх своїх зачатих дітей. Адже 
дитина повинна бути бажаною!

Цю жорстокість намагаються прихова
ти за красивими правильними фразами.

Спробую проілюструвати всі боже
вільні спроби виправдати аборти фра
зою про бажаність дітей. Скажімо, я го
ворю: «Я повинен жити з усіма в любові». 
Ніхто не сперечатиметься. Дуже пра
вильна думка. Але далі я зроблю такий 
висновок: «Оскільки деяких людей я не 
люблю, то я їх убиватиму, адже я пови

нен з усіма жити в любові». Від такого 
висновку стає моторошно. Але так само 
моторошно повинно бути й від фрази: «Я 
йду на аборт, тому що дитина повинна 
бути бажаною».

Брехня полягає в тому, що фраза «Я по
винен жити з усіма в любові» передбачає 
мою  працю над собою, а не право на 
вбивство інших людей. Якщо я когось 
не люблю, то повинен примусити себе 
змиритися з цією людиною і жити з нею 
в мирі. І фраза «Дитина повинна бути 
бажаною» також передбачає працю над 
своєю душею. Матір повинна подола
ти своє небажання мати дитину: «Вона 
з’явилася, і я повинна примусити себе її 
полюбити».

Жінка, яка йде на аборт, повинна ро
зуміти, що вона здійснює цей злочин не 
тому, що дитина повинна бути бажаною, 
а тому, що вона так і не захотіла полюби
ти свою кровинку, чиє серденько б’ється 
під її серцем.

Звісно, вбити легше, коли ще не бачиш 
жертву. Варто дитині народитися, як її 
вбивати вже шкода.

Звертаю вашу увагу на те, що абортом 
жінка шкодить здоров’ю своїх майбутніх 
дітей більше, ніж власному здоров’ю. 
Аборт – це дуже жорстока операція для 

того ніжного органу, в якому повинна 
розвиватися дитина. Матка – ніби пух
ка земля, готова прийняти в себе зача
тий плід і живити його під час вагітності. 
Внаслідок аборту, коли після видалення 
дитини орган буквально вишкрібають, 
щоб у ньому нічого не залишилося, як 
правило, утворюються рубці. Наступна 
зачата, вже «бажана», дитина потрапляє 
у зранений орган. І під час вагітності 
вона розвиватиметься значно гірше. У 
кращому випадку вона народиться про
сто слабенькою, в гіршому – з серйозни
ми порушенням роботи якихось органів, 
нервової системи тощо.

Небажання мати дітей
(Планування сім’ї)

Далі мені хотілося б продовжити тему 
гріхів, пов’язаних із небажанням мати ді
тей. Як з’являються діти, знають усі. Спо
чатку буває подружня близькість, від 
якої відбувається зачаття, через певний 
час після нього відбувається народжен
ня дитини. Цю ж нормальну закономір
ність (близькість – вагітність – дитина) 
намагаються спотворити. Роблять так, 
щоб була близькість, але не було за
чаття. А якщо зачаття було, то роблять 
так, щоб зачата дитина не народилася. 
Звідси видно, що на сьогодні є два осно
вні напрями боротьби з дітьми – проти

заплідні засоби й аборти. Я вважаю, що 
зараз ні хто з вас не сумнівається, що 
аборт – страшне явище нашого життя. 
Сьогодні ми зупинимося на інших спо
собах уникнути народження дитини, що 
спотворюють сім’ю.

Зараз, коли подружжя елементарно 
не хоче мати дітей, це називається мод
ними словами – «планування сім’ї». На
справді практично все планування зво
диться лише до вміння користуватися 
протизаплідними засобами. Воно вияв
ляється спрямованим лише в один бік – 
на зменшення народжуваності.

Я б ніколи не наважився піднімати такі 
теми в бесідах з підлітками, якби до цьо
го не змушували обставини. Вже зараз 
на телебаченні йде відкрита реклама 
гормональних протизаплідних засобів. 
У багатьох магазинах, що працюють ці
лодобово, поряд із жуйкою можна по
бачити презервативи. Статті на розпусні 
теми друкують у газетах, що виходять 
величезними накладами. Ці теми актив
но піднімають у популярних молодіжних 
журналах.

Церква вважає ідеальним не викорис
товувати контрацепцію взагалі, тобто 
або народжувати стільки дітей, скільки 
посилає Господь, або утримуватися від 

подружньої близькості. Але, оскільки 
через загальне падіння моралі дале-
ко не всі можуть вести такий подвиж-
ницький спосіб життя, то подружжя 
за взаємної згоди може вживати захо-
дів щодо запобігання зачаття. Церква, 
не благословляючи прямо ці заходи, все 
ж допускає їх, знаючи неміч людей. Але 
при цьому вона вважає категорично не
припустимим для християн використан
ня абортивних контрацептивів.

Звернімося до медичних джерел, щоб 
розібратися, які ж із контрацептивів слід 
віднести до абортивних. Лікарігінеколо
ги вказують на два основні види контра
цептивів, які мають абортивну дію.

Поперше, це – внутрішньоматкові спі
ралі. Ці засоби взагалі не мають права 
називатися контрацептивами, оскільки 
слово «контрацептив» означає «проти
заплідний засіб», але вони якраз зачат
тю ніяк не запобігають. Річ у тім, що вони 
вносять механічне подразнення у сли
зову оболонку матки, й ембріон не може 
закріпитися тут, щоби розвиватися. Хіба 
це не знущання зі свого організму? Спі
раль у матці можна порівняти із скал
кою в пальці. Організм всіма силами ви
штовхує її гноєм. Те саме відбувається в 
утробі жінки. Такі експерименти над сво
їм організмом не минають без наслідків.

Другим видом протизаплідних засо
бів, що мають абортивну дію, є також 
згадувані гормональні контрацептиви. 
Ці засоби більш складні і діють одразу 
в кількох напрямах. Не вдаючись у по
дробиці, зазначу, що у них є чотири ме
ханізми, що запобігають народженню 
дитини. Два перші запобігають зачаттю, 
але оскільки зародження нового життя 
всетаки періодично відбувається, то 
два інші механізми спрямовують свій 
удар і на зачате життя. Наприкінці 1998 
року в США було опубліковано деклара
цію, що попереджала про абортивність 
гормональних контрацептивів.

Зауважу також: гормональні засоби 
діють у кількох напрямах, щоб зменши
ти ризик завагітніти. Але що «надійні-
ший» захист від вагітності, то більшу 
шкоду наносять жінці. Народжувати 
дітей – це закладена Богом здатність жі
ночого організму. Боротьба з цією здат
ністю, ніби з хворобою, обернеться вже 
справжніми хворобами. Контрацептиви, 
як гормональні, так і спіралі, приводять 
здоровий жіночий організм у настільки 
хворий і розладнаний стан, що вона вже 
не може зачати дитину. Нехай у мене не 
болить голова, але я прийматиму таблет
ки від головного болю. Певен, що неза
баром вона насправді заболить.

Хоча, здавалося б, кількість дітей, вби
тих гормональними засобами, менша, 
ніж спіралями, гріх убивства (аборт) за
лишається вбивством. Страшно мати на 
своїй совісті навіть бодай одну занапа
щену душу.

Таким чином, до тих абортів, які ро
блять у величезній кількості в лікарнях, 
додається у багато разів більша кількість 
мікроабортів, урахувати і полічити кіль
кість яких просто неможливо. І багато 
жінок, які вважають себе невинуватими 
у здійснення абортів, насправді винні у 
вбивстві дітей, зачатих в утробі. Звісно, 
вони не знали про те, що, користуючись 
вказаними контрацептивами, вони вби
вали дітей, тому що їм про це ніхто не 
сказав. Але вбивство навіть невільне все 
одно залишається ним. Провина за не
вільний гріх менша, ніж за усвідомлений. 
Але для зачатих дітей це вже неважливо, 
вони знають лише те, що їх убито.

Тому подружжя повинно намагатися 
ставитися з відповідальністю до своїх дій.

Священик Ілія ШУГАЄВ
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СВІТ СІМ’Ї. мистецтво Бути Батьками

«Просто тата» не буває

В усі часи образ батька був невідділь
ним від певної професії. Навіть на зорі 
людства в наскельних малюнках чолові
ків зображували у тій чи тій ролі: мис
ливців, рибалок, воїнів. Це була, так би 
мовити, ознака, пов’язана зі статтю. Ця 
роль надстійка, що збереглася упро
довж тисячоліть. Дуже часто професії 
передавали з покоління в покоління, 
виникали цілі династії ковалів, гонча
рів, купців, візників. Знаючи, що їм на
лежить займатися тим самим, хлопчи
ки рано починали цікавитися роботою 
батька, наслідуючи його, переймали 
різні фахові навички.

Водночас упродовж тисячоліть бать
ко залишався главою сім’ї. Насамперед 
тому, що був годувальником, добува
чем. Але не приносив їжу хтозназвід
ки, «в дзьобику», а добував у поті чола 
на виду у сім’ї. Тому у підсвідомості су
часних дітей, хочнехоч, міцно засів 
зв’язок цих трьох понять: «батько» – 
«глава сім’ї» – «професія». І розмивання 
останнього поняття згубно впливає на 
перше і друге.

Ідеальний споживач
Що відбувається з образом батька, 

коли акцент зі змісту роботи перено
ситься на зароблені гроші? Навіть в 
оптимальному варіанті, за умови, що 
грошей доволі багато, ставлення дити
ни до батька змінюється на гірше. За
мість цікавої ОСОБИСТОСТІ, зайнятої 
важливою, складною справою, він пе
ретворюється для дитини на ЗНАРЯДДЯ 
для добування грошей, тобто фактично 
на неживий предмет. Відчуваєте різни
цю? Гроші ж необхідні дитині для задо
волення якихось своїх потреб. Інши
ми словами, ставлення до батька стає 
СПОЖИВАЦЬКИМ – не випадково саме 
ця скарга зараз дедалі частіше лунає з 
батьківських уст.

Натомість розповіді про те, як тяжко 
дістаються гроші, зазвичай викликають 
у дітей не співчуття, а нову хвилю роз
дратування. Дорослим здається, що це 
саме їхня дитина така жорстока, а спра
ва тут не стільки в її людських якостях, 
скільки у прищеплених їй установках. 
Звісно, батькам стає прикро. Що біль
ше розвиваються в дитині споживаць
кі інстинкти, то важче її любити. Осо
бливо батькові, який 
не так пуповинно 
пов’язаний з дітьми, 
як матір. У результаті 
програють усі – сім’я 
може розпастися.

Потрібно врахува
ти й таку обставину. 
Психологія чоловіків 
така, що їм для щас
тя мало одного лише 
сімейного життя. 
Для чоловіка вкрай 
важливо реалізува
ти себе в суспільстві. 
Тому улюблена робо
та нерідко замінює їм 
практично все, жод
них інших інтересів 
і хобі в них немає. І, 
якщо зміст роботи 
виявляється вдома 
за дужками, дитина 
бачить якогось нудного, сірого чолові
ка, з яким ні про що поговорити, який 
лежить на дивані з газетою або сидить, 
втупившись у телевізор.

Мами схильні звинувачувати в цьому 
батька: мовляв, він дитиною не займа
ється, не грає з нею і тому син або дочка 

до нього байдужі. У чоловіка ж знову на
копичуються образи. Він справедливо 
вважає, що ним не цікавляться; що він 
як людина сім’ї не потрібен.

Можна, звісно, звинувачувати один 
одного безкінечно. Але що з того? У та
ких випадках зачароване коло зазвичай 
розмикається однимєдиним способом 
– батько залишає сім’ю. Програють зно
вутаки всі, і насамперед дитина.

Дружина  
як скульптор сім’ї

У сучасному суспільстві дуже багато 
з того, що раніше давалося людям без 
особливих складнощів, тепер потребує 
чималих зусиль. Раніше діти у масі своїй 
легко розуміли, що потрібно поважати 
старших. Це було нормою, вони з ди
тинства бачили навколо приклад шано
бливого ставлення до батька і матері, до 
бабусь і дідусів. Тепер чимало дитячо
підліткових журналів, книжок, фільмів, 
старші брати і ровесники дають нашим 

дітям протилежні зразки. Аналогічна 
трансформація відбулася і з образом 
батька.

У традиційному суспільстві спеці
ально формувати образ батька було 
не потрібно. Наприклад, батько не з 
власної забаганки «призначав» себе на 

роль глави сім’ї, а ставав главою в силу 
об’єктивних причин: без нього сім’я 
зазвичай була приречена на голодну 
смерть. Сьогодні ж прожити без батька 
матеріально складно, але цілком мож
ливо. Це доводить високий відсоток са
мотніх матерів.

У наші дні, коли чоловічі і жіночі ролі 
зазвичай змішуються і переплутуються, 
ідеальний образ батька потрібно ство
рювати. Сам по собі він у дитини може 
не сформуватися. І тут дуже багато за
лежить від жінки. Адже дитина при
слухається насамперед до думки своєї 
матері, саме її ставлення до тата вона 
переймає.

На що, на мою думку, варто звер
тати увагу дружині, а чим можна і 
знехтувати?

Батько – опора і захист
Одне з головних відчуттів, необхід

них, щоб у дитина сформувалася здо
рова психіка, – це відчуття захищеності. 

Для немовляти його 
забезпечує в основно
му матір. Потім, коли 
дитина починає опа
новувати навколишній 
світ і усвідомлює, що у 
світі багато небезпек, 
з якими жінка не впо
рається, в ролі голов
ного захисника почи
нає виступати батько. 
Маленькі хлопчики 
недарма полюбляють 
вихвалятися один пе
ред одним саме бать
ківською силою: вона 
ніби надає сил і їм 
самим, збільшуючи 
їхню значущість в очах 
оточення.

Тому потрібно всі
ляко підтримувати й 
зміцнювати впевне

ність малюка у тому, що тато – найго
ловніша опора, найголовніший захист 
вашої сім’ї. НАВІТЬ ЯКЩО ЦЕ НЕ ВІДПО
ВІДАЄ ДІЙСНОСТІ!

Ви скажете: «Навіщо? Адже дитина 
все одно побачить, що це не так». Однак 
дорослі занадто перебільшують дитячу 

прозорливість. Ми часто приписуємо 
дітям «правильне», доросле розуміння 
подій і явищ, забуваючи, що вони че
рез свою природу доволі довго живуть 
у такому світі, де дуже багато вигада
ного, міфічного, ірреального. Ця осо
бливість дитячого сприйняття, мабуть, 
найяскравіше виявляється у захопленні 
казками.

Тому ваші слова про татову силу впа
дуть на благодатний ґрунт. І навпаки, 
докази зворотного, навіть найвагоміші, 
– настільки порушать архетипні уявлен
ня про роль батька у сім’ї, що лише не
вротизуватимуть дитину. Ну, а врешті
решт, рикошетом вдарять вас.

Крім того, для дитини батько все одно 
здається сильним, адже малюк значно 
слабший, ніж дорослі. Тож ви у будь
якому випадку не погрішите проти істи
ни, підкреслюючи татову силу.

До питання  
про «профпридатність»

Про роботу батька слід говорити яко
мога частіше і з повагою (незалежно від 
вашого реального до неї ставлення!). 
Причому акцентувати не на зарплаті чи 
якихось супутніх благах на зразок піль
гових путівок, а на змісті, смислі того, 
чим займається чоловік. Оскільки для 
дитини поки все нове, їй будьяка робо
та може здаватися дуже цікавою і важ
ливою. Потрібно лише вміти правильно 
подати.

Окрім зміцнення поваги до батька, 
розповідь про професії виконує ще 
одну важливу виховну функцію: діти 
вчаться бачити на тільки зовнішні, а й 
внутрішні, змістові ознаки дорослості.

Звісно, батько, який працює скром
ним науковим співробітником, та ще й 
займається якоюсь геть незрозумілою 
справою на кшталт дослідження ґрун
тів, програватиме телевізійним супер
менам. Але, якщо дохідливо розповісти 
дитині, які досліди він ставить, на якій 
складній апаратурі працює, який важ
ливий науковий напрям розробляє і для 
чого все це потрібно, ситуація докорін
но зміниться. А якщо потім ще привес
ти сина або дочку на роботу і показати 
щось цікаве!.. Такі речі запам’ятовуються 
на все життя і мають величезний вихов
ний вплив.

Які ще чоловічі якості важливо під
креслювати, виховуючи в дитині повагу 
до батька?

Щоб зрозуміти це, запитаймо у себе: 
які якості традиційно цінують в нашій 
країні у представників чоловічої статі? 
Питання культурних традицій тут дуже 
важливе. Скажімо, в іудейській чи про
тестантській культурі дуже цінують 
ощадливість, а в слов’янській культурі 
такі чоловіки не надто популярні. Їх вва
жають скупими. Або є народи, які висо
ко цінують в чоловіків войовничий за
пал, азарт, любов до ризику. Пригадайте 
кавказьку джигітівку – в ній яскраво ві
дображено саме ці якості.

У нас в чоловіках цінували і цінують 
досі такі якості, як доброта і благород
ство у поєднанні з мужністю, уміння про
бачати кривдників, розум і безкорисли
вість, готовність прийти на допомогу 
іншим, вірність, стійкість, витривалість, 
невибагливість у побуті, працелюбність, 
хазяйновитість і водночас наявність ви
щих, духовних інтересів. Звісно, багато з 
цих якостей поважають і в інших наро
дів. Тут справа у поєднаннях, нюансах, 
які визначають народний характер.

Так, конкретні люди часто бувають 
далекі від ідеалу, але, погодьтеся, якісь 
із цих рис можна знайти у кожного чо
ловіка. І, вказуючи в бесідах із сином чи 

До яких драматичних наслідків можуть призвести, здавалося 
б, цілком незначні зміни у традиційному образі батька? На що 
варто звертати підвищену увагу дружині, а чим можна знехту-
вати? Чи повинна дитина боятися батька? Чи варто татові грати 
з дитиною? Колись відповіді на ці запитання здавалися очевид-
ними. А тепер?

«Тато прийшов!..» 
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дочкою на татові чесноти, дуже важли
во підкреслювати, що це не просто його 
особисті властивості, а якості справ
жніх чоловіків. Тоді у дітей поступово 
сформуються уявлення, які згодом до
поможуть їм у особистому житті.

Чи має дитина  
боятися батька?

Зрозуміло, що батько не повинен бути 
таким собі бабаєм, яким лякають малих 
дітлахів. Коли дитина несамовито боїть
ся тата, в цьому немає нічого доброго.

Зараз, мабуть, частіше зустрічається 
інша крайність: батько поводиться за
надто поблажливо, і дитина його знева
жає. Причому матері навіть деколи вва
жають це плюсом і з гордістю кажуть: «У 
чоловіка з сином чудові стосунки. Зна
єте, чоловік у мене такий м’який, посту
пливий, син із нього мотузки в’є».

Їм здається, що хлопчик розвиває свої 
лідерські якості, а насправді дитина по
збавляється пси
хологічної опо
ри в особі батька 
і може вирости 
примхливою, не
в р і в н о в а ж е н о ю , 
істеричною. Така 
людина не здат
на не те що ста
ти справжнім 
лідером, – вона 
навіть не навче
на вгамовувати 
свої капризи. І, 
звісно, за наймен
шого зіткнення з 
реальністю за сті
нами свого дому 
страждатиме. У 
підлітковому віці, 
звикнувши за
вжди наполягати 
на своєму, норов
лива дитина вза
галі може бути 
н е к о н т р о л ь о в а 
ною. Чи не в кож
ній сім’ї виника
ють ситуації, коли 
втримати підлітка 
від необачного 
кроку можна лише 
силою батьківсь
кого – насамперед 
татового – авторитету. А якщо авторите
ту немає і не було?

Тому побоюватися батька дитина, на 
мою думку, повинна. За найтепліших, 
найдовірливіших стосунків, безумовно, 
варто прагнути, щоб дитина боялася 
батьківської «грози». «Гроза» ж повинна 
бути справедливою і гриміти не з дріб
ниць, а лише в крайніх, критичних ви
падках. Інакше вона стане звичною.

Дитині необхідно розуміти, що на неї, 
якщо вона поводиться погано, є управа. 
І краще, якщо це рідна, близька людина, 
яка карає, люблячи. Адже рано чи пізно, 
але управа все одно знайдеться. Тільки 
вона буде далеко не милостивою.

Чи повинен батько  
грати з дитиною?

Багато жінок вважають це одним із 
найголовніших батьківських обов’язків 
і висловлюють незадоволення, якщо чо
ловік прагне від нього ухилитися. Однак 
мені це не здається правильним. 

Почнімо з того, що дитячі ігри – пси
хологічно нелегка справа для дорослих.
Багатьом людям це настільки важко, 
що вони краще б півдня перетягували 
мішки з картоплею, ніж півгодини пе
рекочували з місця на місце іграшкові 

машинки, заганяючи їх у гараж. Коли 
їх примушують цим займатися, їм стає 
так нудно, що вони починають на ходу 
засинати.

З віком майже всі люди втрачають сві
жість світосприйняття, що притаманна 
дітям. Як правило, її вдається зберегти 
лише талановитим людям мистецтва. 
Приблизно те саме відбувається й зі 
здатністю до дитячої гри. Зазвичай її 
зберігають ті, в кому до кінця життя за
лишається багато хлопчачого, хто полю
бляє дурощі, клоунаду, розіграші. Але 
от біда! Ці риси доволі рідко поєдну
ються з тим, чого очікують від чоловіків 
їхні вимогливі дружини: із серйозністю, 
ґрунтовністю, відповідальністю.

Мені здається значно важливішим, 
щоб батько вчив дітей того, чого не 
може навчити матір, заохочував синів 
до чоловічих справ. А головне – роз
мовляв з дітьми, виступав у ролі мудро
го наставника, який багато знає і гото

вий поділитися 
своїми знаннями, 
і до якого можна 
звернутися із най
різноманітнішими 
запитаннями.

Ви скажете: 
«Та де ж тако
го взяти?» Але у 
будьякого до
рослого, навіть у 
найнеосвіченішо
го, знань більше, 
ніж у дитини. І 
більше життєвого 
досвіду, який ча
сом цінніший за 
книжкові знання. 
Тільки не слід ви
магати, щоб його 
інтереси збіга
лися з вашими. 
Це навіть краще, 
якщо ви, припус
тімо, залучатиме
те дитину до теа
тру, а чоловік – до 
техніки, спорту, 
риболовлі. І, по
вторюю, добре, 
щоб він ЯКОМОГА 
БІЛЬШЕ ГОВОРИВ 
З ДИТИНОЮ. Ба
гато дорослих (не 

лише батьки) взагалі недостатньо спіл
куються з малечею, віддаючи перевагу 
роз’ясненням у формі інструкцій та по
вчальних монологів. А якщо і розмов
ляють, то в основному на побутові теми: 
що їв; які оцінки отримав у школі; що 
задали з такогото предмету. Спершу 
їм здається, що діти замалі, але потім 
вони підростуть і в них уже не виникне 
потреби розмовляти з батьками: вони 
звикли тамувати спрагу спілкування на 
стороні. В результаті люди живуть «по
ряд, але не разом», і можливість впли
вати на дітей дуже обмежена.

Взагалі, коли йдеться про сімейні 
ролі, дуже корисно поцікавитися тра
диційним розкладом: як було раніше. 
Адже людство існує не одну тисячу ро
ків, і сім’ї донедавна вирізнялися дуже 
великою стійкістю. Отже, і ролі в сім’ї 
невипадково розподілилися певним 
чином – правильність такого розподі
лу підтверджувалась багатостолітньою 
практикою. Так ось, малі діти, звісно, 
гралися завжди, на те вони й малюки. 
Але керували грою також діти, лише 
старші. Нікому й на гадку не спадало за
лучати до дитячих забав батька. У нього 
були справи важливіші.

Тетяна ШИШОВА

Було двоє, стало троє – здавалося б, яка різниця?
Різниця, особливо спочатку, вагома. По-перше, коли народжується 

третя дитина, перестають працювати звичні способи управління. В 
головах матері і старших дітей тимчасово може настати хаос, оскіль-
ки ситуація певним чином нагадує революційну – «верхи не можуть, 
низи не хочуть». Якщо раніше, поки дітей було двоє, ситуацію можна 
було так чи сяк контролювати – в одну руку одного, в другу – іншого. 
То тепер, образно кажучи, рук не вистачає. І доти, доки виникнуть 
нові способи управління і буде знайдено робочі виховні прийоми, 
батькам може бути вельми непросто.

Які рекомендації можна дати на той період, коли сім’я лише стає 
багатодітною?

Неприйняття  
старшими родичами

Існує такий закон у сімейній психо
логії: бабусям і дідусям легко прийняти 
кількість дітей у молодих сім’ях, що не 
перевищує кількість дітей, яких наро
дили вони самі. Винятки, звісно, бува
ють, але вони лише підтверджують пра
вило. Тому не дивуйтеся і старайтеся не 
надто засмучуватися, якщо на звістку 
про народження третього онука хтось 
із ваших родичів не зрадів.

Як показує досвід, коли настає час, і 
цей третій малюк підростає, бабусі і ді
дусі, яким було важко прийняти звістку 
про його народження, починають його 
любити і брати участь у його вихован
ні не менше, ніж це було зі старшими 
дітьми.

Традиційна  
ієрархічна структура

Багатьом сучасним сім’ям власти
вий дітоцентризм, тобто орієнтування 
на дитину – царя природи та її потре
би. Потреби дорогоцінних чад при та
кій структурі сім’ї задовольняються за 
найвищим рівнем, але дорослі можуть 
сприйматися як обслуговуючий персо
нал, а в дітей є високі шанси вирости 
егоїстами.

Але якраз відтоді, як малят стає троє, 
така будова сім’ї перестає бути життє
здатною. Стає зрозуміло, що батьки – 
головні люди, вони головніші у сім’ї, ніж 
діти. Тато і мама стають «панівною вер
хівкою», більш чи менш демократич
ною, а діти утворюють «народ». Вони 

займають нормальне «дитяче» (підлег
ле) становище. Адже батьківська вла
да не деспотична, вона ґрунтується на 
любові. І дітям значно спокійніше рос
ти, коли вони твердо знають, що сім’єю 
керують дорослі.

Дитяча  
і батьківська зони

Чільне положення батьків повинно 
підтверджуватися наявністю у них яко
їсь, нехай зовсім невеликої, особистої 
зони. І річ тут не лише в кількості ква
дратних метрів на особу в сім’ї. Хоча, 
звісно, тіснота може загострювати 
проблеми в стосунках. Йдеться про те, 
щоб не вся квартира чи дім перетво
рилися на дитячу кімнату, до колін за
валену іграшками, деталями від ігор і 
конструкторів. А, якщо не виокремити 
чітко дитячу і дорослу зони, – це неод
мінно трапиться, тому що іграшкам 
властиво «розповзатися» по квартирі, 
а прибирати їх майже ніхто не любить. 
Батькам краще чітко домовитися з ді
тьми про те, де «живуть» іграшки, а де 
вони не «живуть».

Крім того, на мій погляд, повинна 
бути навіть за мінімальної кількості 
місця у квартирі виокремлена недо
торкана зона для тата – хоча б у розмірі 
крісла. Добре також, якщо маминою зо
ною є не лише кухня, а є свій спокійний 
і затишний куточок.

У сім’ї може існувати такий закон – 
якщо людина перебуває у своїй особис
тій зоні, інші намагаються її не чіпати.



в 
житті 
сім'ї дитина
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СВІТ СІМ’Ї. мистецтво Бути Батьками

Закони сім’ї  
і дитячо-батьківський договір

Перший і найголовніший закон – у 
сім’ї батьки головні.

Другий – батьки також люди, а не 
прислуга.

Третій – є час і ситуації, коли дорослі 
хочуть бути без дітей.

І всілякі «маленькі закони»:

Сімейні «закони» можуть бути й інши
ми, але головне, щоб вони були чітко 
сформульовані (а в тих сім’ях, де діти вже 
вміють читати, навіть і написані), і щоб 
кожен із дітей, починаючи з трирічного 
віку, їх знав і намагався дотримуватися.

А головне, щоб у дорослих не було су
перечностей з приводу того, що в сім’ї 
можна, а що ні. Протиріччя вимог бать
ків нерідко породжує погану поведінку 
дітей.

Батьки – головні

Дуже часто з народженням третьої 
дитини завершується час ліберально
демократичного стилю виховання у 
сім’ї (а то і потурання). Якщо батьки не 
візьмуть владу у свої руки, життя сім’ї 
ризикує перетворитися на хаос.

Коли дітей стає багато, починають 
діяти дещо інші способи виховання. І 
батьки інтуїтивно застосовують нові 
виховні прийоми. Тато і мама повинні 
всіляко показувати дітям, що у змозі 
впоратися з ситуацією будьякого рівня 
складності без внутрішньої істерики та 
крику.

Нормальна кількість  
батьківської уваги

Щойно дітей стає троє, кожній з них 
дістається нормальна, а не надмірна 
кількість уваги батьків. Річ у тім, що 
нормальні тато і мама «запрограмова
ні» зовсім не на одну, а мінімум на 23 
дітей.

Дітей стає багато, але ж діти, як відо
мо, «істоти газоподібні» – вони займа
ють увесь наданий їм об’єм. Одна ди
тина претендує на повну батьківську 

увагу, двоє її ділять, а третя часом бере 
батьків штурмом.

Не намагайтеся дати всім трьом усю 
увагу одночасно – це об’єктивно не
можливо. Крім того, таке не витримає 
жодне батьківське серце. Навпаки, 
що більше дітей у сім’ї, то краще вони 
одне з одним грають, тому що у них 
з’являється можливість вибору ігро
вих партнерів, а психологічний простір 
стає ширшим.

Особистий час для кожного

Діти у великих сім’ях дуже цінують 
індивідуальну батьківську увагу. Той 
невеликий час, коли тата чи маму не 
потрібно ділити з братамисестрами, 
може стати для дітей серйозним заохо
ченням, значно кращим, ніж цукерка.

Особливий статус  
найстаршого з дітей

Старша дитина – єдина з усіх, хто 
пам’ятає своє «царське» становище – 
коли вона була єдиною, і їй не потрібно 
було ні з ким ділити батьківську увагу.

Старшій дитині, як правило, доволі 
рано доводиться стати дорослою. На
роджені після неї брати і сестри ні на 
хвилину не пускають її назад у психо
логічну нішу немовляти. А їй іноді так 
хочеться побути маленькою! Це нор
мальне бажання старшого іноді побути 
малюком потрібно розуміти батькам і 
не осуджувати занадто суворо.

Якщо ж старша дитина перевантаже
на обов’язками, пов’язаними з турбо
тою про молодших, вона може почати 
втомлюватися від того, що у неї є брати 
і сестри. Тому її допомога вам, батькам, 
повинна бути дозованою і відповідати її 
віковим можливостям. Дитина дошкіль
ного віку не може занадто довго гойдати 
візок з немовлям. Школяр не більше пів
години здатен весело гратися з малюком.

У старшої дитини повинно бути пра
во на своє життя, свій час і захоплення. 
Тоді вона добровільно стане займатися 
з малюками у вільний час.

Перший і другий – одна команда

Незадовго до народження третьої 
дитини, за 23 місяці, варто об’єднати 
старшу і молодшу дитину в одній кім
наті і постаратися зробити режими їх
нього сну і бадьорості синхронними. 
Другій дитині, яка перестала тепер бути 
молодшою, буде психологічно прості
ше прийняти нового малюка, якщо най
старша візьме її до себе в компанію.

Коли з’являється новонароджений, 
двоє старших утворюють «команду», і 

дистанція, що відмежовує їх від батьків, 
зростає. Якщо двом старшим добре і 
цікаво разом, вони стануть менше тур
бувати батьків і вимагати уваги. Мамі 
доведеться стати чимось на зразок 
масовикавитівника, завжди маючи на
поготові декілька варіантів занять або 
ідей для ігор, здатних захопити стар
ших дітей.

Самостійність старших дітей

Важливо постаратися зробити цю 
«парочку» старших настільки автоном
ною, наскільки це можливо у їхньому 
віці.

Якщо діти можуть самі прибрати у ди
тячій кімнаті – чудово. Якщо їх можна 
разом купати і навіть ненадовго зали
шити у ванній – прекрасно. Якщо вони у 
змозі самі лягти спати – у вас з’явиться 
особистий час.

Що більше справ ваші двоє старшень
ких здатні робити самостійно і мирно – 
то краще ви впораєтеся зі своїми бать
ківськими обов’язками.

Уміння делегувати функції  
і повноваження

Можливо, це звучить якось занадто 
складно і науково, йдеться про річ до
волі просту – мама і тато трьох і біль
ше дітей зовсім не повинні все за всіх 
робити самі і все встигати. Навпаки, 
батьківська ефективність у великій сім’ї 
багато в чому залежить від уміння пере
розподіляти обов’язки і ділитися ними.

Навіть дітидошкільнята цілком мо
жуть суттєво допомогти мамі і по гос
подарству, і з малюком. Важливо лише, 
щоб ця допомога була посильною. Якщо 
у вас є на кого перекласти генеральне 
прибирання, прасування і готування – 
робіть це без сумніву. Тоді шанси, що 
кожному з дітей дістанеться трохи бать
ківської уваги, вищі.

Навчитися справлятися  
з ситуацією

Основне, чого доведеться навчити
ся батькам трьох дітей, – це без паніки 
приймати ситуацію, коли буквально не 
вистачає рук. На деякі речі потрібно 
навчитися дивитися простіше. Можна 
переглянути систему пріоритетів і ви
рішити, що ви робите спочатку, а що і 
взагалі можете не встигнути зробити. У 
певних ситуаціях легко можна зверну
тися по допомогу до родичів або чоло
віка. З чимось чудово можуть впорати
ся старші діти. І так далі.

Мама і тато трьох дітей приблизно 
через півроку з подивом можуть ви
явити, що їхні життєві позиції за ба
гатьма пунктами змінилися. Вони самі 

стали іншими і суттєво змінилася по
ведінка старших дітей – вони стали 
більш організованими, самостійними і 
слухняними.

Не піднімайте планку  
занадто високо

Часом у той період, коли народжу
ється третя дитина, старший чи старші 
якраз починають ходити до школи або 
відвідувати позашкільні заняття. А у ве
ликому місті розвезення дітей до шкіл, 
студій і гуртків вимагає подеколи чима
ло часу.

Якщо ви станете надриватися, скла
даючи щільний графік переміщень від 
одного дитячого центру до іншого з не
мовлям у автокріслі, – сил на спілкуван
ня з дітьми у вас залишиться небагато, а 
у найменшого може бути порушений ре
жим сину і виснажена нервова система.

Скажіть собі чесно, що ви не в змо
зі все встигнути. Є народне прислів’я: 
«Вище голови не стрибнеш». Однак 
батьки трьох і більше дітей часто стара
ються довести самим собі, своїм бать
кам та всім навколо, що вони здатні 
зробити все якнайкраще, причому без 
сторонньої допомоги.

Дуже важливо не надірватися, тому 
що бути батьками – це надовго.

Отже:

Катерина БУРМІСТРОВА, 
дитячий і сімейний психолог, мама 

вісьмох дітей

Давайте матері можливість побу
ти на самоті з немовлям.
Постарайтеся зробити так, щоб 

життя старших дітей було насиченим.
Постарайтеся перевести середню 

дитину під опіку старшої.
Усіляко підкреслюйте, що вони не 

суперники, а команда.
Не робіть зі старшої дитини «ста

рого» і свого головного, перевантаже
ного відповідальністю, помічника.
Змиріться з тим, що ви не можете 

встигати все, а справи вдома не закін
чаться ніколи.
Не намагайтеся усім керувати й 

у всьому брати участь. Краще вчасно 
підкидайте дітям ігрові ідеї і хатню 
роботу.
Знаходьте можливість бодай іноді 

вибиратися кудись без малюка зі стар
шенькими. Вони дуже цінують такі 
вилазки.
Залишайте сили на себе і чоло

віка. Не будьте занадто жертовними 
батьками.
І пам’ятайте: троє дітей – це вже 

багатодітна сім’я! 

Потреби тата задовольняються в 
першу чергу.
Спочатку немовля, потім старші 

діти.
Найстарший має більше обо в’яз

ків, але й більше привілеїв.
У кожного в сім’ї є право на само

тність. Ніхто не повинен проти свого 
бажання грати з іншими.

(Закінчення. Початок на 11 стор.)
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Цар гори. Це одна з найвідоміших і найпопулярніших ігор. Той, хто най-
швидше займе вершину гори (снігової гірки), стає її «царем». Інші діти 
намагаються зайняти його місце, стягнути самозванця з вершини, тому від-
бувається штурм гори з усіх боків. У грі заборонено використовувати пред-
мети, які можуть завдати тілесних ушкоджень; не можна штовхатися, тягнути 
за шарф, робити захвати за горло й застосовувати прийоми, що призводять 
до травм.

Влучні стрільці. Потрібні дві команди.
Перше змагання: снігом обводять 

мішень (наприклад, на дереві «малю-
ють» коло), завдання гравців – сніж-
ками влучити точно у ціль. У цьому 
змаганні беруть участь по двоє осіб з 
кожної команди, решта робить сніж-
ки. Виграє та команда, чиї гравці влу-
чили в мішень найбільше разів.

Друге змагання: на відстані, яку об-
говорюють учасники, заздалегідь роз-
міщують палиці з нанизаними на них 
маленькими крижаними колобками. 
Завдання гравців – збити сніжки. Ви-
бивають їх всі учасники. Перемагає та 
команда, яка швидше впорається із 
завданням.

Змагання третє: на снігу вибудову-
ють два трикутники зі сніжок. Завдан-
ня гравців – вибити всі, крім першого ряду. Перемагає та команда, яка зро-
бить це першою. Участь беруть усі.

На світі є безліч різноманітних ігор 
і занять. Які з них припадуть до душі 
вашій дитині – відповісти можете 
лише ви. Ми ж у свою чергу бажаємо, 
щоб зимові канікули минули цікаво, 
весело, і діти встигли відпочити.

Олена БАЖАНОВА

В негоду краще бути вдома. Хлопчики можуть майструвати 
щось із дерева. Наприклад, можна зробити годівничку для 
пташок, шпаківню на весну або синичник. Синичник – це 
хатинка для маленьких пташок (синиця, підкоришник, горих-
вістка). Він відрізняється від шпаківні меншим розміром, а го-
ловне – вужчим входом. Через це до нього не можуть потра-
пити шпаки, горобці, зате маленьким пташкам тут затишно. 
Можна зробити з дерева фігурки й подарувати друзям або 
розфарбувати й приготувати для ялинки наступного року.

Дівчатам можна запропонувати допомогти мамі спекти 
пиріг. Добре, якщо дівчинка зацікавиться в’язанням, пле-
тенням з бісеру або макраме, вишивкою, або кроєм і 
шиттям.

Юні слідопити. Завдання гравців – 
якомога більше розповісти про те, що 
«сказав» сніг: сліди яких тварин або 
пташок видно; що вони робили (тіка-
ли від переслідування, шукали корм, 
їли...). Для того, щоб правильно визна-
чати сліди, дітям бажано звернутися до 
дорослих з проханням навчити це ро-
бити, або прочитати про це відповідні 
довідники.

Новорічні прикраси з льо-
ду. Якщо є можливість при-
красити ялинку в лісі або у 
вашому подвір’ї, можна зро-

бити для неї прикраси з криги: 
заздалегідь підготуйте формочки і 
залийте їх водою. Після цього «при-
краси» акуратно вийміть і повіс те 
на ялинку. Щоб іграшки вийшли 
ще гарнішими, можна заливати під-
фарбовану воду або покласти в неї 
ягоду, мішуру, шматочки фольги 
або фігурки з неї тощо.

Отже, початок зимових 
канікул збігається з під-
готовкою до Нового 
року, тому постарайтеся 
захопити ними ваше чадо. 
Зробити це потрібно не 
примусово, а граючись. 
Наприклад, запропонуйте 
позмагатися на найвишу-
канішу паперову сніжинку. 
Можна прикрасити стіни 
кімнат паперовими фігур-
ками, гірляндами, зробле-
ними власноруч.

Мабуть, найбільшу ра-
дість і гордість викличе у 
дітей прохання батьків до-
помогти вибрати ялинку. 
Із не меншим захоплен-
ням дітлахи візьмуться 
наряджати ялинку (дайте 
дитині пофантазувати, і, 
можливо, вона повісить 
іграшки на ялинці так, 
що вони нагадуватимуть 
сюжети з казок). Якщо 
дитина ще не вміє цього 
робити – навчіть, їй це 
сподобається.

Навчальне півріччя позаду. і, незалежно від 
того, як навчалась ваша дитина весь цей час, 
вона заслуговує на відпочинок. Якщо їй не на-
дати таку можливість, вона буде стомленою, 
навчатиметься гірше і без інтересу. Пам’ятайте, 
що карати дитину шляхом позбавлення кані-
кул як відпочинку НЕ МОЖНА!

під час зимових канікул?

Чим 
зайняти 
дитину
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І все це щодня. І ти розумієш, що по
чала забувати елементарні слова. 

А до кінця першого року декрету твій 
словниковий запас практично дорівнює 
словниковому запасові твоєї одноріч
ної дитини. Гардероб і догляд за собою 
зведено до мінімуму, а саме: до враніш
нього душу, якщо пощастить, і джинсів з 
футболками.

А елегантні сусідки, які повертаються 
ввечері з роботи, у той час, коли ми лі
пимо з дитиною пасочки в пісочниці біля 
дому, викликають щось, схоже на напад 
заздрощів.

І всі мрії лише про те, щоб швидше на
став той час, коли наше чадо піде до ди
тячого садку, а ми – на роботу, яка також, 
в принципі, не дуже й улюблена. Однак 
все ж це привід одягнутися пристойно і, 
найголовніше, змінити обстановку. Ніби, 
якщо два місця поміняти між собою, то 
це принесе якесь задоволення. За кілька 
місяців такихот змін будуть скарги вже 
не на те, що «одне і те саме» – це «дім», а 
тепер уже буде «робота – дім».

І мені одразу мимоволі здається, що 
ми – біороботи. Справді, люди живуть, як 

машини, і самі ж страждають від цього. 
Адже де немає творчості, де не вкладено 
творчу енергію, там не буде ні натхнен
ня, ні радості, ні щастя. Ні вдома, ані на 
роботі – ніде!

Будьяку справу можна зробити мак
симально просто, а можна – дуже ви
шукано і творчо. Це залежить від нас і 
нашого мислення. Найголовніше – знати 
і пам’ятати, для чого ми все це робимо. 
Для чого ми народили цю дитину, для 
чого ми зараз із нею, навіщо дитині по
трібна мама…

Якщо немає сенсу в діяльності, то, 
справді, «дня бабака» не оминути. Лише 
осмислена, свідома діяльність може при
нести задоволення. І річ тут навіть не у 
різноманітті, а саме у глибині того, що ми 
робимо.

Якщо ми частіше будемо себе за
питувати «Навіщо я це роблю?», то 
рано чи пізно дійдемо того, що роби
ти все поверхово, лише мінімальне з 

того, що вимагається, – прямий шлях до 
депресії й емоційного вигорання.

Виховання дитини також може стати 
дуже захоплюючим процесом, якщо ми 
цього захочемо. Якщо не обмежувати
мемося тілесними потребами і центром 
розвитку дитини раз на тиждень (і то 
лише тому, що всі туди ходять). Якщо 
основним критерієм того, що ми на 
правильному шляху, буде зростання у 
нас і нашій дитині любові і радості від 
спільного дозвілля.

Адже декретну відпустку вигадали не 
для того, щоб звести жінку з глузду, а для 
того, щоби дати дитині ту емоційну близь
кість і любов, яких вона потребує. Тому 
що ці три роки не повернеш потім ні за 
які гроші. Поїсти і поспати дитина може і 
в будьякому місці, спеціально придума
ному для дітей, у яких немає батьків.

Людина має потреби більш тонкі і важ
ливі. Це ми починаємо розуміти, коли 
заглиблюємося у своєму розумінні зви
чайних речей. Це осмислення веде до 
творчого підходу в побуті, у стосунках і 
в житті.

Творчість – це небажання мислити і ба
чити поверхово, буденно.

Спробуйте внести творчість у все, що 
ви робите.

Спробуйте більше читати про вихо
вання дітей, дізнаватися якусь нову ін
формацію і обов’язково діліться нею з 
іншими мамами. Вони будуть вам дуже 
вдячні, тому що також стомилися гово
рити про дитяче харчування і памперси. 
Їм також хочеться близьких стосунків зі 
своїми дітьми і тому вони з радістю го
воритимуть з вами про те, як це зроби
ти. Тому що стосунки – це найскладніша, 
але й найдушевніша частина нашого 
життя. 

Найбільше щастя або горе ми виноси
мо саме із стосунків. Це очевидно кожній 
людині.

Спробуйте творчо підходити до своїх 
щоденних побутових обов’язків. Адже 
можна приготувати макарони до при
ходу чоловіка, а можна спробувати зро
бити щось складніше. Хоча є безліч про
стих рецептів вельми вишуканих страв 
(я в цьому переконалася за свої 6 років 
материнства). А час ми завжди знаходи
мо для того, що дуже хочемо зробити.

Спробуйте творчо поставитися до сво
єї зовнішності. Можна одягнути те, що 
лежало вранці поряд із ліжком, а можна 
щодня одягатися гарно – для себе і для 
чоловіка, і навіть для дітей. Вони також 
розуміють, що таке краса.

Спробуйте внести творчість у ваш ре
жим дня. Можна щодня ходити на дитя
чий майданчик, а можна планувати тиж
день так, щоб усім було цікаво – і мамі, і 
дитині. Тому що вашому чаду потрібен не 
режим, а щаслива і радісна мама. Малюк 
може поспати і у візку під час свого ден
ного сну, і поїсти те, що ви взяли з собою 
для нього. Це не вплине негативно на 
його розвиток. А от вічне незадоволення 
і грубість мами запам’ятаються йому на 
все життя.

І, звісно, все це різноманіття може за
йти у глухий кут, якщо у нас не буде ро
зуміння, що все те, що ми робимо зараз, 
неминуче позначиться на свідомості 
наших дітей та їхньому світогляді. Адже 
дитині важливо бути здоровою в усіх 
сферах людського життя – тілесній, емо
ційній, соціальній і, звісно ж, духовній.

«Емоційне вигорання» і «день бабака» – найчастіші скарги се-
ред мам маленьких дітей, та й немаленьких також. Щодня те 
саме – поїсти, погуляти, поспати... Й уже дитячий майданчик 
біля дому просто ненависний, а його різнокольорові будиночки 
та гірки здалеку лише своїм виглядом наганяють глибоку де-
пресію. А розмови між мамами про одне й те саме набридли 
до нудоти. Кашки, пюрешки і супчики навіюють тиху печаль. А 
прання і прибирання – тим паче.

МАМИН «ДЕНЬ БАБАКА»

Повернувшись додому ввечері, я застав дружину у 
їдальні, де вона накривала стіл на вечерю. Взявши 

її за руку, попросив зупинитися і присісти зі мною на хви
линку, оскільки мені потрібно сказати їй дещо важливе.

«Я хочу подати на розлучення».
Вона трохи помовчала, а потім лише запитала про 

причину. Я не зміг відповісти і саме моє мовчання при
вело її до нестями.

Вечеряти не стали, не до того було.
Вона проплакала всю ніч…
Я розумів її, але не міг сказати нічого втішного – я роз

любив дружину і покохав іншу жінку!
З почуттям провини протягнув їй на підпис угоду, 

згідно якої залишав їй дім і машину, але вона розірвала 
угоду на шматки і викинула їх у вікно.

І знову почала плакати.
Я нічого не відчував, крім докорів сумління, – жінка, 

з якою я розділив 10 років свого життя, стала мені геть 
чужою… Мені було шкода років, витрачених на спільне 
з нею проживання, і хотілося якомога швидше скинути 
цей тягар і летіти до нового Справжнього Кохання…

Наступного ранку ну тумбочці лежав лист з умовами 
розлучення: дружина просила у мене відтермінува
ти подання заяви на один 
місяць й упродовж 
цього місяця продо
вжити розігрувати 
роль благополучної 
сім’ї. Причиною були 
майбутні іспити нашого сина.

І ще… У день нашого весілля я заніс її у дім на руках. І 
тепер вона просила, щоб упродовж цього місяця я що
ранку виносив її на руках з нашої спальні.

Відтоді, як у мене з’явилася інша жінка, у нас із дру
жиною практично не було фізичного контакту – вранці 
спільний сніданок, ввечері – спільна вечеря, і сон по 
різні боки ліжка.

Тому, взявши її на руки вперше після тривалої пере
рви, я відчув якесь душевне збентеження… Аплодис
менти сина повернули мене до реальності – на обличчі 
дружини світилася щаслива усмішка, а мені… було чо
мусь боляче.

Зі спальні до їдальні – 7 м. Поки я ніс її на руках, дру
жина прикрила очі і прошепотіла ледь чутно на вухо 

сімейні історії

Не спізнися!

ГоловнаНаталія 
БОГДАН
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Зараз усі ці питання – з розряду 
риторичних.

Ми часто не вміємо бути щасливими 
матерями, дружинами, господинями, 
жінками… Ми не бачимо сенсу в тому, 
щоб мати жіночний вигляд і носити спід
ниці й сукні, щоб присвячувати якомога 
більше часу дітям і пекти печиво у вихід
ні; щоб прасувати чоловікові сорочку, 
думаючи про його життєву мету…

Ми не бачимо у цьому цінності, важ
ливості. Сім’я, материнство, відданість, 
жертовність, жіночність… Усе знеціни
лося. Все втратило сенс.

Чому? Чому все так сталося?
Чому ми рвемося на роботу, кидаючи 

дитину у півторадва роки на якусь див
ну жінку в дитячому садку? Адже вона 
її не любитиме. Скоріш за все ця жінка 
поводитиметься з нею, як цокольниця з 
цоколем на електроламповому заводі. 
Для неї це конвеєр. Вона навіть не на
магатиметься побачити особистість у 
цій дитині та тиснутиме на неї, вимагаю
чи бути, як усі. Адже в неї таких 25 і по
іншому з ними не можна.

Колись давно, років 30 тому, наші 
мами так само віддали нас до дитячого 
садка. Такій самій тітці. Трохи дивній. 
Але нічого не вдієш. Потрібно йти на ро
боту. Тільки практично кожній із нас тоді 
було близько року.

І ми росли й розвивалися поза домом 
майже весь цей час… А якщо точніше, 
то це 21 рік! 5 років дитячого садка, 11 
років школи і 5 років ВНЗ. Увесь цей час 
вдома ми були практично лише ввече
рі й іноді на вихідні. Та постійно кудись 

поспішали. У нас були справи – «дитячі 
ранки», заняття, уроки, репетитори, іс
пити, пари, курсові, диплом, курси…

Нам казали: «Вчися, бо будеш домогос
подаркою!» І це звучало так загрозливо, 
що хотілося, справді, гризти зубами гра
ніт науки. Адже головне – це червоний 
диплом, гарна робота і приголомшлива 
кар’єра. Ну або бодай просто влаштува
тися кудись працювати, адже потрібно 
самій себе забезпечити.

Може, у когось було поіншому, але 
підозрюю, що у багатьох було так!

Як часто ми збиралися за обіднім сто
лом усією сім’єю? Лише на свята.

Як часто мама зустрічала нас зі шко
ли? Зазвичай ми самі приходили додому 
і підігрівали собі обід або ж залишали
ся в групі продовженого дня. А ввечері 
мама, частіше за все стомлена і розлю
чена через нескінченні неприємності 
на роботі, приходила додому. Вона не 

хотіла ні говорити, ні 
їсти. Мама запитува
ла про оцінки (якщо 
не забуде), перевіря
ла уроки мимохідь і 
відсилала усіх спати.

Наші батьки не зна
ли нас. Вони не зна
ли нічого про наш 
внутрішній світ, про 
наші мрії і прагнення. 
Вони реагували тіль
ки на погане, тому що 
на хороше у них не 
вистачало ані часу, 
ані сил.

Ми також не знали їх. Ми і не могли їх 
знати, тому що у нас теж не було часу на 
тривалі задушевні розмови, на спільні 
ігри або читання, на сімейний похід у 
театр або парк на вихідних, на літній від
починок з наметами біля річки…

І так ми росли. Так зрощували у собі 
якісь ідеї та уявлення про майбутнє, про 
життя, про життєві цілі.

І в наших розумах місце для сім’ї було 
відведено дуже незначне. Якраз саме 
таке, яке ми бачили у наших сім’ях.

Адже щоб довго перебувати з дити
ною, грати з нею, потрібно любити це 
робити.

Щоб пекти печиво і готувати різнома
нітні смачні вечері, потрібно любити це 
робити.

Щоб приділяти час оселі – прикраша
ти її, покращувати, створювати затишок, 
потрібно любити це робити.

Щоб жити цілями та ідеями чоловіка, 
переживати за нього та його майбутнє, 
потрібно… любити чоловіка, а не лише 
себе поряд із ним.

Усе це прищеплює дочці мама. Вона 
– її перший і найголовніший вчитель. 
Мати вказує на життєві орієнтири. Вона 
вчить любити… свою жіночу місію. Вона 
пояснює важливість бути дружиною і 
матір’ю. Мама вчить… любити.

І, якщо дочка практично не бачила 
своєї матері, а якщо і бачила, то геть не у 
натхненні на сімейне щастя, то як їй са
мій досягти його?!

Ми були приречені розгубити свою 
чистоту і любов, тому що нас учили тіль
ки, як зробити кар’єру.

Нас навчали, що слово «успіх» має зна
чення лише поза домом, лише десь у ка
зенних стінах.

А потім ми тихо плачемо над зруй
нованим шлюбом (котрим за рахунком 
уже!), над відчуженістю дітей і якимось 
дивним відчуттям, що хтось колись нас 
обдурив.

Але вихід є завжди. Вихід – це вчитися. 
Вчитися бути матір’ю, дружиною, госпо
динею, жінкою. Потихеньку, помалу… 
Вчитися бачити все іншими очима – жі
ночими, добрими, люблячими…

Вчитися любити. Вчитися цінувати 
сім’ю, чоловіка, дітей. Служити їм, допо
магати їм стати краще, розквітнути, як 
пуп'янкам, зігрітими нашою любов’ю.

Нам потрібно вчитися усміхатися ді
тям і чоловікові, обіймати їх частіше.

Нам потрібно дивитися глибше і зро
зуміти, що ми не просто ростимо люди
ну, ми формуємо її внутрішній світ, сві
тогляд, життєві установки. Багато з того, 
що вона отримає в дитинстві, йтиме з 
нею все її життя. І нам потрібно зроби
ти «блискучу кар’єру» матері і дружини. 
І, якщо ми навіть не спробуємо пройти 
по цій кар’єрній драбині, розчарування 
буде невід’ємною частиною нашої ста
рості. Тому що втрачені можливості і 
знехтувана відповідальність дають дуже 
гіркі плоди в майбутньому.

Важливо пам’ятати, що все дасть від
повідні плоди свого часу. Якими вони 
будуть? Багато залежить від нас. Від 
нашого життєвого вектора, від ціннос
тей, які ми несемо у цей світ, у світ своєї 
сім’ї.

прохання – не говорити про розлучення нашому синові 
до вказаного терміну… Наступного дня роль щасливо
го і закоханого чоловіка далась трохи легше. Дружина 
поклала голову мені на плече. І тут я зрозумів, як довго 
не вдивлявся у ці колись кохані риси і як вони не схожі 
вже на ті, 10річної давнини… На 4й день, взявши дру
жину на руки, я мимоволі подумав про те, що ця жінка 
подарувала мені 10 років свого життя…

На 5й день у грудях тиснуло від незахищеності ма
ленького тіла і довіри, з якою дружина притискалася до 
моїх грудей.

З кожним днем виносити її зі спальні мені ставало де
далі легше.

О дного ранку я застав її перед вибором одягу – 
виявилося, що за час, що минув, увесь гардероб 

став їй надзвичайно завеликий. Лише тепер я помітив, 
як змарніла й осунулася дружина.

Виявляється, тому моя ноша легшала з кожним на
ступним днем… Моє прозріння виявилося раптовим, 
як удар у сонячне сплетіння.

Несвідомим рухом я погладив її волосся. Дружина 
покликала сина й міцно обійняла нас обох. Сльози під

ступили до горла, але я відвернувся, тому що не міг і не 
хотів змінювати свого рішення. Знову взяв дружину на 
руки і виніс зі спальні.

Вона обійняла мене за шию, а я притиснув її до грудей 
міцно, як у перший день нашого весілля…

В останній день узгодженого терміну в моїй душі 
панувала невизначеність. Щось змінилося, пере

вернулося, чого я не міг визначити… Я пішов до тієї дру
гої жінки і сказав їй, що не розлучатимуся з дружиною.

Дорогою додому я думав про те, що буденність і мо
нотонність сімейного життя з’являється не через 
те, що зникло чи минуло кохання, а через те, що 
люди забувають про значення кожного у житті 
другого.

Звернувши з дороги, я зайшов по букет, і до
дав до нього красиву листівку з написом: «Я 
носитиму тебе на руках до останнього дня твого 
життя!»

Задихаючись від хвилювання, з букетом я 
прийшов додому, але дізнався, що дружину від
везли до лікарні, тому що їй стало погано. Там вона 
померла…

Тривалі місяці, поки я, засліплений коханням до іншої 
жінки, літав поміж хмар, моя дружина мовчки боролася 
з тяжкою недугою.

Знаючи, що жити їй залишалося недовго, вона остан
нім зусиллям волі постаралася врятувати нашого сина 
від стресу і зберегти в його очах мій образ гарного 
батька і люблячого чоловіка.

http://www.forums.mk.ua

професія – мама
Ви ніколи не задумувалися, чому нам так часто важко 

бути постійно з дітьми? Чому нас кудись тягне з дому? 
Чому заради виходу у світ ми готові віддати своїх дітей 
іншим людям на виховання, людям, яких ми не знаємо? 
Чому нас більше хвилює мода і плітки, ніж педагогіка і 
здорове харчування? Чому сім’я не займає головне міс-
це у нашому житті? Чому наша з вами самореалізація, 
наші бажання важливіші за майбутнє наших дітей?

ВІДРОДИТИ СВІЙ  
ТАЛАНТ МАТЕРИНСТВА



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

16
стор.

ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

– Сьогодні більше, ніж будь-коли, 
здається, що ми зайшли в глухий кут. 
Статистика свідчить про зростання 
кількості людей, які страждають від 
депресії.

– Світ, який зачепила депресія, – по
збавлений радості і любові. Це відчу
жений і самотній, ненависний світ, що 
втратив орієнтири; світ, у якому втра
чено вертикальний вимір і людина 
розвивається лише по горизонталі іс
нування, у різноманітті безкінечному і 
порожньому. 

Це світ, якому більше нічого сказати. 
Він позбавлений Бога. Там радість часто 
плутають із задоволенням. Між тим, іс
тинна радість пов’язана зі значно глиб
шими механізмами, вона – повна реалі
зація себе як людини і тісно пов’язана з 
успіхом у духовному житті.

Депресія виникає тоді, коли люди не 
розуміють свого призначення, сенсу 
свого існування на Землі. Коли душа по
збавлена миру сама з собою, з Богом або 
людьми. Це стан конфлікту, внутрішньо
го розриву між душею і розумом. Відсут
ність рівноваги. 

Депресія означає насамперед – від
сутність любові. Коли люди не можуть 
знайти безкорисливої підтримки з боку 
собі подібних.

– Незадоволення тим, що у тебе є, 
також спричиняє депресію. Більшість 
людей вічно тужать за чимось іншим. 
Життя їхнє завжди десь в іншому міс-
ці. Чому вони не знаходять своє місце 
і сенс?

– Вони страждають від свого безсил
ля, відчувають, що могли б бути чимось 
більшим, ніж вони є. Але це «дещо біль
ше» не переносять в собі, не акумулюють 
його всередині. Прагнуть мати, замість 
того, щоб стати. Прагнуть володіти, за
мість того, щоб дарувати.

Неправильно зорієнтована на ціннос
ті світу, ця туга починає змішуватися з 
марними сподіваннями, оскільки кінце
ві речі не можуть задовольнити душу.

– У деяких людей є все, що їм по-
трібно: робота, яку вони хотіли; до-
статньо грошей на решту життя; відо-
мість… І все ж вони глибоко нещасні. 
Чого їм не вистачає?

– У них є предмети, які вони хотіли. 
Вони купили собі і людей навколо. Але 
залишили поза увагою стосунки з інши
ми. Такі люди залежні від матеріальних 
речей саме через цю свою невпевне
ність в існуванні іншої реальності. 

Якщо ти знаєш, що існує вічність, то з 
легкістю відриваєшся від матеріальних 
турбот. Ти вже не копиш відчайдушно. 
Вже не боїшся завтрашнього дня. Ти здо
буваєш упевненість, а отже, здобуваєш 
віру.

Матерія сама по собі не може прине
сти щастя, як не може принести його і 
слава – художня чи інтелектуальна. Ти 
стаєш щасливим не тієї миті, коли збира
єш, а коли даруєш. 

Цінності – неважливо, які вони: мате
ріальні, духовні чи інтелектуальні – по
винні збиратися, щоби бути подарова
ними. Матерію потрібно перетворити, 
вона повинна набути духовної ціннос
ті завдяки нашим щедрим і добрим 
вчинкам.

Людина, коли прагне назбирати до 
купи матерію з егоїстичною метою, зі

брати майно, простотаки вилучає його 
з його природного обігу – бути на служ
бі взаємин між людьми. Але матерія за
вжди одна і та сама, вона не примножу
ється. Це дивовижно, коли подумаєш, 
що вода, яку ми п’ємо, одна і та сама, у 
тій кількості, як і тисячі років тому. Це та 
сама вода, яка циркулює, яка не залиши
ла планету. Той самий дар – для кожного 
з нас.

– Куди не кинь оком, всюди пропа-
гують модель успішної, вічно усміх-
неної людини. Щастя – це імператив, 
а депресія – сором, це ганебне тавро. 
На тлі такого тиску з боку суспільства 
неможливість радіти ще сильніше за-
нурює декого у відчай.

– Уявлення про те, що нам слід бути 
щасливими щомиті свого життя, доко
рінно помилкова і породжує дуже багато 
марних очікувань, тому що люди зану
рюються у змагання з нереальною, уто
пічною моделлю. Життя – це не постійне 
щастя, як не є воно і постійною бороть
бою. Життя – це сплетіння страждання 
і радості, а остання часто приходить як 
нагорода за зусилля, за виконання яко
гось обов’язку; від того, як ти працюєш з 
тими талантами, які тобі дано.

Одержимість щастям за будьяку ціну 
– згубна. Це означає, що твої бажання 
обігнали життя і стали неприродними. 
Головне – не хотіти того, що неможли
во, а радіти тому, що у тебе є: гарному і 
поганому. Знаходити сенс у всьому, що 
з тобою трапляється. Наповнювати ним 
кожне випробування у своєму житті.

Якщо прибрати життєві труднощі і зу
силля, то усунеш і радість. Безтурботне 
життя, прожите у задоволенні, – це жит
тя, в якому ти втрачаєш можливість са
мореалізуватися. Лише спроби, оплаче
ні дискомфортом і жертвою, залишають 
слід у людській істоті.

Думаючи про користь, яку отримуєш, 
ти вже не дивишся зі страхом на трудно
щі і страждання життя. Якщо поглянути 
на стан речей з точки зору вічності, то 
зі світу цього ми підемо лише з тим, чим 
ми стали.

– Декого ламають навіть незначні 
випробування, а інші, хоч їм і даються 

труднощі без числа, 
прямують по життя з 
піднесеною головою. 
Чому в одних є сила 
протистояти їм, а в 
інших немає? Невже 
тісто, з якого ми злі-
плені, таке різне?

– Що робить жит
тя декого дуже важ
ким – то це не те, що 
життя важке саме по 
собі, а те, що вони не 
налаштовані бачити і 
світлий бік життєвих 
труднощів. Тому голо
вне – знайти сенс кож
ного випробування 
або страждання, яке 
переживаєш. Якщо на

повниш його смислом, то знайдеш силу 
і незворушність, щоб йти далі з підне
сеною головою. Якщо ж не знаходиш у 
ньому смислу, то дійде до того, що воно 
зламає тебе.

Якби людина не зазнавала страждань, 
вона була б вкрай поверховою. Лише 
життєві випробування примушують її 
мислити глибше. Коли в неї все добре з 
усіх точок зору, вона застоюється, живе 
на поверхні; вона не живе всією своєю 
сутністю.

Страх перед важкими життєвими ви
пробуваннями зупиняє нас і заважає 
нам бути чимось більшим, ніж ми є. 
Слід мати мужність задумувати для себе 
більш величне життя. Потрібно мати 
мужність мріяти і бачити себе вище на
ших страхів і немочі.

– Кажуть, що істинна радість глибо-
ка, але, при всьому тому, вона вияв-
ляється тимчасовою. Чому ми не мо-
жемо зафіксувати її, чому не можемо 
зупинити її на місці?

– Не потрібно дивитися на радість як 
на наркотик, щоб вона дала нам забу
ти про страждання світу цього; не слід 
шукати її, як втечу. Радість взагалі не по
трібно шукати! Люди, справді щасливі, 
не знають, що вони щасливі, тому що 
вимірюють своє щастя щастям іншого. 
Вони вийшли із себе і живуть для іншо
го. Щастя приходить саме. І приходить 
як дар тим, хто вміє шукати іншого і 
Бога.

Всі ці піки щастя, що підносять нас, 
тільки й того, що спалахують упродовж 
життя, – це проміжні ступені. Це відпо
чинок, це нагорода за кожну пройдену 
сходинку, після якої нам не можна зупи
нятися. У їхньому затінку, однак, Христос 
дарує нам мир, якого ніхто у нас не за
бере. Він дарує нам мир і ту постійну ра
дість, яка скидає з нас кайдани і робить 
нас вільними.

– Люди, які страждають від депре-
сії, мають нав’язливу думку, що життя 
позбавлене сенсу. Адже не ми обира-
ємо, народжуватися чи ні, як не оби-
раємо і того, коли нам померти.

– Єдиний сенс життя – це спасіння. 
Але тільки люди часто думають, ніби 
спасіння – це щось таке, що дається нам 
після певного фінального вироку, якщо 
ми зробили якісь добрі справи. А спа
сіння – це блаженство, це рай. Рай – це 
не якесь місце. Рай – це стан взаємин із 
Богом, який переживається ще тут, на 
Землі. 

Важко полюбити ідею. Тому Бог став 
Людиною, щоб навчити нас, що ми може
мо любити Його, люблячи тих, хто поряд 
із нами.

КОЛИ 
ВИНИКАЄ 
ДЕПРЕСІЯ

Збройний конфлікт у країні, економічна криза, девальвація гривні і 
зростання цін негативно впливають на настрій наших співвітчизників. 
Люди буквально «живуть» в телевізорі та інтернеті, «поглинаючи» 
новини, в яких багато негативної важкої інформації. Як наслідок – 
розвиток хронічної депресії, зростання рівня споживання алкоголю 
серед населення. До речі, щорічно 10-15 тисяч осіб в Україні вчиня-
ють самогубства, причиною якого найчастіше є депресія.

Про духовні причини виникнення депресії вела бесіду з ієромона-
хом Пантелеймоном (Шушнею) румунська журналістка Діа Раду.

Ти щасливий не коли збираєш,  
а коли даруєш

Справді щасливі люди не знають, 
що вони щасливі

Не потрібно бути щасливими 
щомиті
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ив собі один швець. 
Овдовів він, і зали
шився у нього ма

ленький син. І от напередодні 
Різдва Христового хлопчик го
ворить своєму батькові:

– Сьогодні до нас у гості прийде 
Спаситель.

– Та годі тобі, – не повірив швець.
– Ось побачиш, прийде. Він Сам мені 

про це сказав уві сні.
Чекає хлопчик на дорогого гостя, у 

вікно виглядає, а там усе немає нікого. 
І раптом бачить – на подвір’ї на вулиці 
двоє парубків б’ють якогось хлопчака, 
а той навіть не опирається. Вибіг син 
шевця надвір, розігнав кривдників, а по
битого хлопчика додому привів. Нагоду
вали вони його з батьком, умили, приче
сали, і тут син шевця говорить:

– Татку, у мене двоє чобіт, а у мого но
вого друга пальці із взуття випадають. 
Давай я йому свої валянки віддам, адже 
надворі страшенно холодно. Та сьогодні 
ж свято тим паче!

– Що ж, нехай буде твоя воля, – пого
дився батько.

Віддали вони хлопцеві валянки, і той 
радісний, сяючий додому пішов.

Минув якийсь час, а синок шевця досі 
від вікна не відходить, чекає в гості Спаси
теля. Проходить жебрак повз дім, просить:

– Добрі люди! Завтра Різдво Христове, 
а в мене три дні і рісочки в роті не було, 
погодуйте, заради Христа!

– Заходь до нас, дідусю! – покликав 
його через вікно хлопчик. – Дай Боже 
тобі здоров’я!

Нагодували, напоїли вони з батьком 
старого, пішов він від них радісний.

А хлопчик усе Христа чекає, вже не
покоїтися почав. Настала ніч, на вулиці 
ліхтарі запалили, завірюха мете. І раптом 
кричить син шевця:

– Ой, татку! Там якась жінка біля 
стовпа стоїть, та із дитиночкою ма
ленькою. Поглянь, як їм, бідолашним, 
холодно!

Вибіг син шевця надвір, привів жінку з 
дитиною до ізби. Нагодували вони їх, на
поїли, а хлопчик і каже:

– Куди ж вони підуть та й у мороз? Он, 
надворі, яка заметіль розігралася. Не
хай, татку, вони у нас вдома заночують.

– Та де у нас ночувати? – запитує 
швець.

– А ось де: ти на дивані, я на скрині, а 
вони на нашому ліжку.

– Що ж, нехай.
Нарешті, всі вклалися спати. І сниться 

хлопчикові, ніби приходить до нього на
решті Спаситель і ласкаво говорить:

– Чадо ти Моє миле! Будь ти щасливий 
на все твоє життя.

– Господи, а я тебе вдень чекав, – зди
вувався хлопчик.

А Господь каже:
– Таж Я до тебе тричі вдень приходив, 

дорогий мій. І тричі ти прийняв Мене. 
Ще й так, що краще і вигадати не можна.

– Господи, не знав. Але ж коли?
– Ось не знав, а все одно прийняв. 

Вперше ти не хлопчака врятував від рук 
парубківхуліганів, а Мене порятував. Як 
Я колись прийняв від злих людей плюв
ки і рани, так і хлоп’ятко це... Дякую тобі, 
мій рідний.

– Господи, а коли ж Ти вдруге до мене 
приходив? Я у вікні всі очі прогледів, – 
запитує син шевця.

– А вдруге – то не жебрак, то Я до тебе 
приходив на трапезу. Ви з батьком самі 
скоринки їли, а мені святковий пиріг 
віддали.

– Ну, а втретє, Господи? Може, я бодай 
утретє Тебе упізнав?

– А втретє Я у тебе навіть ночував зі 
Своєю матір’ю.

– Як це так?
– Колись нам довелося тікати в Єгипет 

від Ірода. Так ти і Мою матір біля стов
па, як у єгипетській пустелі, знайшов і 
пустив нас під свій дах. Будь щасливий, 
мій рідний, навіки! Прокинувся хлопчик 
уранці і найперше запитує:

– А де ж жінка з дитиною?
Дивиться – а вдома вже немає нікого. 

Валянки, які він учора бідному хлопчи
кові подарував, знову у кутку стоять, на 
столі – святковий пиріг незайманий. А 
на серці – така невимовна радість, якої 
ніколи ще не було.

ив на світі чоловік, який не 
вірив у Бога і, не соромля
чись, розповідав усім про 

своє ставлення до релігії. Однак його 
дружина була вірянкою і дітей своїх вихо
вувала у вірі, незважаючи на в’їдливі ви
пади чоловіка. Якось зимовим вечором 
дружина вирушила з дітьми на службу 
до місцевої сільської церкви. Там повин
на була бути і проповідь про Різдво Хри
стове. Жінка попросила чоловіка піти з 
ними, але він відмовився.

– Уся ця історія – маячня! – сказав він. – 
Чого це раптом Богові знадобилося при
нижувати Себе і являтися на Землю у люд
ській подобі? Це ж смішно!

І от жінка і діти пішли, а він залишив
ся вдома. Незабаром здійнявся сильний 
вітер, і почалася снігова буря. Чоловік 
поглянув у вікно, але побачив лише сні
говий вихор, що все застилав. Він усівся 
у крісло біля каміна і зібрався провести 
так увесь вечір. Раптом він почув гучний 
звук: щось стукнуло у вікно.

Він підійшов до вікна, але нічого не 
зміг розгледіти. Коли заметіль трохи 
стихла, чоловік вийшов надвір подиви
тися, що ж це могло так стукнути.

На полі біля дому він побачив зграю 
диких гусей. Вочевидь, вони летіли зи
мувати на південь, але потрапили у сні
гову бурю і не змогли летіти далі. Гуси 
заблукали й опинилися біля його ферми 
без їжі й притулку. Змахуючи крилами, 
вони літали низькими колами над по
лем, осліплені снігом. Напевно, це хтось 
із гусей стукнув у його вікно.

Чоловікові стало шкода цих бідолаш
них гусей, і він захотів їм допомогти. По
думав, що сарай був би місцем якраз для 
них. Там тепло і безпечно, вони, звісно ж, 

могли б там переночувати і перечекати 
заметіль. Він пройшов до сараю, широко 
відчинив його двері і став чекати, спо
діваючись, що гуси, побачивши їх, уві
йдуть туди.

Але вони лише кружляли марно і, зда
валося, не зауважували дверей сараю 
або не розуміли, для чого він потрібен. 
Чоловік спробував привернути їхню ува
гу, але це лише відлякувало гусей, і вони 
відлітали подалі. Тоді він пішов у дім і по
вернувся зі шматком хліба; розкришив 
його, зробивши з хлібних крихт доріж
ку, що вела до сараю. Але гуси і на це не 
піддавалися.

Він був уже на межі відчаю. Зайшов 
ззаду і спробував погнати їх до сараю, 
але гуси тільки ще більше злякалися і 
почали розлітатися навсібіч – куди за
вгодно, але тільки не до сараю. Нічого не 
могло примусити їх вирушити в місце, де 
їм було б тепло і безпечно.

– Чому ж гуси не йдуть за мною? – ви
гукнув чоловік. – Невже вони не бачать, 
що лише тут вони зможуть вижити у таку 
бурю?

Він поміркував трохи і зрозумів, що 
вони просто не хочуть йти за людиною.

– От якби я був гусаком, я міг би їх по
рятувати, – сказав він уголос. 

Потім йому спала на думку ідея. Він 
увійшов до сараю, взяв одного зі своїх 
гусей і виніс його на руках у поле, подалі 
від диких гусей, що кружляли навколо.

Потім він випустив свого гусака. Той 
пролетів крізь зграю і повернувся прямо 
до сараю – й один за одним решта гусей 
слідом за ним попрямували до рятівного 
укриття.

Чоловік постояв тихо хвилинку, і рап
том у нього в голові знову пролунали ті 
самі слова, що він сказав кілька хвилин 
тому: «От якби я був гусаком, я міг би їх 
порятувати!».

А потім він пригадав, що він сказав 
своїй дружині трохи раніше:

– Чого б це раптом Бог захотів би ста
ти, як ми? Це ж смішно!

І раптом усе стало зрозуміло. Це якраз 
те, що Бог зробив. Ми були як ці гуси – 
сліпі, заблукалі, гинули. Бог відправив 
Свого Сина стати, як ми, щоб Він міг по
казати нам шлях і порятувати.

Коли вітер і сліпучий сніг почали сти
хати, душа його також затихла й уми
ротворилася цією чудовою 
думкою. Раптом він зрозумів, 
навіщо прийшов Христос. Роки 
сумнівів і зневіри зникли разом 
із завірюхою. Він упав у сніг на 
коліна і вимовив свою першу 
в житті молитву:

– Дякую Тобі, Господи, 
за те, що Ти прийшов 
у людській подобі, 
щоб вивести мене з 
бурі!

Мал. Ксенії Лебедєвої

Мал. Юрія Кондратьєва 
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Для чого ці предмети?

Матеріал для гри: набір з десяти зви
чайних, відомих дітям предметів: газе-
та, котушка ниток, носова хустинка, 
подушечка для голок, парасоля...

Дорослий бере якийсь предмет, на
приклад, газету і розповідає, як її можна 
використати. Так, її можна прочитати, в 
неї можна щось загорнути, її можна по
класти на лавку в парку, газетами можна 
розпалити пічку тощо. Наводячи при
клади, дорослий щоразу з допомогою 
дітей уточнює, які властивості газети 
дають можливість так її використовува
ти, наприклад: газетний папір добре го
рить; газета широка і м’яка – в неї можна 
загортати тощо. Дітям пропонують поду
мати, пофантазувати і назвати якомога 
більше варіантів використання пропо
нованих предметів.

Дорослий пропонує називати варі
анти використання предметів по колу, 
щоб кожна дитина могла раз відповісти 
першою.

Ігри на руках і пальцях
Дорослий пропонує дітям пограти у 

гру без іграшок. Спочатку він просить 
повторювати за ним ті дії руками, які він 
показуватиме. Всі рухи супроводжують
ся словами. Потім дорослий просить по 
черзі кожну дитину зобразити щось із 
того, що говоритиме, наприклад:

– у мене в руках маленький м’ячик;
– у мене в руках величезний надувний 

м’яч;
– мої пальчики йдуть;
– пальці танцюють…
Після того, як діти легко виконувати

муть дії вслід за дорослим, можна пере
йти до другої форми гри: дорослий у се
редньому темпі наговорює текст, а діти 
стараються показати на руках і пальцях 
те, що відбувається у грі. Наприклад:

– Ось маленький вулик. (Пальці стис-
нуто в кулак). Де ж бджілки? Вони схо
валися всередину, де їх ніхто не бачить. 
(Роздивляємося кулачки). Але ось вони 
з’являються з вулика – одна, друга, тре
тя, четверта, п’ята. (По одному показуємо 
пальці). Дзижчать: «Ззззз». Полетіли! 
(Пальці «відлітають»).

– Ланцюжок довгий, ланок багато. 
(Діти по черзі прикладають кулачки 
один до одного, утворюючи ланцюжок). 
Потягнімо, потягнімо його. (Перші діти 
швидко переставляють свої кулачки у 
кінець ланцюжка – ланцюжок тягнеть-
ся, в’ється).

– П’ять горобчиків на паркані сиділи. 
(Виставляємо розчепірену долоньку). 
Один полетів, а чотири заспівали. (При-
тискаємо один палець). І співали, поки 
не зморилися. Один полетів і їх троє зо
сталося. (Притискаємо ще один палець). 
Сиділи втрьох і трохи нудьгували. Один 
полетів, ну а двоє змовчали. (Залишаємо 

два пальці). І раптом з’явилася на вулиці 
кицька. Один злякався і – плиг на доріж
ку. (Залишаємо один палець). Останній 
знайшов під парканом зерно. І от не зо
сталося вже нікого. (Затискаємо кула-
чок і прибираємо за спину).

Пантоміма
Дорослий розповідає дітям, що можна 

рухами тіла, рук, голови, очей тощо по
казувати різні дії, і пропонує пограти у 
пантоміму. Перше завдання він показує 
сам як зразок, пропонуючи дітям повто
рити за ним.

Наступні три діти виконують за коман
дами дорослого почергово, а інші – по
вторюють за ведучим.

П’яте завдання виконують усі разом, 
причому починати дію повинні діти, а 
дорослий ніби долучається до них.

У шостому завданні дорослий домов
ляється з кимось із дітей (по черзі), що 

вони удвох покажуть дію, а решта дітей 
повинні її вгадати і повторити.

У сьомому завданні дорослий пропо
нує діяти кожній дитині окремо.

Завдання:
1. Чиї дії я зараз виконую? (Дорослий 

показує зразки дій регулювальника до-
рожнього руху, маляра, водія, матері, що 
заколисує дитину, тощо).

2. Покажи, що ти відчуваєш, коли:
– тобі в автобусі наступили на ногу;
– ти пішов з мамою в магазин і 

загубився;
– надворі дуже холодно…
3. Покажи руками (діти показують 

почергово):
– команду «Ходімо зі мною!»;
– як ти просуваєш нитку в голку;
– як ти надуваєш повітряну кульку…
4. Покажи ходу (показують усі по чер

зі): солдата, балерини, старого, люди-
ни, якій тиснуть черевики, тощо.

5. Зробимо хатню роботу (разом з до
рослим роблять усі діти). Яку? Підметемо 
підлогу віником, витремо пил з меблів, по-
миємо посуд, пропилососимо килим, на-
криємо на стіл, поперемо, розвісимо, по-
прасуємо білизну, поллємо квіти з лійки...

6. Відгадайте, що ми покажемо (до
рослий з дитиною показують разом для 
інших дітей): приміряємо новий капелюх, 
читаємо газету, в’яжемо шарф, ведемо 
собаку на повідку (спочатку пес іде спо
кійно, а потім біжить, тягнучи нас за со
бою, тому що побачив кицьку).

7. Покажемо, що вміють говорити наші 
частини тіла (показують діти за словами 
дорослого):

– як наші плечі говорять – «Я гордий!»;
– як спина говорить – «Я стара 

людина»;

– як наш палець говорить – «Іди до 
мене»;

– як очі і рот говорять – «Мені хочеть-
ся спати»…

Веселі перевертанці
Матеріал: набір запитань для моде

лю вання протилежностей (добре 
– погано):

1. Цукерки – добре чи погано? Добре 
– вони смачні. Погано – якщо з’їсти ба
гато, можуть заболіти зуби й доведеться 
їх лікувати.

2. Вітер – добре чи погано? Добре – у 
спеку освіжає, несе прохолоду. Погано 
– у мороз від вітру стає ще холодніше; 
сильний вітер може повалити дерева, зі
рвати дахи з будинків.

3. Дощ – добре чи погано? Добре – до
помагає рости врожаю. Погано – якщо 
сильно змокнеш, можеш застудитися і 
захворіти.

4. Поїхати в інше місто – добре чи 
погано? Добре – можна побачити нові 
місця. Погано – тяжко розлучатися з 
друзями.

5. Вода – добре чи погано? Добре – вта
мовує спрагу, дає життя усьому живому, 
по ній плавають кораблі. Погано – мож
на втопитися, якщо не вмієш плавати, 
якщо несвіжа або некип’ячена, можна 
отруїтися і захворіти на дизентерію.

6. Телевізор – добре чи погано? Добре 
– можна дізнатися багато нового, поди
витися гарні кінофільми. Погано – якщо 
довго дивитися, можна зіпсувати зір.

Дорослий ділить граючих дітей на 
дві команди: одна команда називається 
«Добре», а друга – «Погано». Дорослий 
обговорює з дітьми той факт, що в усьо
му можна знайти як добре, так і погане. У 
грі перші 24 запитання можна викорис
тати як тренувальні приклади. Потім по
чинається гра: дорослий називає слово, 
а діти з обох команд по черзі намагають
ся придумати, що в означеному предме
ті добре, а що – не дуже.

Потім команди змінюють свою назву, 
щоб усі діти змогли пошукати у речах 
як добре, так і погане. У грі дітям можна 
підказувати і допомагати.

Чарівні слова
Матеріал: 1) перелік з 8 нескладних 

безглуздих слів: челап, думкор, ліара, 
зупарака, віглу, мумс, бусяка, шупар; 2) 
перелік широких понять: тварини, ін-
струменти, одяг, меблі.

Дорослий пропонує дітям гру зі сло
вами незнайомої мови. Він повідомляє 
їм, що предмет, позначений цим словом, 
йому невідомий, єдине, що він знає, що 
цей предмет – одяг (меблі, тварина, ін
струмент). Дорослий по одному називає 
слова, пропонуючи дітям описати пред
мет, який позначається таким чарівним 
словом.

В процесі гри дорослий стимулює 
будьякі прояви фантазії, задаючи до
даткові запитання (наприклад: як могла 
би виглядати ця тварина, на кого (на що) 

Розвиваючі ігри  
для дитячих свят

До вашої дитини в гості прийшли друзі, або ван незабаром 
належить влаштувати любому чадові день народження? І ви, звіс-
но, не уявляєте, чим можна зайняти цю веселу і гамірну компаш-
ку? Тоді ця стаття для вас! У ній мами і тати зможуть знайти цікаві, 
а головне, корисні розвивальні ігри, в які можна грати з групою 
дітей дошкільного віку. У ці ігри можна також грати в тісному сі-
мейному колі (особливо у погану погоду), або використати для 
індивідуальних занять з дитиною, оскільки вони добре розвивають 
уяву, фантазію і творче мислення. Ігри прості в організації, не по-
требують тривалої підготовки і, крім того, дуже подобаються ді-
тям (перевірено!).
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вона схожа, де живе, чим харчується 
тощо). Дорослий повинен активно допо
магати дітям у цій грі.

Її можна організувати як гру с невели
ким призом для того, хто вміє фантазу
вати найкраще.

Відгадай, що ми задумали
Дорослий і діти обирають ведучого 

– того, хто відгадуватиме задумане. Він 
виходить за двері, а діти, що залишили
ся, разом із дорослим загадують якийсь 
предмет і домовляються, що кожен із ді
тей називатиме лише одну ознаку зага
даного предмета по черзі.

Ведучого запрошують до кімнати, він 
стає у коло дітей. Діти по колу назива
ють різні ознаки загаданого предмета. 
Наприклад, задумано м’яч. Діти по колу 
говорять ведучому: він червоний, він ве-
ликий, він круглий, він котиться тощо. 
Ведучий може назвати предмет після 
будьякої названої ознаки. Тоді той, на 
кому сталося вгадування, стає ведучим, 
і гра починається знову.

Якщо на першому колі ведучий не 
може відгадати задумане, то він може 
пройти друге коло. На другому колі діти 
називають ознаки задуманого предме
та знову, але тепер з часткою «НЕ». На
приклад, про м’яч: він ніколи не буває 
квадратним, він не тоне у воді, його не 
виготовляють з металу тощо. Той, на 
кому відбулося вгадування, сам стає 
ведучим.

Усі дітигравці повинні як назвати 
ознаки, так і бути ведучим.

Ділянку загадуваних предметів слід 
обмежити гральною кімнатою, будин
ком тощо, щоби дитина могла відгадати 
задумане. Дорослий не повинен керу
вати перелічуванням ознак, вказуючи 
на них дітям, потрібно добиватися, щоб 
кожна дитина робила це самостійно, на
віть якщо і не дуже вдало.

Перед початком гри можна потрену
ватися, називаючи ознаки якихось зна
йомих дітям предметів.

Казки поновому
Дорослий розпитує дітей, які казки 

вони знають і люблять. Усі разом обира
ють одну з казок, і дорослий пропонує 
її перебрехати, по черзі розповідаючи 
її і замінюючи в кожній фразі відоме на 
протилежне або нове. Діти розповіда
ють казку по черзі по колу, починає ж 
перебріхування сам дорослий.

Ось, наприклад, на що може пере
творитися відома казка про Червону 
Шапочку: «Жив собі хлопчик, якого звали 
Жовтий Беретик. Покликав його якось 
тато і каже: «Сходи-но, синочку, до діду-
ся й віднеси йому книжки і газети». Пішов 
Жовтий Беретик, а назустріч йому вед-
мідь...» і т. д.

Дорослий нарівні з дітьми бере участь 
у перебріхуванні і повинен стежити, щоб 
в усіх ключових моментах казка була пе

рероблена, але в цілому вийшла б якась 
нова історія з більшменш логічним роз
витком сюжету.

Що було б, якби...
Матеріал: набір безглуздих пропози

цій «що було б, якби…»
1) ...ти раптом, прокинувшись, вия-

вив, що ти не людина, а коник (метелик, 
крокодил тощо);

2) ...всі люди стали ходити на руках, 
догори ногами;

3) ...не стало ночей, а всі 24 години на 
добу був би день і світило сонце;

4) ...все тверде стало раптом м’яким;
5) ...наші думки було чути всім;
6) ...ти перетворився на шафу;
7) ...раптом зникли всі книжки.
І так далі…
Дорослий пропонує дітям по черзі ви

гадати наслідки цих неймовірних при
год. Кожна дитина повинна побувати 
першою, хто відповідає у колі. Гіпотези 
і пропозиції дітей дорослий приймає 
без обмежень, критики і коментарів, але 
ставить запитання, спонукаючи деталі
зувати замисел.

Уяви і намалюй
Матеріал: 1) папір – по одномудва ар

куші на кожну дитину; 2) кольорові олів
ці і фломастери; 3) перелік з декількох 
метафоричних шаблонів:

– від удару іскри з очей посипалися;
– годинник іде хвилина в хвилину;
– дощ ллє, як із відра;
– схожі, як дві краплі води;
– не май сто кіп у полі, а май друзів 

доволі;
– наставляй ширше кишеню…

Дорослий разом із дітьми обговорює, 
що означають перелічені метафори, про
сить дібрати приклади до деяких із них. 
Потім кожна дитина отримує аркуш па
перу, олівці, фломастери. Дорослий про
понує їм уявити і намалювати ситуа цію, 
яка б ілюструвала той чи інший вислів.

Кожна дитина отримує індивідуальне 
завдання. Коли малюнок завершено, до
рослий просить дитину прокоментувати 
його.

Речі з чарівної країни

Матеріал: перелік чарівних назв:
– чарівні тварини: гацун, челап, ріпкіс, 

сельбон, зупарака;
– чарівна їжа: мурник, кропач, верти-

хонг, старз, мутушка;
– чарівний одяг: іратуп, шупан, ма-

ланкор, пуляска, корсушки;
– чарівні інструменти: ратоп, жанув-

ка, толомак, жумс, лопорун;
– мешканці чарівної країни: глока куз-

дра, хливкий шоряк, банулий кардізон, 
перкулій-мюмзик, фізайський курлан.

Дорослий пропонує дітям уявити, що 
вони опинилися у чарівній країні, де 
багато незнайомих найрізноманітніших 
і фантастичних предметів – одяг, їжа, 
інструменти, та й самі мешканці також 
чарівні. Він просить дітей спробувати 
уявити ці речі, тварин, мешканців за їх
німи назвами і спробувати описати сло
вами які вони, який мають вигляд, як 
використовуються тощо. Якщо дітям це 
вдається без складнощів, можна попро
сити їх намалювати уявлене.

Перекладачі
Матеріал: 1) 5 карток з описами різних 

мов; 2) переліки з 1020 влучних граль
них слів для кожної з мов:

1) полшинська 
мова – до будьякого 
слова додається ця: 
кицькаця, олівецьця, 
гулятиця, цукеркаця;

2) булявська мова 
– в усіх словах за
мість твердих звуків 
вимовляються м’які: 
булка – бюлькя, буди-
нок – бюдіньок, риба 
– рібя;

3) мерабська мова 
– в усіх словах з лі
терою «р» вона за
мінюється на «л»: 
риба – либа, привіт 
– пливіт, порошок – 
полошок, портфель 
– полтфель;

4) іскульська мова – усі голосні літе
ри тягнуться удвічі довше: діім, саад, 
діівчиинкаа;

5) ансельмська мова – усі слова скоро
чуються до першого складу: кишеня – ки, 
привіт – при, кицька – киць.

Дорослий пропонує дітям уявити, що 
вони вивчають казкові мови: полшин
ську, ансельмську тощо. У кожній мові 
є одне основне правило, яке потріб
но запам’ятати, щоби нею розмовля
ти. Дорослий пропонує кожній дитині 
запам’ятати правило якоїсь однієї мови, 
тоді перекласти нею спочатку слова, а 
потім і нескладні речення.

Ця гра підходить для дитячого свята, 
вона здатна розсмішити навіть найсер
йознішу дитину.

Команди для робота
Матеріал: 1) декілька простих пред

метів – олівець, ложка, гребінець, зубна 
щітка тощо; 2) пульт керування – дощеч
ка з різнокольоровими кнопками, на
тискаючи на які, дитина подає роботові 
прямі і зворотні (у випадку помилки) 
команди (наприклад, червона кнопка – 
прямі команди, біла – зворотні).

Дорослий пропонує дітям гру в ке
рування роботом. Він просить дітей 
уявити і показати, який вигляд мають 
рухи робота, звертаючи їхню увагу на 
розчленованість його дій. Наприклад, 
щоб підняти руку, роботові доведеться 
виконати декілька окремих завершених 
операцій.

Оператор по черзі віддає команди, 
розкладаючи їх для робота на окремі дії. 
Наприклад, для того, щоб робот нама
лював олівцем квадрат, йому необхідно 
віддати декілька команд: «Нахилися!», 
«Зігни руку!», «Зігни пальці!», «Підніми 
олівець!» тощо.

Якщо команд недостатньо або вони 
непослідовні, робот може металевим го
лосом сказати: «Команди не зрозумів!», 
спонукаючи дитинуоператора ділити 
свої команди на дрібніші дії. Якщо опе
ратор раптом виявив, що розклав дію 
неправильно, то він може дати зворотну 
команду.

Ролі робота й оператора потрібно 
чергувати.

Безлюдний острів
Дорослий пропонує дітям уявити, що 

кожен із них опинився на безлюдному 
острові. Дорослий описує острів, його 
природу, його клімат, тварин і птахів, а 
потім просить дітей по черзі придумати, 
як:

– зробити собі житло;
– зробити собі одяг;
– зробити посуд;
– добути вогонь;
– відшукати або спіймати щось на 

обід;

– дістати прісну воду з глибини;
– подати сигнал про допомогу тощо.

Гарні і погані вчинки
Матеріал: 1) по одному аркушу папері 

на кожного гравця; 2) набори кольоро
вих олівців.

Дорослий обговорює з дітьми гарні і 
погані вчинки, узагальнює їх поняттями: 
жадібність, крадіжка, забіякуватість, 
ввічливість, доброта тощо. А потім 
він просить дітей уявити, що всі погані 
вчинки, які здійснює людина, змінили б 
її зовнішність. Наприклад, ненажера ста
вав би дуже гладким, у забіяки вироста
ли б такі величезні кулаки, що він не міг 
би їх підняти, тощо.

Кожна дитина отримує олівці і папір, 
а дорослий просить зобразити боягуза, 
скнару, забіяку, донощика, ненажеру та 
ін. Кожна дитина має своє завдання.

Знайди подібність
Дорослий розповідає дітям, що у сві

ті все пов’язано і між двома будьякими 
речами в принципі можна знайти якусь 
подібність. Він сам наводить 23 при
клади, а потім пропонує дітям віднайти 
подібність між названими ним парами 
предметів: курчам і мотоциклом; сто-
ловою ложкою і екскаватором; монетою 
і мушлею; олівцем і мостом; крокодилом 
і трактором; літаком і жабою; фото-
апаратом і оком; електрикою і водо-
спадом; біллю і радістю; горем і щастям 
тощо.
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ЛІКАР НЕХВОРІЙКО

Дехто помилково вважає, що отримати 
обмороження можна лише при сильному 
морозі, насправді навіть за мінімальної 
мінусової температури можна обморози
ти кінцівки.

Пам’ятайте, що у маленьких дітей ще 
погано налаштована терморегуляція, і що 
менша дитина, то більше уваги їй потріб
но приділяти.

Як одягати дитину?
Очевидно, що одяг і взуття повинні бути 

теплими і відповідними до сезону. Дитина 

має нормально рухатися, а отже, одяг не 
повинен бути тісним. Те саме стосується 
взуття. Тісне взуття порушує кровообіг у 
ногах, і вони швидше замерзають. Не на
магайтеся натягувати теплі шкарпетки, 
якщо дитині в них тісно. Краще одягти 
дві пари тонших шкарпеток, ніж одні, але 
грубі. А от підо шва й устілки мають бути 
грубими і теплими.

Навіть медики рекомендують у мороз
ну погоду одягати не надто теплий одяг, 
але у більшій кількості. Дітей слід одяга
ти, «як капусту», у декілька шарів, повітря 
між шарами одягу допоможе зберегти 
тепло.

Вірогідність обмороження зростає за 
тривалої нерухомості. Тому, якщо ви ви
рішили вийти погуляти у мороз, старай
теся грати з дитиною у рухливі ігри, а не 
катайте її по декілька годин на санчатах. 
Дорослому важко помітити, як дитина за

мерзає на санчатах, оскільки сам він по
стійно рухається і йому тепло, а малюк 
сидить нерухомо.

Звісно ж, у дитини повинні бути теплі 
рукавички, шапка і шалик. Багато мам 
вважають за потрібне закутувати облич
чя дитини шаликом, але цього краще не 
робити, оскільки він у тому місці, де тор
кається обличчя, може вкритися кригою і 
від цього буде тільки гірше.

При сильному морозі губи можна змас
тити гігієнічною помадою, яку можна ку
пити чи не в кожному супермаркеті або 
аптеці.

Як визначити  
обмороження?

При обмороженні ділянка шкіри спо
чатку злегка поколює або трохи пече, по
тім втрачає чутливість і стає білою. Діти 
самі рідко помічають у себе ці симптоми, 

тому батьки повинні бути особливо уваж
ні. Зазвичай діти обморожують пальці, 
щоки, вуха і ніс. Якщо ви це помітили, по
спішіть додому.

Що робити?
Якщо ви виявили у дитини ознаки об

мороження або переохолодження, швид
ше відведіть її у тепле приміщення. Не на
магайтеся відігріти обморожені ділянки 
тіла надворі. У жодному разі не намагай
теся відігріти обмороження гарячою во
дою або розтиранням, оскільки замерзлі 
капіляри стають дуже крихкими і такі дії 
можуть викликати гематому. Можна ви
користовувати ванночки з ледь теплою 
водою і поступово підвищувати темпера
туру до 3738° С. 

При загальному переохолодженні по
містіть дитину в теплу (але не гарячу) 
ванну. Потім закутайте теплою ковдрою і 
дайте гарячого чаю.

Якщо час після обмороження було 
втрачено, а на шкірі з’явилися пухирці 
або вона стала червоносинього кольору, 
одразу ж звертайтеся по кваліфіковану 
медичну допомогу.

Денис СКРИПНЯК,
 лікар

Усі знають, що той, хто систематич
но займається спортом, менше під
дається простудним захворюванням, 
легко справляється з фізичним наван
таженням, завжди веселий і бадьо
рий. Тому, здолавши лінощі, давайте 
від завтрашнього дня приступати до 
оздоровлення!

Фізичне виховання дитини пови-
нно починатися з пелюшок: дитині по
трібно робити масаж, щоб приводити в 
тонус м’язи її тіла, поліпшуючи приплив 
крові, стимулюючи обмін речовин, тим 
самим готуючи їх до подальших фізич
них навантажень. Гімнастика малюка 
перших місяців життя є грою з малюком, 
під час якої він вчиться рухати ручками і 
ніжками, робити хапальні рухи тощо.

Коли дитина навчиться впевнено хо-
дити і бігати, привчайте її до нескладних 
щоденних вправ: повороти й обертання 
голови; обертання кистями рук, перед
пліччями; ривки руками перед грудьми; 
повороти і нахили тулуба, присідання. 

Пізніше (після 3 років) доцільно пі-
дібрати малюкові комплекс вправ. Ви 
можете самі підібрати вправи, які потріб
ні вашій дитині, пам’ятаючи, що за пев
них труднощів зі здоров’ям дитини необ
хідно обговорити з фахівцем усі питання: 
як краще за все проводити фізичне вихо
вання, які вправи підійдуть малюкові, які 

вправи протипоказані, яке навантажен
ня буде оптимальне тощо.

Отже:
1. Ходіння по колу навшпиньки (руки 

на поясі).
2. Ходіння по колу на п’ятах (руки за 

голову).
3. Ходіння по колу на зовнішньому 

/ внутрішньому боці стопи (руки за 
головою).

4. Ходіння назад.
5. Вправа «Незнайка»: зводимо плечі 

догори з одночасним поворотом корпу
су убік – ніби говоримо: «Не знаю!»

6. Вправа «Ладушки»: плескаємо у до
лоні, потім праву руку витягуємо вперед 
пальцями догори, далі знову плескаємо 
у долоні, витягуємо аналогічним чином 
ліву руку, плескаємо, витягуємо обидві 
руки вперед і починаємо вправу спочат
ку. Цінується швидкість виконання.

7. Вправа «Неправильний маятник»: 
нахили уперед, назад, у різні боки. 

8. Вправа «Млин»: нахиляємо корпус 
уперед, руки у різні сторони; правою ру
кою прагнемо дістати пальці лівої ноги і 
навпаки. 

9. Вправа «Підйомний кран»: ноги 
на ширині плечей, спина рівна, руки «по 
швах». На рахунок «раз» руки підніма
ємо вгору таким чином, щоб пальці рук 
дивилися вниз. На рахунок «два» зводи

мо руки перед собою. На рахунок «три» 
нахиляємося вперед, робимо руками 
хапальні рухи. На рахунок «чотири»  по
вертаємося у початкове положення.

10. Вправа «Чапля». Початкове поло
ження: руки за спиною хрестнавхрест, 
пальці розчепірені, стоїмо на одній 
нозі, голова опущена донизу. На раху
нок «раз» піднімаємо голову вгору, після 
чого дивимося прямо. На рахунок «два» 
розводимо руки в боки і повертаємо їх у 
початкове положення. На рахунок «три», 
«чотири», «п’ять»... чапля йде, високо 
піднімаючи ноги (тягнемо коліно до під
боріддя). Вправа допомагає утримувати 
рівновагу і вчитися рахувати.

11. Біг на місці.
12. Біг із захльостуванням гомілки.
13. Вправа «Жабки». Початкове поло

ження: сидячи навприсядки, впираємо
ся у підлогу пальцями рук. На рахунок 
«раз», «два»... робимо стрибки, намагаю
чись стрибнути далі.

14. Стрибки на одній (змінюючи), 
двох ногах.

15. Присідання. Початкове по
ложення: руки на поясі, ноги на 
ширині плечей. На рахунок 
«раз» присіли, руки 
вперед, на рахунок 
«два» зайняли по
чаткове положення.

16. Вправа «Рівне дихання»: підніма
ємо руки вгору і водночас робимо гли
бокий вдих, опускаємо руки й одночасно 
робимо видих.

Під час ранкової гімнастики слід 
пам’ятати, що дихати потрібно глибо
ко, на всі груди, щоб кров збагачувалас 
киснем, що особливо корисно після сну. 
Крім того, потрібно пам’ятати про те, 
що не рекомендовано різко припиняти 
вправи. Для організму буде корисніше, 
якщо після занять спортом дати орга
нізму «охолонути» поступово, напри
клад, певний час походити у спокійному 
темпі.

У молодшому шкільному віці мож
на поступово додавати до комплексу 
вправ такі, як «Ластівка», підтягування 
на перекладині, відтискання від підлоги 
тощо. Добре, якщо дитина відвідувати
ме спортивні секції. Якщо ж такої мож
ливості немає, забезпечити дитині мож
ливість кататися на велосипеді, лижах, 
ковзанах...

Кожна дитина індивідуальна, тому не 
вимагайте від неї виконання тих вправ, 
які вже вміє робити сусідський малюк. 
Не примушуйте дитину робити вправи 
тривалий час, усе повинно бути в міру. 
Важлива не кількість рухів, а якість їх 
виконання. Починайте з 23 повторів, а 
на скільки їх збільшувати, ви зрозумієте 
самі, спостерігаючи за тим, як розвива
ється і міцніє ваша дитина; в будьякому 
разі це потрібно робити поступово.

Ми ж від усієї душі бажаємо вам плід
ної праці і терпіння під час фізичного ви
ховання вашого малюка, оскільки бути 
чудовим педагогом навіть для власної 
дитини – справа не з легких.

Катерина КІРСЕНКО

З початком зими всі діти поспішають на вулицю, щоб пограти в 
сніжки і покататися на санчатах. Діти полюбляють бавитися у снігу і 
ліпити сніговиків. Прогулянки на свіжому повітрі й фізична активність, 
звісно ж, корисні дітям. Але батьки завжди повинні бути обережними, 
оскільки взимку є вірогідність обморожень. Щоб їх уникнути, потріб-
но знати, які небезпеки можуть підстерігати вашу дитину на зимовій 
прогулянці.

Усі згодні з твердженням, що 
щоденна ранкова гімнастика – за-
порука здоров’я. Але хто з нас її 
виконує? Нагадуючи цю просту іс-
тину нашим читачам, пропонує-
мо комплекс вправ для дитини. І, 
звісно ж, займатися гімнастикою 
їй завжди цікавіше разом із ма-
мою і татом.

Будь здоровий!
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Отже, визнаємо: мобільники – части
на нашого життя. І що далі, то більше їх 
буде. Добре це чи погано?

Вчені стверджують: мобільний теле
фон для дітей і підлітків небезпечний 
не менше, ніж сигарета. Стільникова 
слухавка – джерело електромагнітного 
випромінювання. І хоча всі вони випус
каються з відповідними сертифікатами, 
з урахуванням параметрів і норм, при
йнятих Всесвітньою організацією охо
рони здоров’я, сумніви у їхній безпеч
ності залишаються. Чому?

Річ у тім, що західними фахівцями роз
глядається лише тепловий вплив стіль
никових апаратів. Інших критеріїв у них 
просто немає. Вітчизняні ж дослідники 
роблять наголос на електромагнітний 
вплив на центральну нервову систе
му (ЦНС) людини. Нервові імпульси 
ЦНС – це слабкі струми. Індукує (наво

дить) струми й електромагнітне поле 
(ЕМП) мобільника, що працює. Таким 
чином створюючи перешкоди у робо
ті нервової системи. Їхня інтенсивність 
зменшує ться пропорційно квадрату 
відстані, тобто, пройшовши 100 метрів, 
сигнал слабшає у 10000 разів.

Вплив ЕМП на здоров’я вивчається 
давно і його негативні наслідки всім ві
домі: втома, погіршення пам’яті, підви
щення артеріального тиску, безсоння, 
порушення серцевої діяльності тощо. 
Також є сумна статистика автомобіль
них аварій, спричинених розмовами по 
мобільному під час кермування.

Цим фактам протиставляється по
ширена думка про слабку потужність 
випромінювання мобільних пристроїв 
– до 4 ват на кг тіла. Мовляв, такі впли
ви нешкідливі. Але вплив ЕМП накопи
чується з часом. Наприклад, після про
веденого тривалого обстеження людей, 

які за видом діяльності підпадають під 
дію ЕМП, встановлено, що з часом у них 
формуються клінічні форми неврозів, 
психічна дезадаптація аж до нервово
психічних розладів.

У деяких країнах результати дослі
джень у цій галузі призвели до накла
дання низки обмежень на користу
вання стільниковими телефонами. В 
Японії, наприклад, заборонено корис
туватися мобільними у купе потяга, 
оскільки він поширює свій вплив і на 
тих, хто сидить поряд. У Великобрита
нії вчені дійшли висновку, що найбільш 
вразливі діти: «через їхню нервову 
систему, що розвивається». Англійці 
переконані: «Слід перешкоджати тому, 
щоб діти вели по мобільнику несуттєві 
переговори».

Німецька академія педіатрії ще в 2001 
році опублікувала звернення до батьків 
з рекомендацією обмежити користу
вання стільниковими телефонами їхні
ми дітьми. Вчені Іспанії стверджують, 
що навіть двохвилинне використання 
мобільника може змінити ритміку біо
електричної активності мозку дитини 
упродовж наступних 2х годин після 
завершення розмови. Угорські вчені 
надали дані про можливість розвитку 
пухлини головного мозку у людей від 20 
до 29 років, які використовували стіль
никові з дитячого віку.

Медики б’ють на сполох: переваж
на більшість апаратів, які постачають 
на вітчизняний ринок і виготовлені 
відповідно до вимог стандарту ЕNV 
501662, не відповідають гігієнічним 
вимогам, що висувають у нашій країні. 
Під час опромінення в цілком здоро
вих людей у скроневих частинах моз
ку зазначають зміни, схожі на енце
фалограму хворих на епілепсію. Тому 
малюкам до 8 років краще взагалі не 
користуватися мобільниками, а дітям 
814 років варто телефонувати лише у 
випадку крайньої необхідності. Тонкі 
кістки дитячого черепа погано захи
щають мозок від хвиль. Нервова сис

тема ще розвивається, мозок працює 
активніше, а отже, сильніше реагує на 
випромінення. Клітини організму, що 
ростуть, більшою мірою піддаються 
генетичним змінам.

А тепер про те, де зазвичай знахо
диться телефон. Частіше за все шнурок 
тримає його на грудях або він у вну
трішній кишені. Поширена думка про 
те, що: «коли я не розмовляю, телефон 
нешкідливий» – це дурниця. Коли вам 
телефонують і лунає дзвінок, ваш орга
нізм отримує опромінення за повною 
програмою. Це потім мобільник під
лаштується під станцію і зменшить по
тужність, а у момент з’єднання сигнал 
максимальний.

Отже, вплив ЕМП на незміцнілий дитя
чий організм викликає особливу стур
бованість медиків. Заздрощі багатьох 
із них у зв’язку з цим викликає закон, 
прийнятий у Бангладеш, згідно з яким 
карають батьків, чиї діти користуються 
стільниковими телефонами.

Що ж робити? Адже науковотехніч
ний прогрес не зупинити! Ось що ра
дять учені:

– дітям менше 16 років, вагітним 
жінкам краще взагалі не користу-
ватися стільниковим зв’язком або 
обмежити розмови у часі, говорити 
лише найнеобхідніше;

– одна розмова не повинна тривати 
більше трьох хвилин, перерва між дзвін
ками – 15 хвилин. Краще писати СМС;

– найоптимальніше – придбати на
вушники і тримати телефон у сумці, 
оскільки на відстані 3040 см вплив ЕМП 
значно менший.

Насправді, мобільник є своєрід-
ним критерієм ефективності всіх 
батьківських зусиль.

Якщо дитина, отримавши теле-
фон, користується ним так, як цьо-
го чекають батьки, вони можуть 
собі сказати, що обрали правиль-
ні виховні орієнтири. Така дитина 
не хизуватиметься стільниковим 
перед друзями, не говоритиме по 
ньому годинами, витрачаючи всі 
батьківські гроші. Вона не вима-

гатиме від батьків «найнавороче-
нішого» телефона, розуміючи, що 
їм це не по кишені. Якщо дитина 
молодшого віку повноцінно спілку-
ється з батьками, які завжди охоче 
й уважно її вислуховують і підтри-
мують, у неї не буде необхідності 
використовувати телефон для «бо-
ротьби із самотністю».

Якщо підліток знає ціну грошам, 
знає, як будується сімейний бю-
джет, у ного є досвід заробляння 

грошей, то і телефон буде вико-
ристано розумно. Вручаючи дитині 
мобільний телефон, необхідно ска-
зати приблизно таке: ми тобі дові-
ряємо, ти дорослий, мобільник – 
атрибут дорослої людини, ми тебе 
вважаємо зрілою людиною, якій те-
лефон необхідний.

Водночас батьки припускаються 
помилки, коли починають вико-
ристовувати телефон як засіб ви-
ховання і тиску на дитину.

 Не провокувати злочинців, не 
носити телефон на шнурку на шиї 
– такі слухавки легко зрізають, 
особливо у транспорті.

 Не хизуватися телефоном перед 
знайомими і незнайомими.

 Не розмовляти по телефону на 
вулиці ввечері.

 У школі, переодягаючись, напри-
клад, на фізкультуру, залишати те-
лефон у вчителя або вихователя.

 У випадку втрати телефона, не 
обманювати батьків, кажучи, що 
мобільний вкрали. Батьки, звісно, 
напишуть заяву в міліцію, а коли 
під час розслідування стане відо-
мо, що телефон просто втрачено, 
проти батьків можуть відкрити 
кримінальну справу за неправдиві 
свідчення.

Проти:
З одного боку, мобільний телефон знижує ри-
зик для життя, з другого – підвищує. Телефон 

можуть вкрасти, тим паче, що діти люблять хи-
зуватися своїми іграшками, книжками, велосипе-
дами, мобільниками. У цьому випадку мобільник 
– засіб провокації. І чим така провокація може 
скінчитися – невідомо.

У підлітковій групі мобільник – своєрідний по-
казник соціального статусу. Причому залежить не від власних досягнень 

дитини у навчанні, спорті або хобі, а виключно пов’язаний з тим, наскільки 
заможні її батьки. В такій ситуації може виникнути нездорове змагання між 
дітьми і поява суперечок у сім’ї.

Мобільний телефон – додаткова стаття витрат у сім’ї, особливо якщо 
дитина не може контролювати свої розмови.
Мобільник обмежує здатність дитини до адаптації і спілкування. Світ ди-
тини зараз часто звужено навколо комп’ютера, інтернету, мобільника, 

відпадає необхідність виходити надвір, зазвичай вона не набуває досвіду 
дружби, спілкування. Отже, ми ростимо своєрідних віртуальних аутистів – 
відрізаних від зовнішнього світу людей.

Може виникнути залежність від мобільного. Дитині здається, що без те-
лефона вона вже не така цікава своїм друзям, що її цінність у їхніх очах 

падає.










За:
Телефон 
к уп ують 

не дитині, а 
батькам, які 
хочуть мати 
можлив ість 
контролюва-
ти свого на-
щадка. Бать-
кам значно спокійніше, коли вони 
знають, що у будь-яку мить мо-
жуть зв’язатися з дитиною.

У мобільного є корисна функція 
нагадувань. Якщо дитина роз-
гальмована, незібрана або про-

сто мала і функції самоконтролю в 
неї ще не розвинуті, телефон може 
нагадати дитині про невідкладні 
справи.

Зниження небезпеки для ди-
тини. Якщо батьки навчили у 

критичних або екстрених ситуаціях 
користуватися необхідними номе-
рами, ризики для здоров’я і життя 
дитини значно знижуються.







Мобільний телефон увійшов у наше 
життя, і нікуди вже від нього не поді-

тися. Хоча, певно, знайдеться чи-
мало противників давати його 

дітям. Утім, прибічників 
того, щоб наші підлітки 

йшли у ногу з ча-
сом, також не 

бракує.

Мобільні дітки

Декілька правил, 
щоби убезпечити 

дитину та її 
телефон



Телефон – це тест на вашу батьківську «профпридатність»Думка психологів:



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ
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КАЛЕЙДОСКОП. світ природи

Здобуті знання можуть допомогти, на
приклад, розробити прилад, який допо
магає перезапускати двигуни літаків на 
великих висотах завдяки більш точному 
вприскуванню плазми в камеру згоран
ня двигуна, що допоможе врятувати не 
одне життя.

Що ж такого незвичайного у цій ма
ленькій комашці, що привернула не
абияку увагу авіапромисловості? Жук
бомбардир має захисний механізм, 
який працює таким чином. Два хімічні 
елементи, гідрохінон і перекис водню, 
виробляються у залозах і зберігаються 
у спеціальному органі в черевній по
рожнині жука. Під час небезпеки м’язи 
скорочуються, виштовхуючи хімічні 
елементи до камери, де в результаті хі
мічної реакції вивільняється вільний 
кисень і відбувається виділення значної 
кількості тепла. Далі жук здатен випри
скувати рідину струменем із «турелі», 
що обертається.

Мабуть, у цілому світі не знайдеть
ся більш влучного стрільця, ніж жук
бомбардир. Його артилерія вражає – ки
пляча (до 100 градусів Цельсія) токсична 

суміш вибухонебезпечних рідин, що з 
голосним звуком виривається з двох 
«вихлопних труб» у його хвості.

На відміну від мух, метеликів, бабок та 
інших летючих комах, жукбомбардир 
позбавлений можливості миттєво змах
нути крилами й сховатися від нападни
кахижака. Щоби злетіти, йому потрібно 
витратити певний час на вивільнення 
крил, а це значно збільшує шанси бути 
з’їденим. І тоді на допомогу йому прихо
дить власна хімічна лабораторія, в якій 
кожний реактив починає діяти в чітко 
встановленому порядку і в найнеобхід
ніший момент. У результаті противник 
отримує від п’яти до десяти послідов
них порцій кипучої токсичної рідини зі 
швидкістю до 10 м/с (це відповідає час
тоті до 500 вистрілів на секунду), що од
разу ж позбавляє його апетиту.

Людина будує ракети, в яких викорис
товує перекис водню як окислювач – але 
ракети не виробляють паливо самостій
но, як жукбомбардир.

Настільки доскональний механізм за
хисту жукабомбардира упродовж ба
гатьох років є предметом суперечок 
учених – прибічників двох різних на
прямів – еволюціоністів і прихильників 
ідеї божественного виникнення життя 
(креаціоністів).

Креаціоністи переконані, що така «ро
зумна» система – набір вибухонебезпеч
них речовин, інгібітори, ферменти, ка
талізатори, камери згоряння, сенсорні 
датчики, м’язи для спрямування потоку 
отруйної суміші – не могла стати резуль

татом еволюції, оскільки кожний еле
мент окремо не несе нічого цінного для 
життєдіяльності комахи.

Еволюціоністи стверджують, що жук
бомбардир розвинув свій захисний ме
ханізм випадково, за допомогою при

родного відбору. Вони припускають, що 
у першого жука не було «вогнемета», що 
такий механізм розвинувся поступово, 
в результаті послідовної мутації. Але ж 
поки такий механізм не з’явився пов
ністю і не почав діяти, він геть марний. 
Він лише обтяжував би жука упродовж 
мільйонів поколінь і, згідно з тією самою 
теорією, був би знищений у процесі при
родного відбору.

Цікаво, що знайдено викопні рештки 
динозаврів із порожнинами на зразок 
тих, за допомогою яких виробляє і за
палює гази жукбомбардир. Конструк
ція черепа деяких із них наводить на 
думку, що ці величезні створіння могли 
«дихати вогнем» з ніздрів. Легенди про 
вогнедишних драконів поширені в усьо
му світі – від Китаю до Уельса. Чи могли 
ці вогнедишні істоти жити одночасно з 
людиною?

Книга Йова – можливо, найдавніша 
книга Старого Заповіту – відноситься 
безпосереднього до часу після Потопу. 
В главі 41 описано вкриту лускою гігант
ську морську істоту на ім’я Левіафан. «З 
пащі його виходить полум’я, вискакують 
вогняні іскри. Із ніздрів його виходить 
дим, як із кипучого горщика чи котла. 
Дихання його розжарює вугілля, і з пащі 

його виходить полум’я» (Йов, 
41; 1113).

Деякі дослідники помітили 
цікаву закономірність – опис 
Левіафана один в один нага
дує опис істоти, яка справді 
жила на землі – плезіозав
ра. Ці викопні плазуни жили 
мільйони років тому. І якщо 
припустити, що у Старому 
Заповіті описано саме дино
завра, то виникає запитання 
– звідки творці Біблії могли 
взяти цю інформацію? 3000 
років тому, коли Книгу було 
створено, люди не могли зна
ти нічого про палеонтологію.

Але найнеймовірніше те, 
що описи драконів у багатьох 
народів, які ніколи не пере
тиналися один з одним, збіга
ються. Різні культури, освіта, 
традиції повинні були внести 
суттєві зміни, але цього не 
трапилося. Саме тому деякі 
дослідники стверджують, що 
за драконів давні прийма

ли динозаврів, які жили одночасно з 
людьми.

Справжню сенсацію серед палеон
тологів зчинили знахідки, знайдені в 
Туркменії. В глухому селі Ходжапіль вче
ні знайшли раніше невідоме скупчен
ня слідів динозаврів. Кам’янисте плато 
буквально витоптане рептиліями. В цих 
доріжках не було б нічого незвичайно
го, якби не одне «але»: ланцюжки слідів 
динозаврів перемежовуються з відбит
ками ніг людини. Виходить, що люди і 
давні рептилії жили в один час. Ця тео
рія перекреслює всі сучасні уявлення 
про еволюцію. Радіовуглецевий аналіз 
довів, що відбитки ніг людини і динозав
рів датуються одним періодом.

Головним доказом цієї теорії дослід
ники вважають загадкові камені Ікі. Їх 
виявили у Перу в середині минулого 
століття, і деякі вчені визнали цю подію 
найбільшим відкриттям XX століття. На 
валунах виявили зображення буденного 
життя племен, які жили тут у давні часи. 
Полювання, рибальство, медичні опера
ції – все це не викликало б такого заці
кавлення, якби поряд із людьми на цих 
каменях не було б зображено динозав
рів. На малюнках чітко проглядаються 
тварини, які реально існували, – дипло
док, брахіозавр, птеродактиль. А певні 
деталі просто вразили вчених, напри
клад, броневі плями на спині і боках. Це 
не мало жодного сенсу донедавна, поки 
не знайшли скам’янілу шкіру динозав
ра. З’ясувалося, що її горбистий рельєф 
збігається із зображеннями на каменях. 

Тож як мешканці Перу могли дізнатися 
про це? Відповідь лише одна – вони ба
чили їх.

Мексика, Акамбаро, саме тут 1945 
року було виявлено древності, які пере
вернули теорію про розвиток людини, 
– фігурки Акамбаро. Це понад 30 тисяч 
глиняних скульптур динозаврів, серед 
яких зустрічаються легко впізнавані 
доісторичні рептилії, а також невідомі 
крилаті тварини, що так нагадують євро
пейських драконів. Усі вони зображені у 
русі з великою точністю. Експерти пере
конані: їх ліпили з натури. Отже, дино
заври могли жити одночасно з людьми.

Деякі вчені сумніваються у справжнос
ті знахідки, але факти говорять про інше. 
На багатьох кам’яних фрагментах видно 
сліди ерозії, що свідчить про тривале 
перебування під землею. Якщо люди і 
динозаври жили в один час, то куди по
ділися їхні рештки, датовані більш пізнім 
періодом? Чому кістки динозаврів не 
знаходять разом із людськими скеле
тами? Складається враження, що вони 
просто зникли в одну мить.

У будьякому випадку, є всі підста
ви стверджувати, що казки і міфи про 
вогнедишних драконів, а також дані, 
наведені в життєписах святих у церков
ному Переданні, мають під собою ціл
ком реальний ґрунт. І дивовижний жук
бомбардир – іще одне підтвердження 
того.

За переказом св. Георгій звільнив мешканців Бейруту від 
дракона, який часто нападав на людей у тій місцевості. 
На іконах його зазвичай зображували таким, що сидить 

на білому коні і вражає дракона списом.

Комахи, чиї розміри не пе-
ревищують кількох сантимет-
рів, можуть допомогти вдо-
сконалити авіабудову. Вчені 
з університету в місті Лідс, 
Великобританія, отримали 
грант на дослідження захис-
ного механізму жука-бом-
бардира.

ВІД КРИХІТНОГО ЖУЧКА  
до вогнедишних драконів
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Минулої неділі у змаганнях з тріатлону 
«Санфорд і Сан» батько з дочкою подо
лали 0,3 милі плавом, 12,4 милі на вело
сипеді і 3,1 милі бігом, – пише Daily Mail. 

– На воді ван Бік віз дочку на каяці, по
тім пересадив у візок, прикріплений до 
його велосипеда, а згодом – в коляску 
під час бігу.

За словами батька, його дочка не може 
самостійно гуляти і розмовляти, але 
вона дуже любить перебувати на вулиці, 
тому він вирішив брати участь із нею.

«Вона поводиться як тримісячна дити
на... Ми знаємо, що вона любить гуляти 
на вулиці, купатися, відчувати свіже по
вітря», – розповідає батько.

У Медді діагностували ДЦП через два 
місяці після народження. «Це був один із 
найгірших днів нашого життя, – розпові

дає ван Бік. – Кожен молиться, щоби їхні 
діти були здорові, і я продовжую за це 
молитися. Але якби вона такою не була, 
то й ми не стали б такими людьми, як 
зараз».

Його світогляд змінився, коли його 
дочка брала участь у марафоні понад 4 
роки тому, і він побачив щиру радість на 
її обличчі.

– Бачити її щасливою і задоволеною 
від кожної миті – більше, ніж я міг собі 
уявити, я не міг стримувати емоції, – 
розповідає батько. – Незабаром після 
того дня я кинув палити і жувати тютюн, 
щоби стати кращим для Медді.

Відтоді він почав готуватися до забігів. 
Врештірешт, ван Бік, який був у поганій 
формі й мав славу затятого курця, вирі
шив стати кращим для дочки і збирати 
гроші на благодійність.

– Це ніколи не мине. Вона – моє серце, 
я – її ноги. Можливо, одного разу вона 
вже не зможе бути зі мною фізично, але 
вона завжди буде в моєму серці.

http://reporter-ua.com

Новими світовими рекордсменами з тривалості сімейних стосунків ста-
ли дивовижні індійці - 107-літній Карам і його 100-літня дружина Катарі 
Чанд, які зіграли весілля 87 років тому і щасливо прожили всі ці роки по-
ряд одне з одним.

Цей рекордний за тривалістю шлюб 
дозволив назвати цю пару найвірні-
шою в світі і тому імена цих унікаль-
них людей було занесено до книги 
рекордів Гіннесса. Пара одружилася 
в індійському місті Пенджабі, а за-
раз старі проживають в англійському 
Бредфорді. Вони виховали вісьмох ді-
тей, які принесли їм 28 онуків.

За 87 років спільного життя по-
дружжя добре вивчило одне одного 
і розгадало секрет довгого і щасли-
вого життя. На їхню думку, потрібно 
просто любити і піклуватися одне про 
одного, і завжди ставитися з гумором 
до всього, що відбувається навколо. 
Карам розкрив цю тему так: «Мій 
фокус полягає в тому, що я постійно 
веселю Катарі. Я полюбляю розповідати їй анекдоти й викликати усмішку на її 
обличчі. Бути смішним – мій спосіб бути романтичним».

http://interesnoj.do.am

Історія знає чимало прикладів того, як хірурги у певний 
час проводили самі собі операції. Наприклад, доктор Еван 
О’Ніл Кейн сам собі зробив операцію: він ампутував зара-
жений небезпечною інфекцією палець. Це відбулося 1919 
року. Кілька років потому, а саме 1921 року, видалив сам 
собі апендицит. Це ще не все. Через 10 років він видалив 
собі грижу. Всі операції проходили у лікарні, під наглядом 
фахівців, оскільки мали суто дослідницький характер. Але 
існують і такі ситуації, коли лікарю ніхто не може допо-
могти, крім нього самого.

Леонід Рогозов, молодий лікар, перебував разом із експедицією на 
Північному полюсі. 1961 року він визначив, що у нього відбулося запа
лення апендиксу. Як показує практика, в принципі, це не смертельно, 
але необхідна операція. Тільки молодик виявився єдиним медиком. 
Більше ніхто не був у змозі провести операцію такого типу. У нього не 
було іншого вибору, крім як провести операцію самому собі, застосо
вуючи місцевий наркоз. Він, як міг, постарався підготувати трьох людей 
до себе в асистенти. Ніхто з них не уявляв, що таке медицина.

Леонід видалив апендикс, не шкодуючи новокаїну, який поливав 
на кишківник. При цьому він іще вживав величезні дози антибіотиків. 
Після того, як розріз було надійно зашито, хірург знепритомнів. Коли 
його запитували, що він пам’ятає, і що при цьому відчував, він казав, 
що операція проходила без рукавичок. Чітко пам’ятає, що без дзер
кала, звісно, він би не впорався, але воно й сильно відволікало. Каже, 
що практично всю операцію він провів навпомацки. З його слів стало 
відомо, що під час операції відкрилася сильна кровотеча, але завдяки 
самоконтролю він не квапився. Все почалося з того, що тієї миті, коли 
Леонід зробив розріз у черевній порожнині, він зачепив товсту кишку. 
Її необхідно було терміново зашити. Він навіть не помітив того, що по
ранив себе ще у деяких місцях. Ось тут і прийшло розуміння, що сили 
потроху починають його залишати. Пригадує, що руки почали працю
вати не так певно, голова запаморочилась. Приблизно що п’ять хвилин 
він робив перерви, але не більше 30 секунд. Коли, нарешті, він дістався 
до апендикса, то особливо усвідомив, що якби ще один день зачекав 
би з операцією, то живим би не залишився. Операція тривала 1,5 годи
ни. В тих умовах, в яких вона проходила, її можна назвати цілком успіш
ною. Через сім днів шви було знято.

Коли трапилася така ситуація, молодому хірургові було 27 років. 
Йому без проблем вдалося захистити дисертацію і стати викладачем 
на хірургічному факультеті. Працював з 1979 року у багатьох лікарнях. 
Став завідувачем відділу хірургії.

http://mif-facts.com.ua

Відданий батько завершив змагання з тріатлону по землі і воді з хво-
рою на ДЦП 13-річною дочкою на руках. 39-річний Рік ван Бік уже за-
очно здобув звання «батька століття». За його словами, це не перше 
таке його змагання. Разом із дочкою Меддісон вони вже брали участь 
у напівмарафонах, тріатлонах та інших забігах просто неба.

Новий рекорд вірності –  
87 років, проведених у шлюбі

Хірург провів операцію сам собі

Вона – моє серце, я – її ноги
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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).
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ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Щоб 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. Журнал «Мы живы» – 8 грн. По

внокольоровий, 32 стор., формат А4. 

Журнал призначений для розповсю

дження серед старшокласників, тема

тика  сімейні цінності.

2. «Урок нравственности». Матері

али для викладача.  Комплект дисків 

для комп’ютера (3 шт.).  Містить відео

уроки і конспекти. 35 грн. 

3. 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 !
Передплата  – 2015

Наш індекс у Каталозі передплатних видань:

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

Вартість передплати на 11 місяців   –   35 грн.

У нашому виданні ви неодмінно знайдете об'єктивне відображен-

ня сучасних подій, незаанґажоване політичними чи комерційними 

інтересами, спрямоване на зміцнення сімейних цінностей, захист 

дитинства, допомогу школі та батькам.

Шановні читачі!
Якщо у вас виникли складнощі з передплатою нашого видання до 

кінця 2015 року, прохання звернути увагу працівників пошти на Інфор-
маційний лист ДП «Преса» за жовтень 2014 р.

Задумавши влас
норуч зробити іг
раш ки з лампочок, 
першаліпша думка 
чи ідея – це сніго
вики. На заґрунто
ваній лампочці, пофарбованій у білий 
колір, легко намалювати кумедне личко; 
нісморквинку можна зробити з листко
вого тіста. Цоколь лампи чудово декору
ється милим ковпачком з тканини. Ну а 
ще можна додати рукипалички, прикле
ївши їх на універсальний клейгель або 
клеєвим пістолетом. Тут величезне поле 
для фантазії – така чарівна пара зайчиків 
матиме дуже милий вигляд! А ще Новий 
рік – свято холодне, сніжне, а отже, до
питливі пінгвіни на ялинці будуть дуже 
до речі!

Ну, а якщо хочеться 
отримати максималь
ний ефект, витратив
ши мінімум зусиль, 
– можна піти найпро
стішим шляхом. По
фарбувавши лампоч
ки у різні кольори, 
їх можна посипати 
сухими блискітками 
на клеєву основу або 
використати вже го
тові блискітки для 
декорування в тюби
ку. Можна зробити 
іграшки як повністю 
блискучими, так і чергувати їх матовими 
смужками.

Окрім доволі дитячих виробів, що ви
різняються дивовижною безпосеред
ністю, можна замислитися, як зробити 
іграшку з лампочки у більш вишуканому 
стилі. Для цього неабияк підійде така 
техніка, як декупаж. Останнім часом цей 
вид хобі став дуже популярним, оскіль
ки дозволяє без особливих художніх на

вичок створювати дуже гарні речі. Тому 
заґрунтуйте лампочки, доберіть сервет
ки з новорічною тематикою і створіть 
вишуканий шедевр до Нового року для 
своєї ялиночки.

Можна зробити вишуканий, мережив
ний ажур, обравши для роботи різноко
льорові нитки. З гладких шовкових ниток 
вийде класичний мереживний малюнок, 
і вироби будуть більш витонченими.

Що ближче новорічні свята, то більше хочеться творити! І 
найвдячніший час для власноручного виготовлення но-
ворічних прикрас – саме зараз. Створити їх можна з чого 

завгодно, наприклад, ви можете зробити ялинкові прикраси 
з лампочок. В ідеалі для цього взяти перегорілі лампи, яких 
назбиралося. Однак, якщо душа кипить від натхнення, а руки 

вимагають творити, то можна використати й нові, які чека-
ють на свій світлий час у коморі упродовж місяців. То які 
ж ялинкові прикраси можна зробити з цієї буденної й уже 
непотрібної у побуті речі?

з лампочок


