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

З 1 серпня стартує передплатна кампанія! Наш індекс – 68790 (у Додатку № 9 до Каталогу)

Віднедавна інформаційний простір заполонило поняття 
«насильство у сім’ї» — ним лякають по телебаченню, про 
нього розповідають по радіо, у газетах, бігборди погрожу-
ють, що у випадку «насильства у сім’ї» слід негайно зверта-
тися у відповідні органи.

Якщо до певного часу насильством вважали дії кримі-
нального характеру, то нині нас намагаються переконати у 
тому, що під визначення «насильство» можна підвести будь-

що: «психологічне насильство» (надумані образи), «еконо-
мічне насильство» (позбавлення кишенькових грошей), ну 
і, звісно, «насильство фізичне». Ні, ні, це не те, про що Ви по-
думали. До фізичного насильства, на думку певних борців 
за «права дитини», можуть належати будь-які дії виховного 
характеру, аж до ляпанця по м’якому місцю.

Якщо Вас у цьому ще не переконали, то Ви – «від-
стала і нецивілізована людина»...

П о в з у ч и й  ю в е н а л і з м

Єврозакони 
аморальності 3

стор.

Дедалі більше західних політиків 
і наших правозахисників повторю-
ють слідом за Камю, що «демокра-
тія — це не влада більшості, а захист 
меншин».

І знову Ялтинський 
меморандум 4

стор.

Понад 30 громадських організацій з 
чотирьох країн підписали Ялтинський 
меморандум. Учасники Міжнародно-
го батьківського форуму стверджу-
ють: цього разу необхідно захищати 
сім’ю.

Дитина індиго — 
з плюса у мінус? 9

стор.

Останніми десятиліттями багато 
батьків захоплюються раннім інте-
лектуальним розвитком своїх чад. 
Вважають: що раніше дитина почне 
навчатися, тим більш підготованою 
до життя буде. Але чи так це?..

Педагогічна 
жилка 8

стор.

Прийшовши у перший клас, дитина 
і не замислюється над тим, наскіль-
ки грамотний перед нею вчитель, 
для неї головне — людські якості, 
що впливають на подальше бажан-
ня йти до школи, у клас, на урок. І 
саме такого вчителя згадуватимуть із 
вдячністю.

7
стор.

Часто, коли відлік життя ди-
тини йде не на години, а на 
лічені хвилини, її спасіння за-
лежатиме лише від тих, хто на 
даний момент знаходиться по-
ряд. Як же розпізнати небезпе-
ку і що слід робити у ситуаціях, 
що загрожують життю? 
Певні знання з цього пи-
тання батькам просто 
необхідні.

Школа
вишивання

15
стор.

Багато хто вважає, що у спра-
ві виховання доньок батько ві-
діграє несуттєву роль.

Але виявляється, що модель 
поведінки дівчинки у майбут-
ньому, коли вона подорослі-
шає, багато в чому залежить 
від того, як складалися 
взаємини між дочкою 
й батьком ще у перші 
роки життя дівчинки.

Татове 
щ ас тя

12
стор.

Дорослі часто сварять свою 
дитину, навіть карають, вважа-
ючи, що таким чином можна 
примусити її відмовитися від 
шкідливої звички. Насправді 
виникнення таких звичок може 
бути сигналом для батьків. І цей 
сигнал можна розшиф-
рувати приблизно так: 
«Мені потрібна допомо-
га й підтримка».

Погані
звички

11
стор.

На думку багатьох спеціаліс-
тів, щеплення від раку шийки 
матки, які міністерство охорони 
здоров’я нав’язує нашим дітям, 
не тільки не вирішують пробле-
му, а й можуть зробити дітей 
інвалідами на все життя. Про 
це свідчать також бать-
ки дівчат з країн із то-
тальною вакцинацією.

Щеплення від 
майбутнього

7
стор.

N 2
серпень
2013

Національна 
експертна комі-
сія з питань за-
хисту суспільної 
моралі визнала 

11 мультфільмів, 
зокрема «Гриф-
фіни», «Сімпсо-
ни», «Південний 
парк», «Шрек», 

«Маша і Вед-
мідь», «Лунтик», 

«Губка Боб», 
«Телепузики», 
такими, що не 

відповідають 
нормам моралі.

стор.6
Мультфільми як засіб вихо-

вання... або розладу дитячої 
психіки?

Так уже вийшло, що дитинство на-
ших дітей припадає на нову культур-
ну революцію, яка вже давно пере-
бралася, серед іншого, й на дитячу 
мультиплікацію, де міцно закріпилася 
і набирає дедалі агресивніших форм, і 

тепер уже часом важко назвати ці му-
товані мультики дитячими…

Але дитині нелегко самій розібра-
тися в тому, «хороший» це мультик чи 
«поганий», і якщо вона переглядати-
ме усе підряд — у її розумінні так чи 
інакше розмиватиметься межа між 
цими двома поняттями…

Дитячі психологи стверджують, що 
мультфільм для дитини – це не про-

сто казка, а об’єктивна реальність, що 
мультфільм здатний впливати на ви-
ховання малюка. То чому б не зроби-
ти нам, батькам, так, щоб у цій дитячій 
реальності добро завжди перемагало 
зло? З іншими варіантами маленька 
людинка ще встигне зіткнутися у жит-
ті, але наше завдання — закласти у 
неї паростки усього найдобрішого й 
позитивного.

Мультфільми
від  

друзів  
до шкідників
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

СТРІЧКА НОВИН

Чергове свід-
чення крихкості 
інформаційної 
безпеки корис-
тувачів мережі 
Інтернет отри-
мано зі США. 
Конфіденційність 
даних 6 млн ко-
ристувачів по-
рушив інтернет-
сервіс Facebook.

Неавторизованим у системі веб-
серверам були доступні впродовж 
року електронні поштові адреси інших 
користувачів та їхні телефони. Технічні 
спеціалісти компанії не знали про цю 
несправність, доки про це не повідо-
мив один із користувачів соціальної 
мережі.

Керівництво компанії вибачилося 
перед користувачам сервісу: «Ми за-
смучені й перебуваємо у незручному 
становищі, ми подвоїмо зусилля з ме-
тою гарантувати, що таке ніколи не 
повториться».

…Хоча людям, які довіряють особисті 
дані сторонньому інтернет-гігантові, в 
силу самої своєї масштабності підкоре-
ному інтересам владних груп конкрет-
ної держави, доволі дивно сподіватися 
на дотримання своєї приватності.

Нагадаємо: нещодавно у закордон-
них виданнях з’явилась інформація 
про те, що Facebook надає інформацію 
про своїх іноземних користувачів аме-
риканській владі у рамках програми 
PRISM.

http://www.odnako.org/

Україна у перспективі найближчих 5-7 
років може стати ключовим виробником 
ГМ продукції на європейському континен-
ті.  Це, у свою чергу, дозволить значно на-
ростити обсяги експорту агропродукції, 
насамперед, кукурудзи. Така думка міс-
титься у квартальному економічному про-
гнозі Ukrainian Economic Trends Forecast на 
III квартал 2013 року, підготованому ана-
літичною групою Da Vinci AG. У документі 
зазначено, що на сьогодні лише п’ять єв-

ропейських країн – Іспанія, Чехія, Словач-
чина, Румунія, Португалія – вирощують ГМ 
рослини. У 2012 році обсяг площ під цей 
посадковий матеріал зріс на 11%. При 
цьому, левова частка посівів припадає на 
Іспанію – саме там і відбувається найіс-
тотніше зростання за рахунок посівів ГМ 
кукурудзи.

Автори квартального прогнозу вважа-
ють, що в країнах ЄС триватиме політика 
стримування нарощування площ під ГМ 

посадковий матеріал. Одночасно збере-
жеться тренд активного поширення ГМ 
виробництва за рахунок країн, що розви-
ваються. Наприклад України, яка тепер, як 
виявляється, потрапила у розряд «країн, 
що розвиваються».

Аналітики прогнозують активізацію 
лобістських зусиль на рівні виконавчої 
і законодавчої влади зі створення умов 
максимального сприяння для повномасш-
табного розвитку індустрії виробництва 
ГМ продукції в Україні. 

unian.net

Жительки Норвегії будуть у най-
ближчому майбутньому підлягати при-
зову на обов’язкову військову службу 
у мирний час. Як повідомляє Agence 
France-Presse, з такою ініціативою ви-
ступив уряд.

Її погодилися схвалити майже всі 
парламентські фракції. Як очікують, 
«гендерно нейтральний» призов буде 
ухвалено переважною більшістю го-
лосів, хоча дату голосування поки не 
призначено. Єдиною парламентською 
силою, що виступила проти нововве-
дення, стала невелика Християнсько-
демократична партія.

У норвезькому міністерстві оборони 
припускають, що нові правила призову 
набудуть чинності у 2015 році. «Норвегія 
стане першою європейською країною, 
яка призиває жінок у мирний час», 
– заявив представник оборонного ві-
домства, а міністр оборони Анне-Грете 
Стрем-Еріксен назвала досягнутий пар-
ламентарями компроміс «історичним».

Ідея призову жінок, що йде від лі-
воцентристського уряду, зумовлена 
не браком призовників, а прагненням 
установити рівність статей. На сьогод-
ні норвезькі чоловіки, які пройшли фі-
зичні й психологічні випробування, 
зобов’язані служити в армії впродовж 
року. Жінки від 1976 року мають право 
вступати на службу добровільно, зараз 
вони становлять близько десяти відсо-
тків особистого складу збройних сил.

http://viknaodessa.od.ua/
Фото: Berit Roald / Reuters

Від 52% до 62% розлучень в 
Україні припадає на молоді сім’ї. 
Пік розлучень припадає на перші 
роки подружнього життя

Про це під час прес-конференції в УНІ-
АН повідомив директор Департаменту 
сім’ї та дітей Міністерства соціальної по-
літики України Руслан Колбаса.

Він зазначив, що сьогодні підтримка 
держави повинна бути спрямована на 
формування іміджу сім’ї, на підготовку 
молодих людей, які вступають у подружнє 
життя, оскільки існує дуже багато викли-
ків, до яких вони не готові.

«На сьогодні в Україні залишається ви-
соким рівень розлучень серед молодих 

сімейних пар. Якщо поглянути на статис-
тику, то пік розлучень припадає на перші 
роки подружнього життя — від 3-х міся-
ців до півтора року. Саме у цей період 
виникає непорозуміння між чоловіком і 
жінкою, недовіра, фінансові труднощі»,– 
сказав він.

Чиновник також зазначив, що у 2012 
році було укладено 278 тис. шлюбів, а від-
соток розлучень сягнув 61%.

У свою чергу президент Всеукраїнсько-
го благодійного фонду «Сім’я» Адріан Бу-
ковинський зазначив, що з-поміж пар, які 
живуть у цивільному шлюбі, 95% через 
певний проміжок часу розлучаються.

http://www.unian.net/news

Пара гомосексуалістів подала позов 
проти мера південно-західного фран-
цузького містечка за відмову зареє-
струвати їхній «шлюб» незважаючи на 
прийнятий у квітні закон.

Адвокат гомосексуалістів подав скар-
гу проти мера села Арканг Жана-Мі-
шеля Коло за дискримінацію і відмову 
виконувати посадові обов'язки.

Коло в свою 
чергу заявив, що 
вважає за краще 
бути повішеним, 
ніж реєструва-
ти одностате-
вий «шлюб». За 
законом йому 
може загрожу-
вати до п'яти років ув'язнення і штраф 
до 100 тис. євро.

Міністр внутрішніх справ Франції Ма-
нуель Вальс вже попередив Коло про 
санкції, які йому загрожують.

Нагадаємо, у квітні Франція стала 
14-ю країною, що легалізувала одно-
статеві шлюби. Це рішення супрово-
джувалось багатомільйонними акціями 
противників закону.

http://www.credo-ua.org/

Обіцяли? –  
Не виконуємо

Сумнівна  
рівність

Совість не продається

Р О З Л У Ч Е Н Н Я  
п о - у к р а ї н с ь к и

«Краще бути повішеним,  
ніж реєструвати  

одностатевий „шлюб”», –  
мер французького містечка

Жінки у Норвегії стануть 
військовозобов’язаними

Державна інспекція України із захисту 
прав споживачів у першому півріччі 2013 
року в результаті перевірок відповідності 

іграшок технічним нормам безпеки вияви-
ла порушення у 20 тисячах іграшок із пере-
вірених 100 тисяч найменувань артикулів.

Про це на брифінгу в Кабміні повідо-
мив голова Держспоживінспекції Сергій 
Орєхов, передає «Радіо Свобода».

«Було перевірено понад 100 тисяч ігра-
шок на суму 6 мільйонів гривень. Із них 
забраковано 20 тисяч штук на суму 700 ти-
сяч гривень», — відрапортував чиновник.

У Мінекономрозвитку зазначають, що в 
новій редакції регламенту максимально 
конкретизовані фізичні, хімічні, пожежні 
та гігієнічні вимоги до іграшок.

life.pravda.com.ua

Обережно — іграшки
В Україні кожна п’ята 
іграшка не відповідає 

нормам безпеки

Facebook не забезпечив 
конфіденційність даних  

6 млн користувачів

В Україні відсоток розлучень сягнув 61%

Британські вчені з’ясували, що використання 
планшетних ПК у навчанні школярів призводить до 
невміння висловлювати свої думки і зменшує слов-
никовий запас учнів.

Дослідження було проведено Інститутом психіатрії Королівського коледжу Лондона (Вели-
кобританія). В експерименті брали участь 24 школярі, яким пропонували вивчити кілька неіс-
нуючих слів двома способами: візуальним або вербальним.

В результаті проведених тестів виявилося, що навчання «на слух» набагато ефективні-
ше за візуальне: ті діти, які чують слово і намагаються його повторити, помітно швидше 
запам’ятовують його, ніж ті, котрі просто бачать напис і повторюють його про себе.

Було зафіксовано, що спроби візуального запам’ятовування тексту в більшості випадків 
завершувалися провалом – учасники експерименту дуже рідко запам’ятовували слова, що 
з’являлися на екрані планшетного ПК.

У ткий спосіб вчені дійшли висновку, що сучасні діти, у навчанні яких використовують 
комп’ютери, мають набагато менший словниковий запас, ніж їхні ровесники, які навчаються із 
застосуванням консервативних методів.

http://www.imena.ua/

Прогноз ЄС:  
Європа буде нарощувати посіви ГМО  

за рахунок «країн, що розвиваються» (України)

Обличчям – в ГМО?..

Комп’ютерна деградація
Навчання за допомогою 

планшетів скорочує 
словниковий запас у дітей

«…Фактично необмежені можливості для лобіювання, відсутність на-
лежного державного контролю, кліматичні умови й активний розвиток 
агроринку відкривають значні перспективи для виробництва ГМО» – не 
приховують своїх планів функціонери ЄС щодо прогнозів майбутніх по-
сівів шкідливих для людства ГМ рослин на території України.
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Завдяки активній протидії з боку найріз-
номанітніших суспільних сил вдалося при-
зупинити процес прийняття у Верховній Раді 
сумнозвісного законопроекту №2342, що 
відкриває шлях широкій пропаганді в укра-
їнському суспільстві гомосексуалізму й інших 
сексуальних збочень. Це нехай невелика, але 
перемога здорових сил нашого суспільства. 

Законопроект №2342 «Щодо запобіган-
ня та протидії дискримінації в Україні» 
несе в собі величезний руйнівний по-
тенціал. Цей законопроект, якщо він буде 
прийнятий, надасть особливі права пред-
ставникам ЛГБТ (лесбіянки, гомосексуалісти, 
бісексуали, трансгендери та інша погань), 
діяльність яких не можна буде навіть крити-
кувати, щоб не бути звинуваченим в дискри-
мінації, а отже понести адміністративну або 
кримінальну відповідальність. Тим більше, 
що виправдатися від такого обвинувачення 
буде дуже непросто, – законопроект № 2342 
скасовує один з основних принципів право-
суддя – презумпцію невинуватості! Крім того, 
прийняття законопроекту – це одержання 
гомосексуалістами непрямого пріоритету 
при працевлаштуванні перед звичайними 
людьми (незважаючи на професійні якості). 
Якщо, наприклад, при наявності вакансії ро-
ботодавець віддасть перевагу звичайному 
чоловіку або жінці (навіть багатодітним) пе-
ред гомосексуалістом, такий вибір може бути 
розцінений як та ж «дискримінація» із засто-
суванням відповідних санкцій до роботодав-
ця. Цей привілей для збоченців поширюється 
і на навчальні заклади, що означає для них 
можливість прямого доступу до дітей.

На жаль, висловлювання низки наших по-
літиків не залишають ілюзій – певні політич-
ні кола будуть і надалі намагатися про-
давити прийняття цього законопроекту 
українським парламентом. 

Однозначно говорить про це спікер Верхо-
вної Ради В. Рибак: «Можна поставити його на 
голосування, але я не бачу його підтримки, а 

завалювати проект я не хочу. Я шукаю голо-
си... Сподіваюся, у вересні ми повернемося 
до цього питання». 

Втім, з порядку денного не знята й мож-
ливість проведення позачергової сесії для 
прийняття всього пакету євроінтеграційних 
законів, на чому наполягає голова фракції 
«Удар» В. Кличко, один з лобістів прийняття 

законопроекту №2342.
Крім «Удару», який у повно-

му складі заявив про підтримку 
скандального законопроекту, 
його прийняття підтримує ряд 
депутатів із фракцій «Батьків-
щина» й «Партія регіонів». На 
щастя, депутатів, готових прине-
сти в жертву євроінтеграції тра-
диційні цінності нашого народу, 
поки що меншість. 

Підтримку виконавчій владі, 
що наполегливо проштовхує 
законопроект № 2342, надає, на 
жаль, і влада судова: Окружний 
адміністративний суд м. Києва 
абсолютно необґрунтовано від-
мовив руху «Любов проти гомо-
сексуалізму» у задоволенні його 
позову проти Кабміну із приво-
ду цього законопроекту. 

Не дають підстав для опти-
мізму й інші документи, що 
створюються в рамках євроін-
теграційного процесу, такі як 
Угода про асоціацію України 
з ЄС. Одна з провідних ідей 
цього документа – це вимога 

забезпечення Україною захисту так званих 
меншин від дискримінації та приведення за-
конодавства нашої країни у відповідність до 
європейського.

Не виключено, що тайм-аут у розгляді єв-
роінтеграційних законів взято нашими полі-
тиками з урахуванням святкування 1025-річ-
чя Хрещення Русі, у якому брали участь як 
представники всіх українських християн-
ських конфесій, так і глави православних 
церков інших держав. 

Треба відзначити, що всі християнські 
конфесії України продемонстрували диво-
вижну єдність і закликали керівництво Укра-
їни відмовитися від прийняття законопро-
екту №2342 як такого, що лобіює інтереси 
збоченців. 

Якщо українська політична еліта ще вага-
ється, чи приймати закони, що дають зелене 
світло пропаганді гомосексуалізму, впро-
ваджують гендерну ідеологію і ювенальну 
юстицію, то Євросоюз рухається в цьому на-
прямку вперед з ефективністю парової ма-
шини, долаючи будь-який опір. 

Прийняті нещодавно рекомендації Пар-
ламентської асамблеї Ради Європи ви-
магають від країн-членів, однією з яких є 
Україна, забезпечити участь депутатів і 
державних чиновників в акціях, що про-
водяться гомосексуалістами, у тому числі 
– у гей-парадах. 

А щоб противники гомосексуалістів не 
відчували себе у своїй країні господарями, 
п. 6.2.4. рекомендацій вимагає «створити 
курси для поліції (міліції), прокуратури 
й службовців державних інститутів з бо-

ротьби з гомофобією, трансфобією і дис-
кримінацією на підставі сексуальної орі-
єнтації або гендерної ідентифікації». 

Але те, що шокує в цьому документі най-
більше, – це вимога до парламентів Лит-
ви, Молдови, України й Росії припинити 
обговорення «законодавств або законо-
проектів про заборону так званої пропа-
ганди гомосексуалізму». ПАРЄ забороняє 
нам навіть обговорювати можливість захис-

ту традиційних моральних цінностей! І це 
Європа називає демократією?

Втім, хіба можна цьому дивуватися, якщо 
звернути увагу на те, що заради забезпечен-
ня прав сексменшин на Заході поступово 
змінюється саме поняття демократії? Що-
разу більша кількість західних політиків і 
наших правозахисників повторюють слідом 
за Камю, що «демократія – це не влада біль-
шості, а захист меншин». І положення зако-
нопроекту №2342, що скасовують презумп-
цію невинуватості, тільки підтверджують це. 
Європейські реалії переконливо свідчать, 
що така політика дає змогу витісняти 
корінне населення країн і здорову біль-
шість перетворювати на морально хворе 
суспільство.

Для боротьби з гомофобією ПАРЄ реко-
мендує підсилити роз'яснювальну робо-
ту проти гомофобії з акцентом на школи і 
спортивні секції. Про те, як реалізується ця 

роз'яснювальна робота, розповідає, зокре-
ма, німецьке інтернет-видання derwesten.de: 
на одному з уроків секспросвіти в німецькій 
школі десятьох дітей довелося госпіталізу-
вати після пережитого ними шоку. Шоковані 
й батьки німецьких школярів, обурені цими 
обов'язковими «порно-уроками» у держав-
них школах, – і є від чого!

Як повідомляє видання Express.de, діти в 
Німеччині у початковій школі зобов'язані 
не тільки вивчати ази секспросвіти на уро-
ках, але й змушені виконувати домашні за-
вдання з цього предмету – причому разом з 
батьками! 

Треба відзначити, що в Європі є й здорові 
сили, які в міру можливостей перешкоджа-
ють відвертій пропаганді сексуальних збо-
чень. Так, 29 червня 2013 року на 22 сесії Пар-
ламентської асамблеї ОБСЄ в Стамбулі була 
відхилена резолюція, що закликає держави-

члени ОБСЄ схвалити «Прин-
ципи із Джок’якарти», складені 
активістами так званих сексу-
альних меншин. Цей документ 
ставить за мету впровадження 
гендерної ідеології у держав-
ні правові системи. Проти його 
прийняття виступили глави деле-
гацій Польщі, Італії, Росії, України 
і Вірменії, а також американський 

конгресмен. 
Цікаво, що першими забили тривогу пред-

ставники польського правового центру 
«Ordo Іurіs», що захищає традиційні цінності. 
Цей випадок – яскравий приклад ефективно-
го співробітництва громадських організацій 
і політичних сил у справі захисту моральних 
цінностей. 

Ця нехай невелика, але все-таки перемога, 
а також всі події першої половини поточно-
го року – масштабна протидія гей-параду в 
Києві й прийняттю законопроекту №2342 
– свідчать, що з пропагандою сексуаль-
них збочень та ідеологією гендеру, які 
нав'язуються нашому суспільству, можна 
і потрібно боротися. Особливо ефектив-
ною ця боротьба буває тоді, коли у ній беруть 
участь здорові сили суспільства за підтримки 
тих політиків, що не на словах, а на ділі від-
стоюють інтереси свого народу. 

Георгій РОМАНОВ

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України В.Ф. ЯНУКОВИЧА,

Прем’єр-міністра М.Я. АЗАРОВА, Голови Верховної Ради В.В. РИБАКА

Ми, громадяни України, глибоко 
стурбовані внесенням до Верховної 
Ради України вельми суперечливого 
законопроекту № 2342 «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання та проти-
дії дискримінації в Україні», який не 
пройшов офіційного громадського 
обговорення проте викликав широ-
кий громадський резонанс. 

Цим законопроектом пропонуєть-
ся внести до діючого законодавства 
ряд суперечливих норм щодо дис-
кримінації, до якої пропонується 
включити і «сексуальну орієнтацію», 
що у разі прийняття створить у пра-
вовому полі ряд законодавчих колі-
зій, які спровокують суспільне напру-
ження та можуть викликати значні 
суспільні протистояння.

Враховуючи глибоке християнське 
коріння, яке має український народ, 

та міцні православні традиції, при-
йняття такого закону без широкого 
громадського обговорення спричи-
нить суспільні хвилювання та резо-
нанс і призведе до значних конфлік-
тів на цьому ґрунті.

Зважаючи на вищевикладені 
аргументи, вимагаємо:

1. Терміново відкликати законо-
проект № 2342 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні».

2. З метою захисту дітей від нега-
тивного впливу пропаганди гомо-
сексуалізму терміново розглянути 
у другому читанні законопроект № 
8711 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо захисту 
прав дітей на безпечний інформа-
ційний простір».

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ 
проти законопроекту № 2342 і на підтримку законопроекту № 8711

П.І.Б. Місто/адреса Підпис

Просимо небайдужих до майбутнього нашої держави людей збирати підписи 
під зверненням і надсилати на адресу: м. Київ, А/С 7, 04086 «Батьківський комітет 
України».

Звернення, зразок якого опубліковано нижче, можна оформити письмово або 
замовити бланк за електронною адресою rodkom@ukr.net.

Євро з а ко н и
на службі в аморальності

Учасники акції принесли до стін Верховної Ради величезну 
кількість підписів проти законопроекту №2342, що були 

роздруковані в одну довжелезну стрічку.

Непомітно для нас у сучасному світі відбувається справжня революція, яка 
має на меті докорінно змінити не тільки суспільні інститути, але й менталітет 
людини. Основний удар цієї революції спрямований на такі базові цінності, як 
сім’я, релігія і навіть, як це не дивно, – демократія. Події останніх місяців це 
яскраво продемонстрували. 

Переважна більшість українців (79,4%) виступає проти будь-яких сексуальних стосунків між людьми однієї статі. Тіль-ки 4,6% українців підтримують узако-нювання одностатевих шлюбів. Про це свідчать результати дослідження ком-панії Gf Ukraіne.

ПОДІЇ
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Учасники форуму констатува-
ли, що, на жаль, у наші дні сім’я 
як суспільний інститут постала 
перед серйозними загрозами. 
Сім’ї загрожують активне руйну-
вання традиційних сімейних цін-
ностей, культури виховання дітей, 
подружніх і батьківських ролей, 
а також пропаганда зниження 
народжуваності, контрацепції й 
абортів, розлучень і сексуальної 
розбещеності, дошлюбних і по-
зашлюбних сексуальних зв’язків, 
проституції, гомосексуалізму 
тощо. У цих умовах у різних кра-
їнах виникають суспільні ініціати-
ви, спрямовані на захист природ-
ної сім’ї, шлюбу, основних прав 
батьків, традиційних сімейних і 
моральних цінностей.

Однією з основних цілей Між-
народного батьківського форуму 
був обмін практичним досвідом 

роботи суспільних батьківських 
рухів України, Росії, Білорусі, Мол-
дови та інших країн з метою збе-
реження й захисту традиційних 
сімейних і моральних цінностей у 
суспільстві. Розповідаючи про ро-
боту своїх організацій, учасники 
форуму надихали своїми ідеями й 
досягненнями. На майстер-класах 
усі разом намагалися знайти ви-
рішення проблем і важких питань.

Унікальність інформації поляга-
ла в тому, що такого різноманіття 
форм діяльності й досвіду роботи 
громадських організацій прак-
тично ніде більше не зустріти. 
Тому було ухвалено рішення про-
водити такі з’їзди щороку.

На завершення заходу учасни-
ки форуму підписали Меморан-
дум про захист сім’ї й моралі, 
а також консолідації діяльності 

батьківських рухів з метою збе-
реження національних сімейних 
традицій і сім’ї як основи жит-
тєдіяльності й розвитку будь-
якого суспільства й держави. У 
Меморандумі йдеться про те, що 
«основою будь-якого людського 
суспільства, унікальною й не-
замінною, є природна сім’я, за-
снована на шлюбі між чоловіком 
і жінкою та спрямована на наро-
дження і виховання дітей. Саме в 
сім’ї чоловік і жінка знаходять лю-
бов і радість, діти переймають 
мудрість і досвід, необхідні для 
майбутнього життя, а суспіль-
ство отримує міцну основу ста-
більності й процвітання.

Ми переконані, що міжнарод-
не співробітництво і народна 
дипломатія у цій сфері повинні 
розвиватися та зміцнюватися, 
а здорові суспільні сили в усьому 
світі – підтримувати один одно-
го, захищаючи сім’ю, суспільство і 
моральність.

Ми усвідомлюємо, що наші кра-
їни поєднані тісними історични-
ми та культурними зв’язками, а у 
наших народів – спільна доля. Ми 
об’єднуємо наші зусилля заради 

захисту наших загальних ціннос-
тей, насамперед захисту сім’ї й 
моральності, та вимагаємо того 
ж від наших урядів.

Ми висловлюємо свою під-
тримку суспільним силам Франції 
й інших країн, що спрямовують 
зусилля на захист природної сім’ї, 
та вважаємо ганебними і несу-
місними з демократією дії уряду 
Франції, що переслідує тих, хто 
захищає традиційні сімейні й мо-
ральні цінності, і обмежує їхню 
свободу слова».

Меморандум було надіслано 
від Міжнародного батьківського 
форуму до урядів України, Росії, 
Білорусі, Молдови.

Також було прийнято Звер-
нення до членів Парламент-
ської Асамблеї ОБСЄ, в якому 
говориться:

«Учасники форуму заявляють, 
що так звані «Джок’якартські 
принципи застосування міжна-
родно-правових норм про пра-
ва людини щодо сексуальної 
орієнтації й гендерної ідентич-
ності», що вимагають від держав 
визнати широке коло спеціаль-

них прав і прерогатив представ-
ників т.з. «сексуальних меншин», 
не засновані на зобов’язуючих 
нормах міжнародного права. 
Вони є спробою безпідставно 
й неправомірно сфабрикувати 
нові міжнародні норми та нові 
зобов’язання держав, що ведуть 
до обмеження реальних прав 
громадян, особливо права дітей 
на сім’ю, що складається з батька 
і матері, прав віруючих, а також 
до порушення обов’язку дер-
жав захищати сім’ю і суспільну 
мораль.

З урахуванням цього учасники 
форуму звертаються до членів 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ і 
закликають їх відхилити проект 
резолюції SC (13) SІ 26 E (Про-
ект Резолюції Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ про визнання 
Джок’якартських принципів за-
стосування міжнародно-право-
вих норм про права людини щодо 
сексуальної орієнтації й гендер-
ної ідентичності).

Меморандум і Звернення під-
писали понад 30 громадських 
організацій. Збір підписів триває, 
і до підписання цих документів 
запрошуються всі громадські 
організації. Також були прийня-
ті інші документи. Повний текст 
Меморандуму можна прочита-
ти за посиланням: www.rodkom.
org/2013/2991.html.

Прес-служба ВГО  
«Батьківський комітет 

України»

На форумі виступили фахівці обласної 
ради з питань культури, науки і освіти, 
сім’ї та молоді, «Миколаївського обласно-
го батьківського комітету», співробітни-
ки НАПН України, обласного управління 
освіти і науки, Національної експертної 
комісії України з питань захисту суспільної 
моралі.

За підсумками проведення форуму було 
прийнято таку резолюцію: 

«Учасники 1-го Миколаївського облас-
ного батьківського форуму із тривогою 
констатують, що сьогодні спостерігається 
стійка тенденція до зниження духовно-
моральної складової в навчальному про-
цесі. Зневажливе ставлення до питань 
виховання викликає серйозні негативні 
наслідки, такі як небажання молодих лю-
дей створювати сім’ї і народжувати дітей, 
підміна сімейних відносин сексуальним 
партнерством і цивільним шлюбом. Реаль-
ною загрозою стала депопуляція україн-
ської нації. У школах з’явилися підручни-
ки, що спотворюють і навіть заперечують 
наші історичні, духовно-моральні, сімейні 
цінності. Особливу тривогу викликає про-
сування проектів, спрямованих на сек-
суалізацію підлітків. Ми з тривогою кон-

статуємо факти недбалості й неуважності 
значної частини батьків до виховання сво-
їх дітей і перекладання відповідальності 
за це на школу. 

Для виправлення ситуації вважаємо за 
необхідне (вибіркові пункти):

1. Створити робочу групу для аналізу та 
вироблення рекомендацій щодо викорис-
тання підручників і навчальних програм.

2. Активізувати роботу батьківських 
комітетів для впровадження факульта-
тивного курсу «Основи християнської 
етики». Для цього запросити на батьків-
ські збори практикуючих педагогів, фа-
хівців Миколаївського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, 
членів християнського педагогічного 
товариства.

3. З метою активізації й підвищення 
обізнаності батьків провести в школах 
батьківські збори на тему: «Пропагуван-
ня відповідального батьківства». Залучи-
ти шкільних психологів, а також фахівців 
Українського науково-методичного цен-
тру практичної психології й соціальної ро-
боти НАПН України. Активізувати процес 
залучення батьків до роботи як у класах, 
так і з самими батьками.

4. Призупинити просування факульта-
тивного курсу «Захисти себе від ВІЛ» ав-
торів Воронцової Т.В., Пономаренко В.С. 
до усунення зауважень, висловлених ВГО 
«Батьківський комітет України». Під час 
презентації батькам факультативних кур-
сів «Сприяння просвітницькій роботі «Рів-
ний – рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя» і «Захисти себе 
від ВІЛ» забезпечити присутність пред-
ставника ГО «Миколаївський обласний 
батьківський комітет».

5. Вважаємо за необхідне заборонити у 
школах роздачу дітям адрес лікувальних 
установ, що практикують анонімне втру-
чання в організм дитини без письмової 
згоди на це батьків.

6. Категорично заперечуємо проти 
розвитку мережі «Клінік, дружніх моло-
ді», оскільки це порушує першочергове 
право батьків на виховання своїх дітей 
і є провокацією ризикованої поведінки 
дітей. 

7. Звернутися до Національної експерт-
ної комісії України з питань захисту сус-
пільної моралі з проханням ввести до 
складу комісії представника ВГО «Батьків-
ський комітет України».

8. Звернутися до Інституту педагогіч-
ної освіти й освіти дорослих НАПН Украї-
ни: «По закінченню робіт презентувати 
«Хрестоматію для класного керівника» 
батьківській громадськості Миколаївської 
області».

9. Підтримуємо Меморандум Ялтинсько-
го міжнародного батьківського форуму.

У липні 2013 року в Дніпро-
дзержинську відбулися установ-
чі збори громадської організації 
«Батьківський комітет». 

Із розумінням всієї серйозності й вели-
чезної відповідальності педагоги, лікарі, 
юристи, психологи і просто батьки вирі-
шили не залишатися осторонь у настіль-
ки неспокійний для країни час. Всі не-
байдужі до долі наших дітей об'єдналися 
для активної допомоги й підтримки тих, 
хто безпосередньо покликаний розви-
вати й виховувати. 

Створення «Дніпродзержинського 
батьківського комітету» відбулося за 
сприяння Дніпродзержинської єпархії, 
благодійної організації «Центр культури 
і мистецтв «Златоуст» та Дніпродзержин-
ського управ ління освіти. 

Дякуємо всім, хто бере активну участь 
і надає підтримку нашій організації. 

Всіх, хто зацікавився, запрошуємо 
приєднатися. Контактні тел.: 096-372-
50-72, 067-356-33-53.

Ялтинський міжнародний батьківський форум
11–13 червня в Ялті відбувся Міжнародний батьків-

ський форум, під час якого суспільні діячі, педагоги й 
лідери батьківських і просімейних організацій Украї-
ни, Росії, Білорусі, Молдови та інших країн обговори-
ли питання морально-духовного виховання молоді, а 
також обміну практичним досвідом роботи суспільних 
батьківських і просімейних рухів.

Підсумки 1-го Миколаївського обласного 
батьківського форуму

19 червня 2013 року з ініціативи ГО «Миколаївський обласний 
батьківський комітет» і деяких депутатів обласної ради відбувся 1-й 
Миколаївський обласний батьківський форум. У ньому взяли участь 
203 особи, які представляють значну частину шкіл Миколаївської об-
ласті. Обговорювалися актуальні питання шкільної освіти і розвитку 
батьківського руху. 

Батьківський рух 
поширюється!

БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ
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Реальний світ поступово заміщується 
віртуальним, дитина починає жити у сві-
ті фантазій, причому фантазій не своїх, а 
нав’язаних тими, хто створює ці сюжети, 
підносить їх у красивій «обгортці». Реаль-
ний світ замінюється світом, створеним 
акторами, режисерами, операторами, і 
врешті-решт тими, хто фінансує зйомки.

Сучасні мас-медіа звертаються не до 
інтелекту чи здорового глузду, не викли-
кають відгук позитивних душевних якос-
тей людини, а використовують її (людини) 
інстинкти, і передусім – інстинкти само-
збереження і розмноження. У підсумку 
відбувається звикання до жорстокого, 
агресивного світу. Виробляються неадек-
ватні моделі поведінки, непридатні для 
реального життя. Відомі випадки, коли діти 
і підлітки повторювали в реальному жит-
ті побачене на екрані. Був випадок, коли 
шестеро хлоп’ят, граючи в черепа-
шок-ніндзя, до смерті побили ще 
одну дитину.

Після перегляду мультфільму «Том і 
Джері» рівень агресії серед дітей різ-
ко підвищується. Том бігає з ножем 
за Джері, Джері б’є Тома по голові 
сковорідкою, ставить підніжки, штов-
хає, пхає, підставляє і постійно вихо-
дить сухим із води. І взагалі, в мульт-
фільмах ніде не показують, що комусь 
із героїв по-справжньому боляче, і 
тим паче, що хтось може загинути від 
втрати крові або больового шоку, або 
від величезної кількості абсолютно не-
смішних травм. Страшні, жорстокі за 
своєю суттю сцени підносять як не-
шкідливі й кумедні.

Агресія на вулиці, в сім’ї, в суспільстві 
безпосередньо пов’язана з агресією, що 
виливається на нас з екранів телевізо-
рів, з інтернету та інших засобів масової 
інформації. Дослідження показали, що рі-
вень злочинності у будь-якій країні зрос-
тає через 10-15 років після того, як теле-
бачення в цій країні починає транслювати 
передачі, фільми та іншу кінопродукцію 
з елементами насильства й жорстокості. 
Експерти в царині інформаційного просто-
ру наводять факти масштабного зростання 
підліткової злочинності, яке відбувалося 
паралельно зі збільшенням кількості сцен 
жорстокості, насильства й агресії на екра-
нах телевізорів.

Механізм дії на психіку дитини продума-
ний і досить простий.

Спочатку негативних персонажів треба 
зробити героями, з яких хочеться брати 
приклад, наслідувати. Дитині обов’язково 
потрібний приклад – тільки так вона отри-
мує уявлення про те, як треба поводитися 
в тому чи іншому випадку. Від самого на-
родження дитина вбирає в себе те, що її 
оточує, і як добре, коли непорушний ав-
торитет батьків допомагає дитині набути 
правильних моральних орієнтирів. Так 
було до недавнього часу. Сьогодні ситуа-
ція набагато гірша. По-перше: авторитет 
батьків планомірно руйнується різними 
нав’язуваними Заходом виховними про-
грамами (знову ж таки мультфільмами, 
фільмами, де батьків показують безглуз-
дими, неприємними, злими, нелюблячи-
ми дітей, які займаються виключно своїм 
життям). А, відповідно, дитині дають нові 
авторитети, які вона наслідуватиме. По-
друге: час, який у батьків залишається на 
тепле спілкування зі своїми дітьми, постій-
но зменшується (темп життя, що дедалі 
зростає, гонка за виживання не сприяють 
регулярним душевним бесідам зі свої-
ми дітьми). Ось і виходить, що нереальні 
персонажі з мультиків стають реальними 
героями і прикладами для наслідування 
в очах дітей. А враховуючи потужну ре-
кламну підтримку, яку отримують ці анти-
герої, то логічним є те, що через певний 

час після початку перегляду таких 
програм ми отримуємо не дітей, а дітей-
людей-павуків, дітей-черепашок-ніндзя, 
дітей-покемонів, дітей-шреків, дітей-теле-
пузиків тощо. Таким чином, у свідомості 
підростаючого покоління все перемішу-
ється, акценти зміщуються, а такі зрозумілі 
раніше всім слова «добро» і «зло» вже не 
здаються такими зрозумілими.

Згадаймо чудову фразу: «Крихітка-син 
до батька прийшов, і запитала крихітка, що 
таке „добре” і що таке „погано”«? Це запи-
тання діти зазвичай починають ставити у 
досить ранньому віці. І якщо орієнтири ви-
ставляють правильно, а потім закріплюють 
у подальші роки – з великою впевненістю 
можна сказати, що така дитина, ставши 
дорослою, не зламається, не переплутає 
добро зі злом. Усі свої життєві вчинки й рі-
шення така людина співставлятиме зі свої-
ми моральними установками.

Будь-яка інформація, що потрапляє в 
людський мозок, не може залишатися 
нейтральною: вона обов’язково має за-
барвлення – або знак «+», або «-». Зараз 
свідомо розмивається грань між цими 
двома полюсами, між добром і злом. Якщо 
будь-якого негативного кіно- або, що ще 
страшніше, мульт-персонажа зробити по-
доброму смішним, милим, то це викличе 
до нього симпатію і довіру. Далі виникає 
запитання, а як ставитися до, м’яко кажучи, 
непристойних або відверто злих вчинків і 
дій цього «героя»?

Перше, що відбувається у свідомості лю-
дини (а в даному випадку – дитини) після 
перегляду таких фільмів – це виправдання 
поганих вчинків. Наприклад: «у нього не 
було іншого виходу», «його сильно скрив-
дили, тому він так зробив», «він хоч і вчини в 

погано, але погодував собачку (дити-
ну, пташку і так далі), а значить, він не такий 
вже поганий», «у нього було важке дитин-
ство, його не любили» тощо.

Наступний етап – це сумніви, чи справді 
цей герой поганий. І юний глядач робить 
висновок (чи його підводять до висновку), 
що герой все-таки хороший – знову ж таки 
«погодував собачку.». А значить, погані 
вчинки, якщо їх можна чимось виправдати, 
стають в очах дітей цілком прийнятними і 
навіть хорошими.

Ще один етап – захоплення цим «геро-
єм»: як він карає своїх ворогів, який він 
сильний, відважний і далі за списком.

І, нарешті, відбувається ототожнення 
себе із цим «героєм», застосування до себе 
його життєвих, моральних, поведінкових 
принципів.

От і оселяється в душах дітей, підлітків 
зло, яке ніби і не зло. Усі грані розмито: іно-
ді поганий вчинок можна, і навіть треба, 

вчинити і виправдати його чимось.
Моделі поведінки дитини, дорос-

лого, модель сім’ї, які пропонує нам 
телебачення, – це карикатура на лю-
дину, сім’ю, дружбу. Потворне відо-
браження усіх персонажів – навіщо 
це роблять? Коли бачиш такі «шедев-
ри», виникає закономірне запитання: 
«У них що – в Америці, Європі – не-
має гарних художників, які елемен-
тарно вміють малювати? Чи у твор-
ців немає смаку? Чи самим творцям 
подобається усе потворне і вони 
оточують себе потворними речами: 
будинками, меблями, машинами, 
дружину (чоловіка) навмисно оби-
рають потворних? У жодному разі. 
Будинки, меблі, машини, одяг, при-
краси – у самих все за найвищими 
мірками! Чому ж нам зливають ці 
нечистоти? Відповідь напрошуєть-
ся сама: «Якщо зірки запалюють, 
значить це комусь потрібно» – в 
нашому випадку – якщо психіку 
наших дітей руйнують, значить це 
комусь потрібно. «Культура або 
руйнує психіку людини, або тво-
рить її». Третього не дано.

Хіба можна собі уявити, щоби 
наші бабусі або прабабусі довірили най-
дорожче – виховання своїх дітей – якимсь 
незнайомцям? Звісно ні. Їм таке і в голову 
не прийшло б. Тож чому ми, сучасні, розум-
ні, освічені батьки так бездумно довіряємо 
виховання своїх дітей «телеящику»? Ми 
довіряємо своїм дітям і дозволяємо диви-
тися мультфільми й передачі, які самі не 
подивилися і нічого не знаємо ні про їхніх 
авторів, ні про наміри цих авторів. Якщо 
ми, батьки, не можемо зупинити цей шкід-
ливий потік інформації, то ми можемо й 
зобов’язані контролювати те, що сіється в 
душі наших дітей.

Олександра РАДЧЕНКО

НЕДИТЯЧІ
Як дитині не потонути у морі інформаціїР О З В А Г И

1. Не втрачати контролю над «культ-мульт-програмою» для дитини. Намагайтеся 
ставити для перегляду тільки перевірені мультфільми. Перш ніж дати дитині подиви-
тися невідомий вам мультфільм – передивіться його самі. Якщо вас щось бентежить 
у ньому, причому не тільки агресивні сцени, різкі крики, брутальні висловлювання, 
а й такі деталі, як:

– неповага до людей, тварин, рослин;

– небезпечні для життя форми поведінки (персонажі стрибають з висоти, бігають 
по дахах...);

– герої несимпатичні, ба більше – відразливі тощо...

то приберіть цей мультфільм подалі від дитячих очей.

2. До 3-х років мультфільми можна показувати, якщо вони прості й зрозумілі дитині 
за змістом і тривають не довше, ніж 5-10 хвилин, і, що найважливіше, – якщо дорос-
ла людина є поруч і коментує все, що відбувається на екрані, час від часу ставлячи 
перегляд на паузу і пояснюючи найважливіші моменти. Важливо: обговорювати по-
ведінку персонажів, ставити питання дитині, просити переказати побачене.

Спільна діяльність (і прегляд мультиків у тому числі) укріплює взаємини батьків і 
дітей, робить ці стосунки теплими, дружніми і душевними. Ви помічаєте, як ваша ди-
тина стає слухнянішою, легше розуміє батьків, а ви з легкістю і у найкращих традиціях 
її виховуєте, насолоджуєтесь нестандартним і зворушливим дитячим сприйняттям, і, 
можливо, розумієте, що і нам, дорослим, є чого повчитися у дітей!

Як батькам уникнути негативних 
наслідків мультфільмів:

Про наш час часто говорять, що ми живемо в «інформаційному 
столітті». Із цим важко не погодитися – інформація звалюється 
на нас звідусіль, ллється з екранів телевізорів і моніторів, з газет і 
радіоприймачів. Людство переживає величезні інформаційні наван-
таження. Але ще більші навантаження відчувають наші діти. Засоби 
масової інформації щодня «виливають» на нас потоки негативу, який 
звалюється на дитячу свідомість, насаджуючи хибні установки і цінності. 
Телебачення, інтернет переповнено сценами насильства, жорстокості, 
сексуальної розбещеності.
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Офіційна версія.
Гардасил (англ. Gardasіl) і його аналог 

Церварикс – вакцина проти вірусу папі-
ломи людини (ВПЛ) виробництва компанії 
«Merck & Co». Гардасил захищає проти ві-
русу папіломи людини 6, 11, 16 й 18 типів, 
два з яких відповідальні за виникнення 
раку шийки матки, вульви, піхви (у жінок) 
і раку пенісу, анусу (у чоловіків). Вакцина 
Гардасил призначена дівчаткам і жінкам у 
віці від 9 до 26 років і хлопчикам у віці від 
9 до 17 років. Найефективнішою ця вакци-
нація є до початку статевого життя, тому 
найчастіше її роблять дівчаткам 12-13 ро-
ків. Курс вакцинації складається із трьох 
щеплень.

Інструкція Гардасила скупо розповідає 
і про можливі невеликі побічні ефекти від 
щеплення – як правило, це невелика алер-
гічна реакція. До причин і наслідків такої 
лаконічності цього розділу інструкції ми ще 
повернемося.

Вакцина розроблена на початку 
90-х років, і щеплення, що почали 
здійснюватися з червня 2006 року, 
зроблені мільйонам людей в усьо-
му світі. Після проведення вакци-
нації багато жінок і дівчат почали 
скаржитися на найрізноманітніші 
побічні дії вакцини. 

Статистика показала, що Гарда-
сил пов’язаний із неприйнятно 
великою кількістю серйозних 
побічних реакцій після вакцина-
ції. Згідно з даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, рівень 
розвитку серйозних побічних ре-
акцій у 2,5 рази вищий, ніж існуючий 
рівень смертності від раку шийки матки. 
Гардасил був пов’язаний з 24184 неспри-
ятливими наслідками, серед яких судоми, 
анафілактичний шок, параліч, поперечний 
мієліт, хвороба Лу Герига (ALS, гострий 
бічний склероз), гострий розсіяний ен-
цефаломієліт (ГРЕМ), опсо-міоклонічний 
синдром (неконтрольовані рухи очима й 
посмикування кінцівок), плечовий неврит, 
втрата зору, синдром постуральної тахі-
кардії, лицьовий параліч, тромбоз глибо-
ких вен, тромбоемболія легеневої артерії, 
синдром хронічної втоми, сліпота, панкре-
атит, проблеми з мовленням, короткочас-
на втрата пам’яті, невиношування плоду 
у жінок, розсіяний склероз, автоімунні за-
хворювання, синдром Гієна-Барре, ранній 
клімакс і навіть рак шийки матки! Також 
було зафіксовано принаймні 103 смер-
тельні випадки.

Якщо ви увійдете на англомовний 
сайт «Правда про Гардасил» (http://
truthaboutgardasіl.org), ви прочитаєте де-
сятки страшних історій про жертв цих 
щеплень. Деяких із цих дівчат і жінок вже 
немає серед живих – вони померли від ще-
плення. Інші – скалічені, стали інвалідами. 
Про історії цих нещасних жінок, яких стали 
називати «гардасиловими дівчатами», роз-
повідають їхні батьки або вони самі.

Багато матерів пишуть, що у їхніх дочок 
після Гардасила розвивається неконтро-
льований гнів і агресивність, навіть щодо 
своїх близьких. Мимоволі пригадуються 
голлівудські фільми, у яких після масової 
вакцинації люди перетворюються на злих 
зомбі...

Великий американський інформаційний 
портал «Ньюс Тагіт» уважно вивчив дослі-
дження, що опубліковано в «Журналі Аме-
риканської медичної асоціації» (JAMA, сер-
пень 2007 р.) під назвою «Вплив вакцини із 
частинкою, подібною до вірусу папіломи 
людини 16/18 L1, на жінок із попередньою 
інфекцією».

З’ясувалися вражаючі подробиці.
По-перше, виявилося, що зв’язок між 

ВПЛ і раком шийки матки не доведений. Ві-
русом папіломи людина може заразитися 

кілька разів протягом життя, 
і в більшості випадків вірус 
згодом зникає сам по собі. 

Це означає, що вакцинація, швидше за все, 
є марною з огляду на профілактику раку. 

По-друге, вакцина не працює, якщо ор-
ганізм уже інфікований ВПЛ. Більше того, 
Гардасил може збільшити (!) ризик роз-
витку передракових змін на 44,6% у де-
яких груп жінок. Інакше кажучи, встановле-
но, що вакцина, введена молодій жінці, яка 
вже є носієм ВПЛ в «нешкідли-
вому» стані, може «активува-
ти» інфекцію й призвести до 
виникнення передракового 
стану. Немає небезпеки розви-
тку раку тільки у незайманих ді-
вчат, але список інших побічних 
ефектів настільки великий, що за 
цим губиться доцільність вакцина-
ції дівчаток, починаючи з 9 років. 

Далі патологоанатомічні до-
слідження дівчаток, що померли 
внаслідок вакцинації, дозволили 
зробити ще одне сумне відкриття: ви-
являється, Гардасил залишив сліди 
своєї присутності в тканинах мозку, 
де його не повинно було бути: тобто ан-
тигени вакцини перетинають гематоен-
цефалічний бар’єр.

Для неспеціалістів пояснимо: антитіла, 
що виникають в організмі у відповідь на 
щеплення, можуть змусити імунну систему 
атакувати свої власні кровоносні судини, 
що викликає, у свою чергу, автоімунне за-
палення судин мозку. І дійсно, багато жертв 
Гардасилу страждають саме на розлади 
центральної нервової системи.

Відомо, що Гардасил містить у своєму 
складі нейротоксин і полісорбат 80. Остан-
ній, на думку дослідників, може викликати 
у довгостроковій перспективі безплідність, 
у зв’язку з чим багато хто підозрює фарма-
цевтичну компанію у намірі знизити наро-
джуваність шляхом вакцинації.

Компанія «Merck» вивчала дію вакцини 
на майже 1200 дівчат у віці до 16 років, і 
більшість серйозних проблем зі здоров’ям 
і випадків смерті, зареєстрованих у ході 
клінічних випробувань, не було врахова-
но, а лише описані як «випадковий збіг 
обставин», що й вплинуло на інструкцію, 

яка попереджає лише 
про можливу алергічну 
реакцію на вакцину. Че-
рез це лікарі (пригаду-
єте лаконічну інструк-
цію?) відмовляються 
пов’язувати численні 
побічні ефекти жертв 
вакцини з Гардасилом. 

Немає жодних свідчень і клінічних 
досліджень, які б підтверджували, що 
Гардасил захищає від ВПЛ (навіть не 
від раку!) протягом тривалого періоду. 
У клінічних випробуваннях не стежили за 
дівчатками й жінками протягом тривалого 
періоду, щоби переконатися, що вакцина 
насправді запобігає раку шийки матки.

Чому ж препарат досі не заборонений? 
Як кажуть, якщо незрозуміло, в чому спра-

ва, то справа у грошах. І дійсно, Гардасил є 
найдорожчою рекомендованою вакци-
ною на ринку: 120–150 доларів США (а в 
Україні – близько 1000 грн.) за одну ін’єкцію 
при трьох необхідних дозах, а обов’язкова 
вакцинація населення – найпростіший і 
вір ний спосіб для фармацевтичної компанії 
одержати надприбутки.

Сьогодні стає щоразу очевиднішим, що 
компанія «Merck» затіяла грандіозну 
аферу світового масштабу з вакциною 
Гардасил, яка, з медичної точки зору, в 
кращому випадку марна, а в гіршому – 
надзвичайно небезпечна. Попередження 
раку шийки матки не має нічого спільно-
го з продажем і призначенням Гардасила, 
а вся кампанія з обов’язкової вакцинації 
пов’язана винятково зі сферою маркетингу 
й продажів.

«Маркетинг» вакцини проти ВПЛ є кла-
сичною торгівлею захворюванням: спо-
чатку в суспільстві поширюється страх 
перед хворобою, потім раптом на ринку 
з’являється чудо-препарат, що рятує від 
цього захворювання. І надає його та ж фар-
мацевтична компанія, що ініціювала інфор-
маційну кампанію про захворювання. 

Раніше компанія «Merck» вже «про-
славилася» епопеєю з недоброякісним 

серцевим препаратом Vіoxx, що 
забрав життя понад 60000 амери-
канців. Коли компанія вже більше 
не могла заперечувати свою при-
четність до фальсифікації резуль-
татів випробувань препарату, вона 
розщедрилася на суму 1,6 млрд. 
доларів на судову тяганину з позо-
вами про відшкодування збитків. І 
це далеко не єдина темна пляма 
в біографії цієї фармацевтичної 
компанії.

Треба відзначити, що низка 
закордонних вчених дуже скеп-
тично ставиться до Гардасила, 
про що свідчить значна кіль-
кість критичних статей про 
нього. У 2011 році препарати 
Гардасил і Церварикс забо-

ронили в Індії й Франції. Прибутки 
«Merck» від продажу цих вакцин впали у 
кілька разів. 

Тож замислимося: чи варто нам ри-
зикувати здоров’ям наших дітей, щоби 
підтримати продажі потенційно небез-
печної вакцини? 

Найкращою вакциною для наших доньок 
від інфікування ВПЛ та й іншими венерич-
ними захворюваннями буде їхнє виховання 
у вірі й цнотливості, у чому хай допоможе 
нам Бог! 

Євген КОСНІЦЕР

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова 
заявила, що перелік обов’язкових щеплень буде до-
повнено вакцинацією проти папіломавірусу людини. 
Вже наступного року стартує масова вакцинація укра-
їнок вакциною Гардасил.

Звичайно, приємно, що держава так піклується про 
здоров’я своїх громадян. Але все ж таки спробуємо 
розібратися, що це за вакцина і від чого вона захищає. 

ГардаСИЛЬНА афера?

ТРИБУНА. Вакцинація
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Трохи історії

Цей юридичний термін має свою непро-
сту біографію. 

У післявоєнний період на Заході почали 
набирати силу ідеологічні течії й суспіль-
ні рухи: фемінізм, неомарксизм, боротьба 
за права людини, які через кілька десяти-
літь призвели до непомітної революції, що 
стрімко міняє сучасне суспільство. 

Усе почалося з боротьби феміністських 
організацій за рівні права жінок і чолові-
ків. Здобувши юридично закріплену рів-
ноправність, феміністки на цьому не зу-
пинилися й оголосили своїм ворогом не 
що інше, як традиційну сім’ю, яка, на їхню 
думку, за своєю «патріархальною» суттю 
дискримінує жінку. 

Оскільки обґрунтувати тезу про загаль-
ну дискримінацію жінок у сім’ї якимись 
дослідженнями не вдалося, феміністки пе-
ренесли проблему в політичне русло і від-
несли сімейні безлади до категорії пору-
шення прав людини. Раніше в порушенні 
прав людини обвинувачувалися держави, 
але ніколи – прості громадяни. Без жод-
них підстав феміністському лобі вдалося 
продавити через міжнародні організації 
відповідні Конвенції й перевести звичай-
ні карні злочини до категорії порушення 
прав людини.

Склад злочину
Що ж охоплює це так зване «насильство 

в сім’ї» на думку його лобістів? 
Звичайне фізичне насильство визна-

чено карним законодавством. Перевівши 
«насильство в сім’ї» до категорії порушен-
ня прав людини, поняття насильства роз-
ширили до неймовірних розмірів. Тепер 
«критика», «відмова давати гроші», «об-
зивання» є формами насильства в сім’ї 
[1]. Таким чином, тепер «насильством у 
сім’ї» може вважатися практично все, що 
завгодно.

Політизація звичайних кримінальних 
злочинів призвела до дивовижного пере-
кручування правозастосовчої практики. 
Наприклад, у кримінальних справах з 
сімейного насильства практично скасо-
вано презумпцію невинуватості, а нато-
мість вводиться так звана «презумпція 
захисту жертви».

Фактично концепція «насильства в 
сім’ї» узаконює нерівноправність чо-
ловіка й жінки – але тільки тепер за-
кон затверджує пріоритет інтересів і 
прав жінки й анітрохи не піклується 
про те, що тим самим порушуються 
права чоловіка. У боротьбі за права 
людини жертвою стали самі ж права 
людини. 

Однак головна жерт-
ва концепції «насиль-
ства в сім’ї» – це далеко 
не дорослі її члени.

Вкрадене дитинство 
У шлюбі найдорожче для батьків – це 

діти. Дитина – це «больова точка» сім’ї, і 
в цю точку безжалісно й цинічно б'є нова 
ідеологія зі своїм «бойовим загоном» – 
ювенальною юстицією. Ювенальна юс-
тиція покликана захищати права дитини. 
Насправді ж усе обертається безпреце-
дентним насильством і над дитиною, і над 
її батьками. 

У країнах Заходу державні структури, 
що займаються неповнолітніми, перетво-
рилися на справжні держави в державі зі 
своїми судами, поліцією, дитбудинками, 
системою прийомних сімей. Закони наді-
ляють ці органи практично необмеже-
ними повноваженнями і стимулюють 
вилучення дітей з сімей, і більшість 
випадків – саме з формулюванням «на-
сильство в сім’ї». У деяких випадках це 
перетворюється на прибутковий бізнес, 
тому що на виховання кожної прийомної 
дитини держава виділяє чималі кошти. 

Дітей часто вилучають у зовсім нор-
мальних батьків, рівень матеріального за-
безпечення в яких недостатній, на думку 
соціального працівника. За даними дослі-
джень, від 30% до 50% випадків вилучення 
дітей у США були необґрунтованими [2].

Більше того, соцпрацівники ухвалю-
ють рішення щодо вилучення дітей на 
суб'єктивних підставах – якщо, наприклад, 
їм не подобаються релігійні переконання 
батьків [3].

Спроби вплинути на діяльність цих 
структур наштовхуються на жорстку про-
тидію. Так, сенатор Генеральної Асамб-
леї (парламенту) американського штату 
Джорджія Ненсі Шефер провела власне 
розслідування протизаконної діяльності 
американських «Служб захисту дітей» та 
опублікувала його результати у 2007 р. Це 
коштувало їй сенаторського крісла [2].

У правозастосовчій практиці із «захисту 
дітей від насильства в сім’ї» ми виявляє-
мо ті ж самі перекоси, що й стосовно «за-
хисту жінок від насильства» – відсутність 
презумпції невинуватості та надзвичайно 
широке розуміння самого терміну «на-
сильство», під яким можна розуміти і за-
борону комп'ютерних ігор, і обмеження на 
спілкування з поганою компанією. Навіть 
спроби батьків вплинути на вибір майбут-
ньої професії або ВНЗ може трактуватися 
як насильство. 

Процедура вилучення дитини може 
бути розпочата як внаслідок скарги 

дитини, так і на основі донесень сусі-
дів, лікаря, учителя. У школах створю-
ються спеціальні посади омбудсменів, 
які спостерігають за дотриманням 
прав дітей, заохочують дітей скаржи-
тися на батьків. 

Все це призводить до підриву автори-
тету батьків, росту безвідповідальності 
дітей, які отримують змогу безкарно мані-
пулювати батьками, і врешті-решт це веде 
до руйнування сім’ї. 

Непомітне насильство
Чи, може, відібрані від батьків діти жи-

вуть у чудових умовах і їм нічого не загро-
жує? На жаль, це зовсім не так. Розглянемо 
деякі факти, на які абсолютно не реагують 
«захисники дітей».

В Італію з Росії на всиновлення ви-
везли 1260 дітей, з них тільки 5 потім 
було знайдено. Інших – немає. А міністр 
внутрішніх справ Італії Р. Мароні виступив 
із заявою про те, що в Італії щороку про-
падають сотні дітей-іноземців. Міністр 
висловив припущення, що ці діти попа-
дають до так званих чорних транспланто-
логів, де у них вилучають органи. Система 
ювенальної юстиції Італії зберігає гробове 
мовчання.

Дамо слово науці.
Дослідження, проведене у США, пока-

зало, що випадки доведеного сексуаль-
ного насильства над дітьми у прийомних 
сім’ях відбуваються у 4 рази частіше, ніж 
у середньому по населенню. У дитячих 
будинках рівень фізичного насильства у 
10 разів, а рівень сексуального насиль-
ства над дітьми – у 28 (!) разів переви-
щував середній рівень по населенню. 
Рівень смертності дітей, які перебу-
вають у прийомних сім’ях, приблиз-
но у 1,5 рази перевищує рівень ди-
тячої смертності в середньому по 
населенню. 

У США прийомних дітей «підсаджують» 
на психотропні препарати – так прийом-
ним батькам простіше. Наприклад, у штаті 
Техас такі препарати у 53 рази частіше ви-
писують прийомним дітям, ніж рідним.

Таких фактів можна навести безліч. Ви-
сновок один: теза про загрозу насиль-
ства в сім’ї є абсолютно помилковою, 
зі справжнім насильством ніхто не по-
спішає боротися, і основна мета про-

веденої міжнародними структурами 
боротьби з «насильством у сім’ї» – руй-
нування інституту сім’ї.

Якщо комусь здається, що це все да-
леко від наших реалій, варто згада-
ти, що влітку 2012 р. вийшло розпо-
рядження С. Тігіпка про прийняття на 
роботу 12000 соцпрацівників, які вже 
сьогодні ходять по домівках і збира-
ють відомості про сім’ї. І це число пла-
нують збільшувати до 46000, щоби 
під наглядом була кожна українська 
сім’я. Ювенальне законодавство та-
кож поступово проштовхується через 

Верховну Раду у вигляді окремих 
законодавчих актів і виправ-

лень до існуючих законів. 

Висновки
Концепція «насиль-

ства в сім’ї» легітимує 
безцеремонне, нічим 
не обмежене втручан-

ня держави в сімейне 
життя. Поступово знищу-

ються норми, які захища-
ють сім’ю, що містяться, на-

приклад, у Загальній декларації 
прав людини. 

Закони з боротьби проти дискриміна-
ції й насильства фактично виділяють сус-
пільні групи, яким надані особливі права. 
Так поступово формується нове бачення 
самої демократії не як влади більшості, а 
як влади меншості – спочатку жінок і дітей, 
а потім – представників ЛГБТ. 

Ці закони вимагають реформувати на-
віть думки громадян. Для того, щоб ство-
рити «сім’ї нового типу», необхідно «пере-
програмувати» менталітет простої людини, 
змусити її забути про традиційну модель 
поводження в сім’ї та суспільстві. Людям 
хочуть втлумачити, що проблема «насиль-
ства в сім’ї» викликана їхніми патріархаль-
ними поглядами, хибним світоглядом, 
який держава береться відкоригувати. Так 
ми плавно підходимо до створення нової 
тоталітарної ідеології.

Ця ідеологія забороняє навчати дітей 
традиційного розуміння сім’ї. Дітей по-
трібно навчити так, щоб вони думали, що 
з двома мамами або двома татами можна 
жити анітрохи не гірше, ніж просто з тат-
ком і мамою, і будь-який натяк на інше 
– дискримінація й насильство! [1]. Так 
прокладається шлях для подальшого пе-
реформатування суспільства шляхом ле-
галізації одностатевих шлюбів і всіляких 
сексуальних збочень.

Таким чином, втілення в життя цих 
міжнародних законодавчих ініціатив, 
що йде повним ходом в Україні, веде 
до перетворення вільного суспільства 
у тоталітарне з фактичним руйнуван-
ням сім’ї – основи будь-якого суспіль-
ства. Більше того, як свідчить аналіз між-
народних юридичних документів, таких 
як Римський статут Міжнародного кри-
мінального суду, основну вигоду від цієї 
правової революції отримають навіть не 
окремі держави, а міжнародні структури 
на кшталт ООН і ЄС, або тих, що прийдуть 
їм на заміну [1]. Отже, успішна реалізація 
всіх цих правових нововведень – шлях до 
деградації суверенітетів окремих держав, 
і конспірологічні ідеї про створення все-
могутніх наднаціональних структур із ца-
рини необґрунтованих теорій поступово 
стають реальністю.

Юрій СТОРЧАК

1. Проф. С. Баскервіль. Статева рівність і 
проблема прав людини.
2. «В інтересах дитини?»: про захист дітей 
мовою фактів. Аналітична доповідь.
3. Доповідь про випадки вилучення дітей 
із сімей у Швеції і сусідніх скандинавських 
країнах.

КОНЦЕПЦІЯ  
«ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА»

чи насильства над с ім’єю?
Як у відомому орвелівському романі, у ниніш-

ньому світі виник специфічний сленг (лукава 
мова), у якому слова означають щось зовсім 
інше, ніж їхній первинний зміст. Одне з та-
ких понять, що активно впроваджуються 
вже кілька десятиліть у юридичну практи-
ку, – це так зване «насильство в сім’ї».

СлОВа-переВертні. ТРИБУНА
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Сьогодні існує величезна кількість про-
грам, методик, напрямків, педагогічних 
праць, що узагальнюють досвід не одного 
покоління вчителів, мета яких – допомогти 
вчителеві у професійному зростанні.

Сучасний вчитель володіє технологія-
ми, які дають йому змогу формувати люди-
ну у пошуку, яка прагне до самопізнання, 
самовизначення, самореалізації.

Сучасний вчитель повинен оператив-
но сприймати те нове, що стає найбільш 
актуальним у сфері освіти.

Сучасний вчитель прагне до того, щоб 
виявити індивідуальні здібності учнів, 
їхню здатність мислити глибоко, оригі-
нально, вільно й емоційно.

Доречно, на мій погляд, згадати слова 
письменника, філософа США Ральфа Волдо 

Емерсона (1803–1882): «Вчитель – людина, 
яка може робити важке легким». І з кожним 
роком роботи в школі я щоразу більше пе-
реконуюся в тому, що реальним шляхом до 
досягнення такої мети стає індивідуально-
диференційований підхід до організації 
навчального процесу.

У моїй педагогічній діяльності (вчителем 
працюю 16 років) індивідуально-дифе-
ренційований підхід є одним із принципів 
роботи, який я з великим інтересом за-
стосовую на практиці, тому що саме цей 
напрямок неодноразово приводив до від-
повідей при вирішенні багатьох професій-
них ситуацій, і (що важливо) він допомагає 
збереженню як психологічного, так і фізич-
ного здоров’я учнів.

Використання цієї системи передбачає 
знання психологічних особливостей кож-
ного учня. Добре знати своїх учнів означає 
дати їм можливість виявити свою індивіду-
альність, фантазію, творчість, допомогти їм 
позбутися почуття страху і вселити в них 
віру у свої сили.

Не будемо забувати, що будь-яка праця 
цікава, якщо вона різноманітна; чим більше 
нове пов’язане з вивченням попередньо-
го матеріалу, тим легше воно засвоюється. 
Навчання повинно бути важким, але по-
сильним. Чим частіше ми перевіряємо й 
оцінюємо працю учня, тим цікавіше йому 
працювати. З величезною силою вплива-
ють на учня, на його ставлення до предмета 
яскравість й емоційність подачі матеріалу 
вчителем. Але основне – знати свого учня.

Вчитель повинен навчитися розріз-
няти дітей за типом їхньої нервової ді-
яльності (допомогти вчителеві у цьому 
зможуть шкільні психологи). Наприклад, 
холерики – сильні, енергійні, але неврів-

новажені діти, які швидко дратуються, 
здатні на агресивні вчинки. І якщо вони 
зневірюються у своїх силах, в них наступає 
апатія, псується настрій. Таким учням по-
трібно давати протягом уроку роботу, що 
їх захоплюватиме, дасть можливість розви-
ватися інтелекту й буде посильною. 

Флегматики – здібні, врівноважені, на-
полегливі й завзяті. Таким посидючим, 
терплячим, але, на жаль, безініціативним 
трудівникам потрібно пропонувати за-
вдання для розвитку творчої уяви, кмітли-
вості й ініціативи. 

Сангвініки – активні, ініціативні в робо-
ті діти, але тільки доти, доки їм це цікаво. 
Вони швидко захоплюються, але так само 
швидко холонуть. Таких учнів треба по-
стійно стимулювати оцінкою, усною або 
письмовою.

Є й меланхоліки. Це замкнуті, нерішу-
чі у важких обставинах учні. Вони важко 
переживають невдачі, однак у спокійній, 
звичній для них обстановці можуть успіш-
но впоратися зі складними завданнями 
вчителя. Для таких учнів завжди потрібно 
мати посильне індивідуальне завдання, що 
відповідає досліджуваному матеріалу, але 
розрахованому на певний період часу.

Педагогічна майстерність вчителя по-
лягає саме в тому, щоб уміло сполуча-
ти різні форми роботи: класну, групову 
й індивідуальну, з огляду при цьому на 
загальне для класу, типове для груп й 
індивідуальне для окремих учнів. 

Щоб визначити навчальні можливості кла-
су, необхідно знати рівень працездатності 
дітей та їхню здатність засвоювати матеріал.

Рівень працездатності своїх учнів ко-
жен вчитель може визначити за обсягом 
виконаної роботи.

Здатність засвоювати матеріал переві-
рити складніше. Можна, наприклад, вико-
ристати перевірку, розраховану на три 
уроки.

На початку першого уроку оголошуєть-
ся тема і протягом 15-20 хвилин іде пояс-
нення. Потім питання класу: чи зрозуміло? 
Відповідь, звичайно, позитивна. Після цьо-
го вчитель дає письмову контрольну робо-
ту. Визначається кількість учнів, які не впо-
ралися із завданням. 

На наступному уроці в доброзичливій 
формі вчитель пояснює учням результати 
перевірки робіт, пропонує прослухати цей 
же матеріал ще раз і знову дає повторне 
письмове завдання. Тепер уже із завдан-
ням впорається більша кількість учнів. 

На третьому уроці знову 
аналізуєте отримані результати й переко-
нуєте дітей, що потрібно прослухати по-
яснення того ж матеріалу ще раз. І знову 
письмово закріплюєте його. Результат 
встановлено. Із завданням упоралися май-
же всі, але залишилися ті, кому потрібний 
виключно індивідуальний підхід.

Таким чином, ми визначили навчальні 
можливості класу: рівень працездатнос-
ті дітей та здатність засвоювати матеріал. 
Тепер без особливої психологічної шко-
ди для учнів можна розділити їх на групи 
(сильні, середні, слабкі).

Як працювати далі? Ставлю перед кла-
сом те саме пізнавальне завдання, пояс-
нюю тему уроку. Якщо не надійшло питань 
від учнів першої групи (сильних учнів), 
вони отримують завдання творчого харак-
теру. Воно може бути записане на дошці 
або на картці.

Для учнів другої й третьої груп прово-
диться повторне пояснення теми. Якщо 
й тут не буде питань, то учні другої гру-
пи отримують завдання з елементами 
творчості.

Для учнів третьої групи пояснюю той же 
матеріал з використанням таблиць, пара-
графа підручника (це може зробити й один 
із сильних учнів, у той час як ви допомага-
єте учням другої групи), даю практичне за-
вдання. Рух уперед відбувається на основі 
повернення до вивченого, посиленого за-

кріплення на великій кількості прикладів і 
вправ. Кожен працює в міру своїх сил і мож-
ливостей, опановує вміннями й навичками, 
передбаченими програмою, і не втрачає 
інтерес до предмета. Неодмінною запору-
кою успіху в даному підході, безсумнівно, є 
перевірка роботи кожного учня, а не заслу-
ховування одного представника від групи.

Різнорівневі групи мобільні. Якщо 
учень другої або третьої групи працює 
на повну силу, він може перейти з однієї 
групи до іншої. Обмеження особистості 
неприпустиме.

Важливим компонентом ефективно-
го уроку є сприятливий емоційний фон. 
Створення такої атмосфери, на мій погляд, 
можливе завдяки позиції вчителя не «над», 
а «поруч» з учнями, введенню самокон-
тролю й самооцінки учнів, узгоджуваних 
із вчителем. Критерії оцінки повинні бути 
чітко визначені на кожному етапі уроку. 

Розробка чітких критеріїв оцінки ре-
зультатів діяльності учнів для кожного 
етапу уроку, підготовка оцінювальних карт 
привчають школярів до відповідальнос-

ті, самостійності у прийнятті 
рішень.

Використання запропоно-
ваних підходів, на мій погляд, 
сприяє не тільки досягненню 
освітніх і виховних цілей, але 
й збереженню фізичного й 

психічного здоров’я учнів.

ПАМЯТАЙТЕ: диференційований під-
хід не скасовує єдності вимог до знань, 
умінь і навичок і дає змогу в межах 
класу «підтягнути» тих, хто відстав.

А ось однакові вимоги до всіх учнів за-
кладають фундамент неуспішності.

Закінчуючи спостереження-міркування 
щодо даного напрямку своєї педагогічної 
діяльності, хотіла б зазначити, що диферен-
ційований підхід до навчання дає резуль-
тати за умови перетворення його в систе-
му, але зробити це важко, що й ускладнює 

широке його застосування в школі. Але ре-
зультати виправдовують мету: учні працю-
ють у силу своїх можливостей, опановують 
знання, виявляють цікавість до предмета. 
Заради цього варто так працювати!

Виходячи зі своєї педагогічної практики, 
можу стверджувати, що кожен учень упо-
рається із програмним матеріалом, якщо 
створити необхідні для нього умови робо-
ти. У вирішенні цього завдання й полягає 
значення методу індивідуально-диферен-
ційованого підходу до організації навчаль-
ного процесу.

Індивідуально-диференційований підхід 
можна і, на мій погляд, потрібно застосо-
вувати на будь-якому предметі й у будь-
якому класі – це дасть тільки позитивний 
результат.

Ірина ЯСНОВА 

Індивідуально-диференційований підхід до організації навчального 
процесу – реальний шлях підвищення його якості.

Неможливо не погодитися з відомим істориком Василем Ключевським в 
тому, що серед вчителів, педагогів, наставників не повинно бути байдужих 
людей, навіть якщо вони стовідсоткові професіонали. Ідучи до першого класу, 
дитина навіть не замислюється, наскільки грамотний перед нею вчитель, – 
для неї важливі людські якості, що налаштовують на подальше бажання йти 
до школи, до класу, на урок. І саме в цьому, на мій погляд, і полягає про-
фесіоналізм вчителя: створити атмосферу для навчання, творчості й само-
реалізації учня і саме у такій атмосфері передавати свої знання дитині. До 
такого вчителя діти завжди з радістю біжать на урок, і навіть незадовільна 
оцінка не стає приводом для великого смутку, оскільки дитина знає, що за-
втра вчитель неодмінно допоможе виправитися, надасть шанс. Закінчуючи 
школу, випускники із вдячністю згадують саме такого вчителя і називають 
його професіоналом.

Як досягнути такої високої оцінки від своїх учнів?

 
індивідуальний підхід
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В останні десятиліття багато батьків захо-
плюються раннім інтелектуальним розви-
тком своїх чад. У багатьох містах з’явилися 
міні-ліцеї, центри раннього розвитку і на-
віть дитячі центри, в яких півтора-одно-
річних малюків навчають... математики й 
англійської мови. Вони ще ходити як слід 
не вміють, багато хто взагалі вважає за кра-
ще пересуватися повзунком, а їм показують 
англійські букви і по декілька разів повторю-
ють іноземні слова.

Коли дивишся на це, згадується, як на по-
чатку 70-х в Америці використовувалася 
одна дивовижна методика навчання чи-
тання... піврічних малят. Щоправда, незро-
зуміло, яким чином перевіряли, навчилося 
немовля читати чи ні. Це досі залишається 
загадкою.

Хоч би як там було, ефективність тих чи 
інших методів і підходів визначається ре-
зультатами. «По плодах їхніх впізнаєте їх» 
(Мф. 7, 20). Які ж плоди таких експеримен-
тів? Може, і в нас, і на Заході, де ця тенден-
ція з’явилася ще раніше, виросло покоління 
геніїв або якщо не геніїв, то хоча б великих 
інтелектуалів? Та ні, не схоже на те. Читають 
молоді усе менше й менше, викладачі вищих 
учбових закладів скаржаться, що загальний 
інтелектуальний рівень першокурсників з 
кожним роком помітно знижується, справи 
з логічним мисленням йдуть погано. Безгра-
мотність вчорашніх школярів, навіть ТИХ, 
ХТО ВЧИВСЯ У ПРЕСТИЖНИХ ГІМНАЗІЯХ, 
жахає. Адже з ними займалися в дитинстві 
за програмами раннього інтелектуального 
розвитку, оскільки непідготовлених дітей до 
«просунутих» гімназій просто не беруть. Ні, 
якось не сходяться кінці з кінцями...

Психологи б’ють на сполох: безліч до-
шкільнят НЕ ХОЧУТЬ ЙТИ ДО ШКОЛИ! За де-
якими опитуваннями – до 50%! «Такого ра-
ніше ніколи не було», – кажуть фахівці. Діти, 
навпаки, мріяли про школу, тому що це був 
важливий рубіж дорослішання. Звичайно, 
потім багатьох охоплювало розчарування 
і в середню школу рвалися вже не так, як у 
початкову. Але до першого класу діти йшли 
як на свято. Ще б пак! Адже вони ставали 
«великими» і вже могли зверху поглядати на 
дитсадочківську «малечу», з якою ще навес-
ні бавилися на рівних.

А відбувається це тому, що раніше шко-
ла дійсно була для першокласників новою 
сходинкою. У них починалося нове життя. У 
школі все йшло по-іншому, не так, як у дитя-
чому садку. Причому відмінності були істот-
ними для цього віку. У школі ніхто не спав, не 
бавився, не гуляв, а ВЧИВСЯ. Звичайно, в під-
готовчій групі дитячого садку теж влашто-
вувалися заняття, але вони сприймалися 
дітьми, швидше, як репетиція, «гра в школу». 
І найголовніше – в садку не задавали уроків 
і не ставили оцінок. Тобто міра відповідаль-
ності дитини за своє навчання була в садку 
мінімальною, а при переході в перший клас 
різко зростала. Що, власне, й породжувало 
цілком справедливі уявлення про те, що 
школяр – людина доросла.

Та чого була варта одна 
купівля портфеля з вели-
кою кількістю шкільного 
приладдя! Напередод-
ні початку навчального 
року батьки урочисто 
йшли з чадом до магази-
ну і купували йому все 
необхідне для школи, і 
це було предметом гор-
дості для новоспеченого 
школяра перед друзями 
і сусідами. Тепер же ран-
цем першокласника не 
здивуєш, тому що він звик 
носити його на заняття з 
підготовки до школи. Оці-
нок в початкових класах 
часто не ставлять, а уро-
ки, навпаки, задають і чотири-п’ятирічним 
дітям. Все змішалося, і ніякої особливої різ-
ниці при вступі до школи діти не відчувають, 
ніяких дорослих «привілеїв» не отримують. 
Тільки навантаження збільшується, а до цьо-
го дітлахи якраз не готові.

Не можна перескакувати  
через сходинки

Будь-який психолог знає, що дитина у 
своєму розвитку проходить різні етапи або 
стадії. Спочатку її мислення наочно-дієве: 
опановуючи світ, вона сприймає його че-
рез ті чи інші дії. Приблизно до двох років 
з’являється наочно-образне мислення: три-
маючи паличку, малюк вже може уявити 
собі, що це ложка, і годувати нею іграшко-
вого ведмедика. І в два, і в три роки дитяче 
мислення ще дуже конкретне, абстрактні 
категорії стають доступними пізніше. Зарод-
ки логічного мислення виникають при нор-
мальному розвитку до кінця дошкільного 
періоду, а остаточно цей тип мислення фор-
мується у підлітковому віці.

Якщо ж завчасно намагатися розвинути 
те, до чого дитина ще об’єктивно не дозріла, 
відбуваються серйозні деформації.

Коли йдеться про фізичне здоров’я, це 
більш-менш зрозуміло. Жодний розсудли-
вий батько, хоч би як йому хотілося ви-
ростити сина справжнім чоловіком, не 
змушуватиме своє дошкільнятко носити 
мішок з картоплею, прекрасно розумію-
чи, що бідолаха надірветься. Але, коли 
йдеться про речі нематеріальні, які не 
можна побачити або помацати, розсуд-
ливість іноді нам відмовляє.

«Передчасне інтелектуальне тренування 
призводить до перенапруження структур 
мозку, – стверджує видатний дитячий пси-

хіатр Галина В’ячеславівна Козловська. – Це 
надмірне навантаження на ліву півкулю, 
скроневі області й лоб. В результаті дитину 
позбавляють можливості проходити нор-
мальні етапи розвитку і на все життя ро-
блять неповноцінною. Психіка її розхитуєть-
ся, і згодом вона погано розвиватиметься».

Тобто мети виростити інтелектуала, за-
ради якої дитину частенько позбавляють 
дитинства, досягнуто не буде, і логічне мис-
лення, яке передчасно намагалися розви-
нути, в результаті не розвинеться навіть до 
нормального рівня. Саме це і спостерігають 
зараз педагоги і дивуються від того, що на-
чебто ерудовані старшокласники нездібні 
до узагальнень, логічних проекцій, мислять 
шаблонно, висловлюються готовими кліше.

Гнучкість мислення, властива юному віку, 
в них відсутня. 

Але це досить віддалені наслідки, які про-
являться лише в підлітково-юнацькому віці. 
А які відхилення помітні раніше?

Діти не вміють бавитися
Дитина не вміє бавитися. Ще нещодавно 

це здавалося дивним. Як?! Невже когось по-
трібно вчити бавитися? Такого бути не може, 
адже гра – невід’ємна частина дитячого жит-
тя, дітей хлібом не годуй – дай погратися! І 
дійсно, раніше інтересу до ігор не було тіль-
ки у дітей з дуже серйозним ушкодженням 
психіки (наприклад, при глибокій розумовій 
відсталості або сильному аутизмі).

Тепер же батьки щоразу частіше скар-
жаться на те, що їхні начебто абсолютно нор-
мальні сини й дочки не цікавляться іграшка-
ми і не вміють гратися навіть у прості ролеві 
ігри (типу «дочки-матері» або «лікаря»). І 
дуже часто виявляється, що цих діточок з 
раннього віку посилено розвивали в інте-

лектуальному плані. Дехто (особливо татусі) 
навіть радіють, що дитина «не б’є байдики, а 
займається справою»: вирішує математичні 
задачки, з чотирьох років самостійно читає, 
мітить в юні гросмейстери. І батькам зруч-
но: узяв готовий посібник, виконуєш разом 
з малюком корисні завдання. Не потрібно 
сушити голову, вишукуючи сюжети для ігор, 
які здаються багатьом дорослим безглузди-
ми і нудними.

Але гра – найважливіша сфера діяльності 
дитини, адже у грі вона пізнає світ, приміряє 
на себе різні, у тому числі «дорослі», ролі, 
вчиться спілкуватися, осягає відтінки по-
чуттів. І якщо у цій сфері біля пляма, то емо-
ційний розвиток дитини загальмовується, а 
особистість деформується.

Рання інтелектуалізація призводить до 
формування саме такого «шизоїдного» типу 
особистості, хай і в більше згладженій, м’якій 
формі. Ось що говорить про це практичний 
психолог Ірина Олександрівна Карпенко : 
«В юних інтелектуалах змалку підігрівається 
егоїзм. А емоційна недорозвиненість веде 
до аутизації, усунення від навколишнього 
світу. Дитина не розуміє людей, не відчуває 
їх, не цікавиться ними. Через аутизацію вона 
часто поводиться неадекватно, що ще біль-
ше ускладнює її контакти. Починається від-
ставання в психологічному плані. Такі діти, 
з одного боку, інтелектуально розвинуті, а 
з іншого, набагато інфантильніші за одно-
літків, і цей розрив заважає гармонійному 
розвитку особистості. Тобто для такої ди-
тини буде закрита справжня соціалізація. 
Працювати з людьми і вже тим більше очо-
лити колектив вона не зуміє, хоча амбіції у 
неї часто непомірні. Адже вона з дитинства 
звикла до своєї інтелектуальної переваги. 
Переваги вже не буде, оскільки рання інте-
лектуалізація закриває дитячу спонтанність 
і гнучкість мислення, а амбіції залишаться. 
Тоді ким вона зможе стати? – У найкращо-
му випадку її шлях – це шлях самотнього 
«комп’ютерщика». 

Не хочу вчитися – 
хочу розважатися!

У дошкільному віці потрібно, передусім, 
піклуватися про емоційне благополуччя 
малюків. Все інше – другорядне. «Основне, 
– стверджують психіатри, – дати дітям на-
бігатися, награтися, відчути тепло і турбо-
ту матері». Коли ж мама націлена, в першу 
чергу, на інтелектуальний розвиток малюка, 
вона нерідко ставить його в емоційно важку 
ситуацію. Дуже важливо не чинити насиль-
ства над природною допитливістю дитини: 
забігаючи вперед, примушуючи її цікавитися 
тими речами, які за віком їй важкодоступні. 
Дорослі не стимулюють, а, навпаки, вбива-
ють дитячу допитливість. Знання набивають 
дитині оскомину, і в підлітковому віці, коли 
вирветься на свободу, вона часто хоче тіль-
ки одного: розважатися.

Отож краще дати дітям награтися вчасно. 
Тим паче, що ті ж основи лічби або читання 
вони набагато швидше засвоять (звичайно, 
не у віці півроку чи рік, а коли самі дозріють 
до цієї потреби!) в ролевій грі «в школу», 
навчаючи ляльок або плюшевих зайців, як 
засвоювали подібні премудрощі попередні 
покоління, що подарували світу стільки ви-
находів і наукових відкриттів.

Тетяна ШИШОВА

Кожному овочу свій час
Небезпека раннього розвитку

педрада. ОСВІТА
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Домашня освіта – це така форма навчан-
ня, за якої діти не відвідують школу, а здо-
бувають знання вдома, у сім’ї, а батьки ор-
ганізовують цей процес. Ця форма освіти 
привертає до себе дедалі більше уваги у 
різних країнах світу, у тому числі й в Укра-
їні. За оцінками експертів, домашня освіта 
найшвидше зростає і розвивається серед 
сучасних форм освіти.

При цьому наукові дослідження вка-
зують, що навчання дітей у родині дає 
вельми добрі академічні й соціальні 
результати. 

Доктор Брайан Рей (Національний інсти-
тут дослідження домашньої освіти, США) у 
своєму виступі на Всесвітній конференції з 
домашньої освіти, що відбулася у Берліні 
2012 року, так коротко і точно підсумував 
наявні наукові дані: «Всі існуючі достовірні 
дослідження вказують на один і той самий 
висновок: і в академічному, і в соціально-
му відношеннях результати домашнього 
навчання, як мінімум, не гірші, а нерідко – 
кращі, ніж у школи». 

Особливо слід зазначити, що наявні 
дані досліджень чітко вказують на те, що 
результати домашньої освіти не залежать 
від наявності у батьків середньої або ви-
щої професійної освіти, або спеціальної 
педагогічної підготовки, а також ступе-
ню державного контролю за домашньою 
освітою.

Оскільки інтерес до домашнього на-
вчання в Україні зростає, батьки дедалі 
частіше цікавляться: що говорить законо-
давство України про домашню освіту? Чи 
має сім’я право навчати дітей вдома, поза 
школою?

Отримати відповідь на це запитання 
можна, провівши системний аналіз норм 
українського законодавства з урахуван-
ням міжнародно-правового контексту.

Українське законодавство гаран-
тує право на домашню освіту. Ст. 59 
п. 3 Закону України «Про освіту» від 
23.05.1991 № 1060-XII встановлює:

«3. Батьки та особи, які їх замінюють, 
зобов’язані:

…сприяти здобуттю дітьми освіти у 
навчальних закладах або забезпечувати 
повноцінну домашню освіту відповідно до 
вимог щодо її змісту, рівня та обсягу».

Таким чином, обов’язок батьків надати 
дітям освіту, відповідно до українського 
законодавства, цілком виконується, якщо 
вони дають своїм дітям «домашню освіту», 
відповідну до вимог у тому, що стосуєть-
ся її «змісту, рівня та обсягу». Формуван-
ня наведеної статті чітко вказує на те, що 
«домашня освіта» є альтернативою «освіті 
у навчальних закладах». Текст не залишає 
простору для інших тлумачень – є освіта у 
навчальних закладах, і є домашня освіта – 
це різні речі.

На жаль, на практиці представники сис-
теми освіти часто говорять українським 
батькам, що не всі вони мають право на 
домашню освіту для своїх дітей. При цьо-
му вказують на те, що право на навчан-
ня вчителями в домашніх умовах є лише 
у дітей-інвалідів (ст. 19 Закону України 
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 
№ 2402-III), або на те, що право на екс-
тернат передбачено законом лише у 
зв’язку з прискореним опанування на-
вчальних програм (ст. 13 Закону України 
від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загальну 
середню освіту»).

Однак це помилкова логіка, в чому не-
складно переконатися за допомогою сис-
темного аналізу відповідних правових 
актів. У всіх указаних нормативних актах 
мова йде про різноманітні форми навчан-
ня в навчальних закладах, тоді як у ст. 59 
п. 3 Закону України «Про освіту» домаш-
ню освіту цілком ясно відокремлено від 
навчання у навчальних закладах як його 
альтернативу.

Так, ст. 19 («Право на освіту») Закону 
України «Про охорону дитинства» вказує, 
зокрема:

«Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитин-
ства, які потребують опіки і стороннього 
догляду, центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері освіти і науки, за 
згодою батьків дітей або осіб, які їх замі-
нюють, забезпечує навчання в загально-
освітніх та спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладах за відповідними на-
вчальними програмами, у тому числі і в 
домашніх умовах».

З наведеного тексту випливає, що на-
вчання дітей-інвалідів «у домашніх умо-
вах» є різновидом їхнього навчання в 
загальноосвітніх або спеціальних загаль-
ноосвітніх закладах. На це дуже чітко вка-
зує формулювання «у тому числі».

Оскільки «домашня освіта», про яку 
йдеться у ст. 59 п. 3 Закону України «Про 
освіту», є альтернативою, а не різновидом 
навчання у навчальних закладах, неми-
нучий висновок про те, що така «домаш-
ня освіта» й «освіта в домашніх умовах», 
передбачена ст. 19 Закону України «Про 
охорону дитинства», — це різні правові 
поняття, відмінні одне від одного.

Ст. 13 Закону України від 13.05.1999 
№ 651-XIV «Про загальну середню осві-
ту» говорить:

«Стаття 13. Форми навчання
Навчально-виховний процес у загально-

освітніх навчальних закладах здійсню-
ється за груповою та індивідуальною 
формами навчання, положення про які за-
тверджує центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері освіти. Бажаючим на-
дається право і створюються умови для 
прискореного закінчення школи, складання 
іспитів екстерном».

На перший погляд, тут справді відсутня 
вказівка на існування домашньої освіти, а 
право на екстернат — суттєво обмежено. 
Однак це помилкове враження, що стає 
цілком очевидно, якщо ми врахуємо, що 
ст. 13 знаходиться у Розділі III закону, під 
заголовком: «Організація навчально-ви-
ховного процесу у загальноосвітніх на-
вчальних закладах».

З цього витікає, що форми навчання, 
перелічені у ст. 13, як і обмежене викорис-
тання екстернату, яке вона передбачає, 
стосуються виключно здобуття освіти у 
навчальних закладах. Тим часом «домаш-
ня освіта» у ст. 59 п. 3 Закону України «Про 
освіту», як ми вже не раз зазначали вище, є 
альтернативою освіти у навчальних закла-
дах і не входить до неї.

Право вибору  
форм навчання  

належить батькам

Стаття 29 п. 1 Закону України «Про за-
гальну середню освіту» чітко вказує на 
те, що саме батькам (або особам, які 
їх замінюють) належить право вибору 
форми навчання для своїх неповноліт-
ніх дітей:

«Батьки або особи, які їх замінюють, ма-
ють право:

…вибирати навчальні заклади та фор-
ми навчання для неповнолітніх дітей».

При цьому норми Закону України «Про 
загальну середню освіту» не мають вка-

зівки на обов’язковість відвідування дити-
ною школи. Замість цього у ст. 29 п. 1 дано-
го закону встановлюється:

2. «Батьки або особи, які їх замінюють, 
зобов’язані:

…забезпечувати умови для здобуття 
дитиною повної загальної середньої осві-
ти за будь-якою формою навчання».

Обов’язок батьків, таким чином, полягає 
не в тому, щоби направити свою дитину у 
школу, а в тому, щоби дитина здобула по-
вну загальну середню освіту «за будь-якою 
формою навчання».

Слід зазначити, що хоча ст. 60 Закону 
України «Про освіту» відносить до прав 
батьків тільки право на вибір навчально-
го закладу для неповнолітніх дітей, той 
самий закон у ст. 59 чітко вказує на «до-
машню освіту» як альтернативу навчання у 
навчальних закладах.

Зі сказаного випливає, що законодав-
ство України надає батькам вибір форми 
здобуття їхньою дитиною загальної освіти, 
в тому числі у формі «домашньої освіти».

Контроль навчання  
і атестація

Слід звернути особливу вагу на нор-
ми чинного законодавства України щодо 
контролю за перебігом домашньої освіти, 
точніше – на їх відсутність. Українське за-
конодавство не має конкретних норм, що 
зобов’язують батьків, які надають дітям 
домашню освіту, у будь-який спосіб вза-
ємодіяти зі школою.

Слід особливо зазначити, що Державний 
стандарт загальної середньої освіти ст. 30 
п. 1 того ж закону визначає таким чином:

«Державний стандарт загальної середньої 
освіти — зведення норм і положень, що ви-
значають державні вимоги до освіченості 
учнів і випускників шкіл на рівні початкової, 
базової і повної загальної середньої освіти 
та гарантії держави у її досягненні».

З цього випливає, що осіб, які здобули 
домашню освіту, до числа «учнів» у тому 
смислі, в якому цей термін використову-
ється у цьому законі, не відносять.

Обов’язковість вимог Стандарту для 
осіб, які здобувають домашню освіту, не 
передбачено.

Таким чином, чинне законодавство 
України:

– не містить положень про обов’язковість 
віддавати дитину до школи і прямо перед-
бачає альтернативу школі у формі домаш-
ньої освіти;

– не містить жодних вимог до осіб, які 
здобувають домашню освіту, щодо прохо-
дження ними будь-яких проміжних випро-
бувань знань у школі;

– фактично, відповідно до закону, укра-
їнські батьки, які забезпечують удома за-
гальну середню освіту своєї дитини, стро-
го кажучи, взагалі не зобов’язані зараз 
взаємодіяти з державною системою освіти 
і школою. Закон прямих вимог такого типу 
не містить. Інше розуміння є довільним і на 
законі, як такому, не ґрунтується.

У той же час, у дітей, які навчаються 
вдома, є право на проходження дер-
жавної атестації й отримання докумен-
та про освіту. Це право чітко передбаче-
но ст. 3 п. 3 Закону України «Про освіту»:

«Для одержання документа про осві-
ту громадяни мають право на державну 
атестацію».

Це право не є, відповідно до українсько-
го законодавства, обов’язком.

ПАРФЕНТЬЄВ  
Павло Олександрович, 

юрист, Голова МГО «За права сім’ї», 
Радник Всесвітнього Конгресу Сімей  

з міжнародного права прав людини
Повний текст статті можна прочитати на сайті: 
http://rodkom.org/2013/3132.html

ПРАВО НА ДОМАШНЮ ОСВІТУ
в законодавстві України

Із впровадженням в освітній процес аморальних програм в Укра-
їні очікується підвищений інтерес до домашньої освіти. Наприклад, 
у США в домашніх умовах навчається близько 3% всіх учнів, тобто 
понад півтора мільйона дітей. Батьки зважуються на домашнє на-
вчання зазвичай для того, щоби забезпечити своїм дітям належне 
духовне й моральне виховання, безпеку середовища навчання, або 
ж тому, що незадоволені рівнем навчання у школі.

ОСВІТА. батькіВСькі збОри
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У дошкільному і молодшому шкільному 
віці у дітей можуть з’являтися погані звички: 
якісь нав’язливі рухи та дії, схожі на ритуали. 
Про що вони свідчать? Чи серйозно це? Най-
частіше це вияв дитячої нервовості, особли-
во, якщо така поведінка повторюється і стає 
систематичною.

Найбільш розповсюдженими шкідливими 
(патологічними) звичками є такі: смоктання 
предметів, смоктання пальця, обгризання 
нігтів. Рідше у дошкільнят зустрічаються 
хворобливе намагання смикати чи вищипу-
вати своє волосся (тріхотілломанія) і ритміч-
ні розкачування головою та тулубом (якта-
ція). Можна зустрітися і з більш екзотичними 
звичками: деякі діти кусають щоки зсереди-
ни чи гризуть кісточки на руках.

Основу подібних звичок складає фіксація 
тих чи інших дій. Для того, щоб допомогти 
дітям позбутися поганих звичок, батькам і 
педагогам необхідно насамперед зрозуміти 
природу цих звичок.

Патологічні звички послаблюють негатив-
ні переживання дитини (невдоволеність, 
суперечливі почуття до близьких людей) і 
сприяють зняттю емоційної напруги. Закрі-
пленню поганих звичок допомагає і відчуття 
задоволення, яке відчуває дитина, і підви-
щена увага оточуючих дорослих до цих дій 
дитини. 

Необхідно пам’ятати, що при пригнічен-
ні будь-яких негативних звичок у дитини 
посилюється відчуття внутрішньої на-
пруги. Більше того, угамувавши у дитини 
дошкільного віку одну звичку, ми одразу 
отримуємо іншу. 

Особлива складність полягає у тому, що 
в більшості випадків у дошкільнят відсут-
нє прагнення до подолання патологічних 
звичок. Окрім того, часто відбувається ак-
тивний супротив спробам дорослих по-
збавити дитину звичних і приємних для неї 
вчинків (розуміння цих звичок як негатив-
них з’являється у дитини лише наприкінці 
дошкільного віку). Поряд із загальними ри-
сами шкідливі звички мають також і прита-
манні кожній з них особливості, а значить, і 
особливі способи їх подолання.

Дорослі часто соромляться і сварять сво-
го малюка, навіть карають, думаючи, що та-
ким чином можна впоратися із ситуацією. 
Насправді, патологічні звички - це сигнал 
для дорослих, котрі знаходяться поряд з 
малюком, і в першу чергу, звичайно, для 
батьків. І цей сигнал можна розшифрувати 
приблизно так: «Мамо, мені потрібна твоя 
допомога і підтримка».

В основному, це проблеми емоційного 
контакту з батьками, які зростають від не-
стачі ласки, раннього виходу матері на ро-
боту, передачі дитини в дитячі дошкільні 
заклади, родичам чи няням. Як наслідок, 
діти нещирі з батьками. Здебільшого при-
ховуючи свої почуття і переживання, вони 

живуть у своєму уявному світі, закритому 
від дорослих.

Такій дитині необхідна турбота і розумін-
ня, батьківська любов. Якщо малюк зазнає 
дефіциту цих почуттів, тоді він починає за-
повнювати цю нестачу шкідливими звич-
ками і таким чином знімає свою напругу чи 
збудженість, отримує необхідну порцію від-
чуття безпеки та захищеності.

На налагодження ситуації сильний ефект 
справить зменшення надмірних вимог 
батьків, їхня відмова від понукань і непо-
слідовності у вихованні дитини. Не можна 
допускати одностороннього, інтелектуаль-
ного перевантаження дітей на шкоду іншим 
сторонам психічного та фізичного розвитку. 
Дуже важливо частіше хвалити таких дітей, 
створюючи «ситуацію успіху», підвищуючи 
їхнє відчуття безпеки.

Важливо не боротися зі звичкою, а 
встановити з дитиною довірливі стосун-
ки, підтримувати віру дитини у себе, тим 
самим навчити дитину контролювати 
свої почуття і бажання. 

Що робити?
Насамперед потрібно поставити собі за-

питання – а коли саме ви помітили, що пев-
на дія стала вже шкідливою звичкою вашої 
дитини? 

Можливо, тоді, коли вона пішла у перший 
клас? Тоді це сигнал, який свідчить про те, 
що вона переживає у школі труднощі, що 
вона не включилася по-справжньому в нову 
для неї діяльність. Тому ваше завдання – 
з’ясувати, у чому саме полягають шкільні 
труднощі вашої дитини.

Звичка гризти нігті, олівці, ручки, інші 
тверді предмети – усе це можна спостеріга-
ти, коли дитина не відчуває себе захищеною. 
Вона боїться дати невірну відповідь, пере-
живає сильне напруження, коли її запитують 
і, тим більше, коли її викликають до дошки. 
Можливо, темп, у якому вона змушена готу-
вати домашні завдання, занадто швидкий. 
А їй потрібно виконувати завдання малень-
кими порціями, частіше перериваючись на 
відпочинок. Можливо, вона щось погано 
засвоїла чи не зрозуміла, і тепер це дається 
взнаки.

Виникнення такої звички – ознака нерво-
вості та неспокою. Нігті «самі» гризуться і 

«самі» кусаються, діти навіть не знають, 
«коли». А «коли» - це чи хвилювання, чи збу-
дження, які спричиняють занепокоєння.

Розмова, виступ, очікування, перегляд 
фільму – усе, що тривожить дитину, може 
супроводжуватися обгризанням нігтів, осо-
бливо у тих випадках, коли малюк амбіцій-
ний, а мама з татом хочуть бачити в ньому 
«вундеркінда», перенавантажуючи його 
інтелект. І цим посилюють нервову напру-
гу дитини, створюючи зачароване коло. З 
одного боку, батьки обурені «негарною» 
звичкою дошкільника і вимагають, щоб він 
її негайно позбувся, з іншого – своїми непо-
мірними домаганнями провокують її. І все 
це лягає на тендітні плечі дитини. 

Смоктання пальця притаманне осла-
бленим хворобливим дітям, з частими про-
студними захворюваннями, глистяними 
інвазіями, кишковими інфекціями і невропа-
тією. При алкоголізмі батьків передумовою 
цієї звички може бути мінімальна мозкова 
недостатність.

Діти можуть смоктати не лише палець, а 
й край ковдри, а також інші речі, що потра-
пляють під руку, правда, зазвичай одні і ті ж. 
Одночасно зі смоктанням пальця багато ма-
люків здійснюють і ще якісь нав’язливі рухи 
(гладять вуха, порпаються в носі, «шмигають 
носом», облизують губи тощо). Дуже часто 
ці рухи закріплюються за типом утворення 
умовних рефлексів. Наприклад, нежить, яка 
повторюється кілька разів на рік, перехо-
дить у звичку «шмигати носом», а часте пе-
ресихання губ – у їхнє облизування. 

– Важливо заспокоїти дитину і сказати, 
що разом ви зможете подолати труднощі. З 
батьками вона повинна розслаблятися, а не 
відчувати таку ж напругу, як із сторонніми 
або у школі.

– Спочатку переконайтеся, що дитина за-
своїла поточний матеріал, потренуйтеся з 

нею, покажіть їй самій її успіхи. Підтримуйте, 
підбадьорюйте її. Ваше завдання – зробити 
дитину упевненішою у своїх силах.

– Що дуже важливо – батьки не повинні 
вимагати від дитини «негайно припи-

нити». Цим можна лише спровокувати 
нервовий зрив у дитини, виникнен-

ня тиків.
– Якщо незважаючи на вашу 

підтримку поведінка дитини не 
змінюється, варто звернутися 
до дитячого невропатолога чи 

психоневролога.
Буває й так, що дитина гризе нігті 

зовсім не тому, що має підвищену 
тривожність чи страх. Деякі діти 

гризуть нігті, коли чимось збу-
джені або сумують. Здається, 

шестирічна дитина навіть не 
помічає, що робить це. Як 
їй допомогти? Забути про 

це. Більшість дітей цього віку про-
ходять через стадію обгризання 

нігтів. Привертаючи увагу дити-
ни до цього, ви самі створюєте 

проблему з поведінки, котра з 
часом перейде сама по собі. Ви 

ж помітили: дитина не усвідомлює, що гризе 
нігті. Якщо ж ви доводите це до її свідомості, 
її схильність може перетворитися на стій-
ку звичку. А якщо не акцентувати на цьому 
уваги, дитина, як правило, переростає таку 
схильність.

Як тільки дівчинка досягне віку, коли ви-
никає бажання мати красиві руки, вона сама 
дасть своїм нігтям спокій. Що стосується 
хлопчиків, вони здебільшого перестають 
гризти нігті до 12-ти, щонайпізніше – до 14 
років.

Погані звички у дитини
Звична дія – це і є звичка. Бувають звич-

ки і манери хороші, корисні, а бувають 
погані або шкідливі. Корисними звичка-
ми ми можемо назвати такі, як робити 
ранкову зарядку, мити руки перед їдою, 
складати за собою речі на місце, чистити 
зранку і ввечері зуби тощо. Та сьогодні 
ми поговоримо про шкідливі, або па-
тологічні звички дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку.

Пропонуємо матеріали для розповсюдження:

1. «Родительский видеожурнал №3» – Збірка віде-
оматеріалів. – 10 грн.

2. «Родительский видеожурнал №4» – Добір-
ка відеоматеріалів, зокрема виступи і матеріали III 
Всеукраїнського батьківського Форуму. – Загальна 
тривалість 15 годин. Двосторонній DVD-диск. – 15 грн.

3. «Мы живы» – Журнал на тему сімейних ціннос-
тей, призначений для розповсюдження серед старшо-
класників. – Повнокольоровий, 32 стор., формат А4.– 
8 грн.

4. «Урок нравственности» – Відеоматеріали для 
викладів, відповідно до тем журналу «Мы живы». На 
допомогу вчителям, які забажали використовувати 
для роздачі журнал. Містить відеозаписи уроків, гото-

ві конспекти, відеоматеріали для демонстрації під час 
уроку. – Диск для комп’ютера. – 10 грн.

5. DVD-диски – 10 грн:

– «Стена – Ювенальная юстиция» – Ролики, те-
лесюжети, ток-шоу, конференції на тему ювенальної 
юстиції.

– «Выжить вопреки» – Як виносити і народити 
здорову дитину. 

– «Материалы для работы родительского 
комитета».

– «Секреты семейного счастья» – Бесіди зі стар-
шокласниками (о.Ілля Шугаєв).

– Проект «Общее дело» – Про шкідливість 
алкоголю. 

– «Алкогольная агрессия против молодежи» 
(лекція Жданова В.Г.).

– «Прививки: мифы и реальность» (семінари для 
батьків Червонської Г.).

– «Осторожно: цивилизация», «Лудомания» 
(виступи Медвєдєвої І.Я.).

– «Проблемы воспитания детей в современном 
мире» (лекції Медвєдєвої І.Я.).

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

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

Пропонуємо матеріали 
для розповсюдження:

Як ТРЕБА
боротися з поганими звичками:

Спробувати зрозуміти дитину. 
Підтримувати  в малюкові віру в себе.
Зайвий раз похвалити і відволікти від  
похмурих думок.
Не гніватися, не сварити, не карати.
Урізноманітнити іграшки.
Налагодити контакти з іншими діть   ми.
Якомога зменшити інтелектуальні 
пере вантаження.
На певний час виключити збуджуючі 
фактори, зокрема, перегляд захоплю-
ючих фільмів та читання страшних 
казок.

Як НЕ ТРЕБА
боротися з поганими звичками:

Дратуватися і сердитися на дитину.
Намагатися цю погану звичку заборо-
нити і зламати малюка.
Постійно контролювати і погрожувати.
Карати.
Бинтувати пальчики або змащувати 
їх неприємними речовинами.
Завжди і в усьому підкреслювати 
свою нелюбов.

миСтецтВО бути батьками. СВІТ СІМ’Ї
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Виховати з хлопчика справжнього 
чоловіка – завдання не з легких, на пер-
ший погляд. Але насправді це набагато 
простіше – достатньо лише, щоби поруч 
із ним завжди був дбайливий батько, 
який любить своє дитя. Був від самого 
народження і при цьому сам не боявся 
втратити мужність.

Деякі чоловіки вважають, що мають 
включатися в процес виховання синів, 
коли ті стають більш-менш свідомими ді-
тьми. «Няньчитися» з малюком  здається їм 
заняттям виключно жіночим і таким, що не 
потребує їхньої обов’язкової участі. Інші ж 
взагалі думають, що «метушня» з малечею 
підриває їхнє чоловіче «начало» і робить 
їх схожими на жінок. А дарма. Адже вже на 
першому році життя дитина починає від-
різняти маму від тата. Ставлення до обох 
батьків формується неоднакове – маля 
може по-різному реагувати на їхню при-
сутність. І якщо тато в цей час активно 
включається у процес виховання і виявляє 
турботу про малюка, у дитини з’являється 
психологічна прихильність до батька. А це 
вже важливий крок у розвитку хлопчика і 
перший етап у становленні його майбут-
ньої «чоловічості». Чому?

Тому що батько починає притягувати 
увагу дитини до себе. Мама, як і раніше, 
залишається для малюка найважливішою 
людиною, але їй вже не належить цілком 
його увага. Підтримуючи тісний емоційний 

контакт із дитиною, батько допомагає їй 
психологічно відокремитися від повного 
«злиття» зі своєю мамою. Завдяки вклю-
ченню батька до початково замкненої 
діади «мама–дитина» малюк стає неза-
лежнішим, більш самостійним і відкритим 
для інших стосунків за межами маминої 
спідниці. Хіба не ці якості характеризують 
справжнього чоловіка?

З іншого боку, чоловік допомагає й жін-
ці психологічно відокремитися від дити-
ни. Адже зв’язок мати–дитина настільки 
сильний, що жінці часто важко усвідомити, 
коли потрібно послабити цю психологічну 
пуповину. І якщо вчасно цього не зробити, 
дитина може ще довго залишатися занадто 
прив’язаною до матері й не здатною обхо-
дитися без неї. Ось тоді мамі й дитині при-
ходить на допомогу батько.

Зразковий батько
Чому ми говоримо  «зразковий батько»?
Та тому, що батько – це завжди приклад 

для сина, зразок чоловічої поведінки й 
характеру. Малюки вже у 2–3 роки почи-
нають розуміти свою стать і намагаються 
поводитися «належним» чином. Ближче до 
4–5 років різниця у поведінці хлопчиків і 
дівчаток стає помітнішою. Перші віддають 
перевагу «чоловічим» іграшкам і заняттям, 
другі – «жіночим».

Але звідки малюк знає, як має поводи-
тися хлопчик і майбутній чоловік? Ці знан-
ня він отримує, спостерігаючи за своїм 

татом. Хлопчик немовби ототожнює себе 
з батьком і намагається його наслідувати. 
Звичайно, потрапляючи у групу дітей – у 
дитячому садочку, на дитячому майдан-
чику чи у школі – він також засвоює мо-
делі поведінки «хлопчика», спостерігаючи 
за однолітками. Але все ж таки головним 
прикладом чоловічої поведінки для нього 
є батько. Як свідчать дослідження, багато 
хлопчиків, що виросли без батька, стика-
ються з різними труднощами у спілкуванні 
з однолітками своєї статі. Вони недостат-
ньо впевнені у собі і не завжди знають, як 
слід поводитись у тій чи іншій ситуації, що 
потребує від них чоловічої моделі поведін-
ки. Дуже важливо, щоб у таких сім’ях ди-
тина мала досвід спілкування з іншим чо-
ловіком, що є близьким до неї і до її мами: 
старшим братом, дідусем чи рідним дядь-
ком. Тоді найчастіше ці дорослі, усвідомлю-
ючи це чи ні, беруть на себе роль батька і 
стають прикладом чоловічої поведінки для 
хлопчика.

Спостерігаючи за взаєминами тата з ма-
мою, хлопчик всмоктує культуру стосун-
ків між чоловіком та жінкою. Для нього це 
модель майбутніх взаємин із представни-
цями протилежної статі. І тут багато зале-
жить від того, як складаються стосунки між 
батьками. Якщо вони не дозволять хамства 
одне до одного, грубощів і насильства, то й 
дитина виросте справжнім джентльменом, 
що вміє поводитися з юними леді й вирі-
шувати конфлікти мирним шляхом. Але у 

випадку, коли чоловік принижує дружину 
чи виявляє жорстокість щодо неї та інших 
членів родини, – велика ймовірність того, 
що в майбутньому і його син відтворить 
подібну модель стосунків у власній сім’ї.

Мужність з… ніжності!
Всі чоловіки воліють бачити своїх синів 

розумними, сильними, сміливими. Для них 
це ідеал мужності. Але часто у гонитві за 
таким ідеалом татусі ігнорують чи пригні-
чують важливі потреби своїх дітей. Хлоп-
чикам не менше, ніж дівчаткам, потрібні 
ласка й ніжна турбота. І чим їх менше, тим 
більше вони цього потребують. Але чоло-
віки бояться, що надмірна ласка зробить з 
сина «дівча». Ось вони і жертвують добри-
ми і такими необхідними будь-якому хлоп-
чикові ніжними стосунками заради своїх 
ідеалів мужності.

Однак, як показують дослідження та й 
просто життєвий досвід, наймужніші хлоп-
чики виростають якраз у тих батьків, що не 
скупилися на ніжність у стосунках із сина-
ми. Як це парадоксально не звучить, але 
хлопчик, який має  теплі душевні взаємини 
із батьком, що не ховається за маскою тако-
го собі «мачо» та щиро виражає йому свою 
любов, виростає повноцінним чоловіком.

А тих татусів, які намагаються виростити 
із своїх синів справжніх чоловіків особли-
во жорстокими методами, психологи по-
переджають про протилежний ефект. Над-
мірна черствість у стосунках із дитиною та 
зловживання «спартанськими» методами 
виховання призводять до її майбутньої без-
ініціативності, пасивності, несамостійності, 
тривожності та невпевненості у собі, а час-
то і до жорстокості та агресивності (адже 
дитина схильна наслідувати свого батька!). 
«Рабська дисципліна формує рабський ха-
рактер», – так ще 1693 року попереджав за-
надто жорстких батьків та вчителів відомий 
англійський педагог Джон Локк.

Ігор ПАВЛОВ,
психолог

Є батьки, які хочуть підтримувати стосунки з дітьми, але є й такі, 
які повністю відсторонюються від їхнього виховання.

А чи потрібний дитині батько? Наскільки він важливий у вихован-
ні дитини?

Психологи давно досліджують проблему неповних сімей і впливу 
на виховання дитини одного з батьків. Те, що без матері дитині жити 

дуже складно, не викликає сумнівів. А як же батько? Чи потрібний він 
дитині? Наскільки сильний батьківський вплив у становленні особистості 
дітей?

Тати всякі потрібні,
Тати всякі важливі!..

У Європі, за різними оцінками, від 40 до 60% жінок вважають, що можуть обійтися у вихованні дити-
ни без батька. Такі настрої є однією з причин високого рівня розлучень. Наприклад, Україна вже протягом 
декількох років входить у першу трійку держав світу за кількістю розлучень на 1000 населення (у 2011 році 
перше місце у світі!). У кожній третій сім’ї немає одного з батьків, і, як правило, – тата. Статистика відді-
лень РАЦС свідчить, що у 85% випадків ініціаторами розлучень є жінки, а наявність дітей не є перешкодою. 
Діти у 97% випадків залишаються з матір’ю. Участь батька у вихованні дітей після розлучення, як правило, 
обмежується сплатою аліментів.

Стосунки  
батька й дочки

Багато хто вважає, що наявність батька 
важливіша для хлопчиків, ніж для дівча-
ток. За словами психологів, дівчинка, яка 
мала довірливі взаємини з батьком, бага-
то в чому буде впевненіше почуватися у 
дорослому житті, ніж та, у якої їх не було.

До певного віку дівчинка впевнена, що 
єдиний чоловік на землі – це її батько. 
Представників протилежної статі вона 
зазвичай починає помічати у віці до чо-
тирьох років, коли уперше закохується. 
Почуття тим сильніше, чим більше обра-
нець схожий на тата.

Дуже важливо, щоби стосунки між 
дочкою й батьком складалися ще у 
перші роки її життя. Від того, які вони 
будуть, залежить модель поведінки ди-

тини в майбутньому, коли вона стане 
дорослою.

Дочка – татусеве щастя
Для чоловіка дочка – це можли-

вість відчувати жіночу любов до 
останнього дня життя, шанс створи-
ти ідеальні взаємини.

Коли вона маленька й безпомічна, 
батько піклується про неї. В очах ді-
вчинки – він найідеальніший чоловік у світі. 
Доросла донька виявляє ніжну турботу про 
свого батька. Вона може приготувати їжу, 
випрати білизну, підтримати словом і пора-
дою. Така зворушлива турбота дуже цінна.

Важлива роль батька
Бути Жінкою дівчинку навчить мама. 

Вона розповість і покаже, як вдягатися, 
готувати, спілкуватися.

Роль батька – пояснити доньці, наві-
що їй потрібно вміти бути жінкою. Якщо 
змалку тато ставиться до дочки як до 
найбільшого скарбу, вона не дозволить 
у дорослому житті чоловікам ставитися 
до неї по-іншому. Завдяки правильному 
ставленню батька до доньки вона в май-
бутньому буде впевненою у собі і щас-
ливою жінкою. Для цього потрібно лише 
любити свою дочку.

1. «Ти в мене молодець!».
2. «Це якраз те, що потрібно».
3. «Я скучав(ла) без тебе».
4. «Не відступай, не здавайся – в тебе 
все вийде».
5. Мовчки обійняти.
6. «Я щасливий(а), що ти в мене є».
7. «Хоча у житті і бувають неприємності, 
але я з тобою».
8. «Вітаю з перемогою!».
9. «Продовжуй у тому ж дусі».
10. «Відмінно!».
11. «Я пишаюся тобою».
12. «Я теж робив(ла) помилки, коли 
навчався(лася) у школі».
13. «Для мене важливо все, що тебе 
турбує, тривожить чи радує».
14. «Це тобі під силу».
15. Мовчки погладити по голові.
16. «Пам’ятай, я завжди з тобою».
17. «У тебе все вийде – я в тебе вірю!».
18. «Завтра буде новий день і нові 
звершення».
СПРОБУЙТЕ ПРОДОВЖИТИ СПИСОК…

Коли ми висловлюємо дитині 
нашу любов, ми даємо їй підтримку 
і почуття близькості із нами, які так 
необхідні для повної самореаліза-
ції. Сказати :«Я тебе люблю» — це 
тільки одна з можливостей. Є бага-
то слів і безмовних жестів, що кра-
ще підходять до конкретної ситуації 
й підкріплюють у дитини почуття 
впевненості у собі, прийняття миру 
і любові.

18 способів  
сказати дитині:  

«Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ»

СВІТ СІМ’Ї. миСтецтВО бути батькОм
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дного разу нам у класі за-
дали писати твір на тему: «Я 

допомагаю мамі».
Я взяла ручку й почала писати.
«Я завжди допомагаю мамі. Я за-

мітаю підлогу і мию посуд. Іноді я 
перу носовички».

Більше я не знала, про що писа-
ти. Я подивилася на Мар’янку. Вона 
так і строчила у зошиті.

Тут я згадала, що якось випрала 
свої панчохи й написала:

«А ще я перу панчохи і 
шкарпетки».

Далі я вже зовсім не знала, що 
писати. Але ж не можна здавати та-
кий короткий твір!

Тоді я написала:
«Ще я перу майки, сорочки й 

труси».
Я поглянула навколо. Всі писа-

ли й писали. Цікаво, про що вони 
пишуть? Можна подумати, що 
вони з ранку до ночі допомага-
ють мамі!

А урок все ще тягнувся. І мені до-
велося продовжувати.

«Ще я перу сукні, свої й мамині, 
серветки й покривало».

Урок тривав і ніяк не закінчував-
ся. І я написала:

«А ще я люблю прати фіранки й 
скатертини».

І тут, нарешті, задзеленчав дзвінок!
Мені поставили «п’ять». Вчитель-

ка читала мій твір вголос. Вона 
сказала, що мій твір сподобався 
їй найбільше. І що вона прочитає 
його на батьківських зборах.

Я дуже просила маму не йти на 
ті батьківські збори. Я сказала, що 
в мене болить горло. Але мама 
звеліла татові дати мені гарячого 
молока з медом і пішла до школи.

Наступного дня за сніданком 
відбулася така бесіда.

Мама: «А ти знаєш, Семене, вияв-
ляється, наша донька чудово пише 
твори!»

Тато: «Мене це не дивує. Вигаду-
вати вона завжди вміла чудово».

Мама: «Ні, справді! Я не жар-
тую! Віра Євгеніївна її хвалить. Їй 
дуже сподобалося те, що наша 
доня любить прати фіранки й 
скатертини».

Тато: «Що-о-о?!»
Мама: «Правда ж, Семене, це 

прекрасно?» Звертаючись до мене: 
«Чому ж ти мені раніше ніколи в 
цьому не зізнавалася?»

– А я соромилася, – сказала я. – Я 
думала, ти мені не дозволиш.

– Ну що ти! – сказала мама. – Не 
соромся, будь ласка! Сьогодні ж 
випери наші фіранки. Оце добре, 
що мені не доведеться тягнути їх 
до пральні!

Я витріщила очі. Фіранки були 
величезні. Десять разів я могла у 
них загорнутися! Але відступати 
було пізно.

Я намилювала фіранки частина-
ми. Поки намилювала один клап-
тик, другий зовсім «розмилював-

ся». Я просто змучилася з цими 
клаптиками! Потім я частинами 
полоскала фіранки у ванні. Коли 
закінчувала викручувати одну час-
тину, до неї наливалася вода із су-
сідніх частин.

Потім я залізла на табуретку і ста-
ла вивішувати фіранки на мотузку.

Ну, це було найважче! Поки я на-
тягувала на мотузку один кінець 
фіранки, другий валився на підло-
гу. І врешті-решт вся фіранка впа-
ла на підлогу, а я з табуретки – під 
фіранку.

Я повністю змокріла – хоч 
викручуй!

Фіранку знову довелося тягнути 
до ванни. Зате підлога на кухні за-
блищала, як новенька.

Цілий день із фіранок лилася 
вода.

Я поставила під них всі каструлі 
й сковорідки, які в нас були. Потім 
поставила на підлогу чайник, три 
пляшки й усі чашки із блюдцями. 
Але вода все одно заливала кухню.

Як це не дивно, але мама була 
задоволена.

– Ти прекрасно випрала фіран-
ки! – сказала мама, походжаючи 
кухнею в гумових чоботах. – Я й не 
знала, що ти така вправна! Завтра 
будеш прати скатертину…

ильвестрова в класі не лю-
били. Він був огидний.

У нього були червоні вуха, що 
стирчали у різні боки. Він був 
худющий. І злий. Такий злий, що 
просто жах!

Якось він мало не вбив мене.
Того дня я була в класі чер-

говою санітаркою. Підійшла до 
Сильвестрова і кажу:

– Сильвестрів, у тебе вуха бруд-
ні! Ставлю тобі двійку за чистоту!

Ну, і що я такого сказала?! Ви б 
на нього поглянули!

Він аж побілів зі злості. Кулаки 
стис, зубами заскреготав… І на-
вмисне, щосили, як наступить 
мені на ногу!

У мене нога два дні боліла. Я на-
віть кульгала.

З Сильвестровим і до того ніхто 
не дружив, а вже після цього ви-
падку з ним весь клас взагалі пе-
рестав розмовляти. І тоді він, зна-
єте, що зробив? Коли на подвір’ї 
хлопці почали в футбол грати, 
взяв і проколов футбольний м’яч 
ножем.

От який він був, цей Сильвестрів!
З ним навіть за однією партою 

ніхто не хотів сидіти! Бураків си-
дів, а потім взяв та й пересів.

А Соня Коростильова не схоті-
ла з ним у пару ставати, коли ми 
у театр пішли. І він її так штов-
хнув, що вона впала прямісінько 
у калюжу!

Словом, вам тепер зрозуміло, 
що то була за людина. І ви, зви-
чайно, не здивуєтеся, що, коли 
він захворів, ніхто про нього і не 
згадав.

Через тиждень Віра Євгеніївна 
питає:

– Діти, а хто з вас був у 
Сильвестрова?

Всі мовчать.
– Як, невже за цілий тиждень 

ніхто не зайшов до хворого това-
риша?! Ви мене дивуєте! Я прошу 
вас сьогодні ж відвідати Юрка!

Після уроків ми стали тягнути 
жереб, кому йти. І, звичайно ж, 
випало мені!

Двері відчинила жінка з 
праскою.

– Ти до кого, дівчинко?
– До Сильвестрова.
– А-а, до Юрчика? От добре! – 

зраділа жінка. – А то він все сам 
та й сам.

Сильвестрів лежав на дивані, 
вкритий в’язаною хустиною. Над 
ним до спинки дивану була при-
шпилена серветка з вишитими 
трояндами. Коли я увійшла, він 
заплющив очі й повернувся до 
стіни.

– Юрку, – мовила жінка, – до 
тебе прийшли.

Сильвестрів мовчав.
– Він спить, – зашепотіла вона, 

– він зовсім ще слабий!
І вона нахилилася і ні сіло ні 

впало поцілувала отого свого 
Юрчика.

А потім вона узяла стос білиз-
ни, увімкнула праску і взялася до 
роботи.

– Зачекай трішечки, – сказала 
вона мені, – він скоро проки-
неться. Ото зрадіє! Бо ж цілий час 
сам-один. Що ж це, думаю, ніхто зі 
школи не зайде?

Сильвестрів завору-
шився під хустиною.

«Ага! – подумала я. – 
От зараз я все скажу! 
Все!»

У мене серце закала-
тало від хвилювання. Я 
навіть встала зі стільця.

– А знаєте, чому до 
нього ніхто не ходить?

Сильвестрів завмер.
Його мама перестала 

прасувати.
– Чому?
Вона уважно диви-

лася на мене. Очі в неї 
були червоні, втомле-
ні. І доволі зморщок 

на лиці. Напевно, вона була не 
дуже молода жінка… І дивилася 
на мене так… І раптом мені стало 
жаль її. Я забурмотіла бозна що.

– Та ви не хвилюйтесь! Ви не 
подумайте, що вашого Юрка 
ніхто не любить! Навпаки, його 
дуже навіть люблять! Його всі так 
поважають!

Мене аж у піт кинуло. Лице у 
мене горіло. Але зупинитися я 
вже не могла.

– Просто нам стільки уроків 
задають – ну зовсім нема часу! А 
ваш Юрко тут не винен. Він дуже 
навіть хороший! З ним всі хочуть 
дружити! Він такий добрий, про-
сто надзвичайний!

Мама Сильвестрова радісно 
усміхнулася і знову взялася за 
праску.

– Це правда, дівчинко, – сказа-
ла вона. – Юрчик в мене не хло-
пець, а золото!

Вона була дуже втішена. Вона 
прасувала й усміхалася.

– Без Юрка я – мов без рук, – 
говорила вона. – Підлогу мені не 
дає мити, сам миє. І в магазин хо-
дить. І за сестричками в дитячий 

садок бігає. Хороший він! Дуже 
хороший!

І вона з ніжністю поглянула 
на свого Юрка, вуха якого так і 
горіли.

А потім вона почала квапитися 
у садочок за дітьми й пішла. І ми 
залишилися самі.

Я полегшено зітхнула. Без неї 
мені було якось вільніше.

– Ну, годі прикидатися! – сказа-
ла я. – Сідай до столу. Я тобі уроки 
буду пояснювати.

– Забирайся, звідки прийшла! – 
долинуло з-під хустини.

Іншого я й не чекала.
Я розкрила підручник і затара-

банила урок.
Я навмисне гнала щосили, аби 

швидше відбути.
– Все. Пояснила. Запитання є?
Сильвестрів мовчав.
Я клацнула замком портфеля й 

подалася до дверей. Він – ані пари 
з вуст. Хоч би подякував. Я вже 
було взялася за клямку, аж тут він 
завовтузився під своєю хустиною.

– Чуєш… Синіцина…
– Чого тобі?
– Ти… той…

– Та кажи вже!
– Насіння хочеш? – 

раптом вихопилося у 
Сильвестрова.

– Що? Яке насіння?
– Яке-яке… Смажене!
І не встигла я рота 

відкрити, як він виско-
чив з-під хустки й босо-
ніж побіг до шафи.

Вийняв пузатий 
сит цевий мішечок і 
почав розв’язувати 
мотузочку.

Він поспішав. Руки 
його тремтіли.

– Бери, – мовив він.
На мене він не дивив-

ся. Вуха його палали малиновим 
вогнем.

Насіння у мішку було велике, як 
квасоля. В житті такого не бачила!

– Чого стоїш? Давай бери! У нас 
багато. Нам з села передали.

Він нахилив мішечок – і як си-
понув мені до кишені! Насіння 
дощем посипалося на підлогу.

Сильвестрів зойкнув і кинувся 
підбирати насіння.

– Мама прийде, сварити буде, 
– бурмотів він. – Вона ж мені вста-
вати не дозволяє!

Ми повзали по підлозі й збира-
ли насіння. Так поспішали, що дві-
чі стукнулися головами. І тільки-
но підібрали останнє, як в замку 
повернувся ключ…

Дорогою додому я мацала 
гулю на голові, лускала насіння й 
сміялася:

«Ну й дивак цей Сильвестрів! І 
не такий вже він худющий! А вуха 
– вони ж у всіх стирчать. Подума-
єш – вуха!»

Увесь тиждень я ходила до 
Сильвестрова.

Ми писали вправи, роз в’я-
зували задачі. Іноді я бігала в ма-
газин по хліб, іноді – у дитсадок.

– Хороша у тебе товаришка, 
Юрчику! Що ж ти раніше про неї 
не розповідав? Міг би давно нас 
познайомити, – говорила мама.

Сильвестрів одужав. Ось, 
що я вам скажу: насправді, не 
такий він вже й поганий, цей 
Сильвестрів!

По-перше, тепер він вчить-
ся добре і наша вчителька його 
хвалить.

По-друге, він більше ні з ким не 
б’ється.

По-третє, він навчив наших 
хлопців робити змія з хвостом.

А по-четверте, він завжди че-
кає мене у гардеробі!

І я всім кажу так:
– Бачите, ви вважали, що Силь-

вестрів поганий. А він – хороший! 
Не хлопець, а золото!

З російської переклала
Ірина БОНДАРЕНКО
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Дівчинка на ім’я Амелія Тейлор з‘явилася 
на світ через 21 тиждень і шість днів після 
зачаття. Вона – найменша з недоношених 
дітей у світі, які вижили. Вага Амелії після 
народження становила 284 грами, зріст – 25 
см. Вона – найменша недоношена дитина 
у світі серед тих дітей, які вижили. За твер-
дженнями лікарів, дівчинка розвивається 
нормально.

Кевін Сіммондс народився на 23-му тижні 
вагітності. Цей парубок так ревно боровся 
за життя, що вразив навіть бувалих лікарів. 
Під час пологів йому зламали ребра й оби-
дві ноги, тендітний малюк важив усього 450 
грамів. Через 4 дні немовля почало вми-
рати від гострої шлункової інфекції. Йому 
зробили дуже складну тригодинну опера-
цію і п’ятдесят (!) переливань крові. І цей 
маленький боєць вижив на радість своїм 
батькам.

Лус Мілагрос Верон також побачила цей 
світ набагато раніше належного терміну – 
вона випередила очікування батьків і ліка-
рів на три місяці. Після передчасних пологів 
крихітка не виявляла ознак життя. Принайм-

ні так стверджували лікарі, які відправили 
тільце у морг. Однак батьки наполягали на 
тому, щоби їм показали тіло дитинки. Вони 
хотіли попрощатися. Через 12 годин після 
зафіксованої смерті дівчинки її тіло дістали 
з холодильника. У цей момент крихітка по-
ворухнулася і заплакала – на жах і радість 
своїм батькам.

Дивовижну історію порятунку китайсько-
го малюка в ефірі телеканалів побачила вся 
КНР. У травні мешканці багатоквартирно-
го будинку почули дитячий плач. Він лунав 
із… стічної труби. Поліцейські і рятівники 
виявили малесеньке немовля, «сховане» 
у трубі діаметром усього 10 сантиметрів. 
Щоби не нашкодити малюкові, рятівникам 
довелося скрупульозно, сантиметр за санти-
метром виламувати трубу. У результаті ново-
народженого, який ще був у плаценті, було 
врятовано.

2006 року в Бразилії малюка виявили у 
норі броненосця на околиці одного з неве-
личких містечок. Було очевидно, що таким 
чином дитину намагалися поховати живцем. 
Рятівники, які прибули на місце, після пер-

винного огля-
ду вирішили, 
що дитина, яка 
пролежала у норі 
не менше доби, вже 
мертва. Навколо голови, 
що стирчала з нори, кружляла хмара мошок. 
Рот був забитий землею.

Але виявилося, що немовля, яке потрапи-
ло у жахливу ситуацію, просто спало. Щойно 
малюкові прочистили ротик, він заплакав. 
Мучителем виявилася 40-річна матір чоти-
рьох дітей.

У розташованій південніше Аргентині тра-
пився жахливий випадок. Збожеволілі на 
ґрунті очікування кінця світу через глобаль-
не потепління Франсиско Лотеро і Міріам 
Колетті вирішили «врятувати» себе і дітей 
від, як їм здавалося, неминучої і болісної 
смерті.

Вони застрелили дворічного сина і семи-
місячну дочку, після чого благополучно са-
моусунулися з цього страшного світу. Через 
кілька днів сусіди, почувши запах тіл, що 
розкладаються, викликали поліцію. Право-
охоронці, які прибули на місце розправи, 

виявили три мертві тіла і семимісячну ді-
вчинку, яка протрималася три дні з вогне-

пальним пораненням у груди і повною 
відсутністю харчування і догляду.

Ще один підозрілий і водночас 
дивовижний випадок стався в Індії. 
Молода вагітна індійка, яка їхала з 
чоловіком і неповнолітнім сином до 
своїх батьків, народила прямо у по-
їзді – в туалеті. При цьому крихітка 
випала в унітаз з дірою. Дитина ви-
пала прямо на колію.

Чоловік жінки смикнув стоп-кран, 
після чого індійці усім вагоном кину-

лися на пошуки крихітки. Знайшли її 
швидко. Вона була жива, ба більше – на 

тілі практично не було ушкоджень.

У листопаді минулого року в російському 
Томську вибухнув під’їзд житлового багато-
квартирного будинку. Загинули дві жінки, 
а півторарічну дитину винесло вибуховою 
хвилею з одного з верхніх поверхів будин-
ку. Малюк приземлився у сніг, що, очевид-
но, відіграло вирішальну роль у щасливому 
результаті.

А ось і остання новина з цієї ж серії. В 
Ханти-Мансійському автономному окрузі 
в Совєтському дитина випала з п’ятого по-
верху. Півторарічна дівчинка, опановуючи 
навколишній простір, вилізла на підвіконня 
і поповзла далі. Падіння з п’ятого поверху не 
обійшлося без травм, однак госпіталізована 
дівчинка житиме.

Історія дивовижних порятунків триває…

http://www.pro-life.by/bioetika/medicine/
mladentsy-vy-noslivee-spetsnazovtsev/

http://www.pravda.ru/accidents/factor/26-06-
2013/1162956-children-0/

Немовлята витриваліші

Людина народжується маленькою, слабкою і безпорадною. Але незважаючи на фізичну неміч 
адаптивні здібності новонароджених вельми високі. Часом вони виживають у тих ситуаціях, коли 
доросла людина з високою ймовірністю потрапила б на той світ. Випадки дивовижної живучості 
новонароджених, що стали надбанням суспільства, — найкраще цьому підтвердження.

Виступаючи перед активістами руху «За життя» з різних країн, Ксенія Симо-
нова сказала: «Я переконана у тому, що аборт — найбільше й найцинічніше 
варварство нашого вільного від упереджень сучасного світу. Цинізм ґрунту-
ється на переконуванні нас у тому, що плід до народження живою людиною 
не є, а має право на життя лише з моменту народження. Страшна помилка 
— тим очевидніша, що більш розвинутими є на сьогодні методи досліджень. 

Відомо, що дитина в утробі матері є 
людиною. Тому легалізоване вбивство 
людини у вигляді так званої «процеду-
ри штучного переривання вагітності» 
— не просто дикунство, а вбивство 
беззахисної людини власною матір’ю. У 
наш час люди борються за безліч прав 
і свобод, чому ж так мало підтримують 
тих, хто бореться за право беззахисної 
дитини не бути вбитою?»

Відеоролик – www.bit.ly/1dT88Xh

Ксенія Симонова представляє іс торію 
«Спасибі,  Мамо!»

Шлюб зменшує ризик серцевого на-
паду і смерті від нього, пише infosmi.
net, спираючись на результати дослі-
дження фінських вчених, опубліко-
вані в European Journal of Preventive 
Cardiology.

Вчені проводили спостереження впро-
довж десяти років, проаналізувавши 15330 
подій, пов’язаних із серцево-судинними 

захворюваннями. Спостереження прово-
дили майже однаковою мірою серед чо-
ловіків і жінок, але все ж таки на 58-66 
відсотків частіше з-поміж неодружених чо-
ловіків і на 60-65 відсотків частіше серед 
незаміжніх жінок у всіх вікових групах. Різ-
ниця у рівні смертності впродовж 28 днів 
після серцевого нападу або загострення 
була ще більшою – на 60-68 відсотків 

вище у неодружених чоловіків і на 71-75 
відсотків вище у незаміжніх жінок.

Особливо відчутною була різниця 
смертності з-поміж чоловіків похилого 
віку, які ніколи не перебували у шлюбі – 
приблизно удвічі більше, ніж у сімейних. 
Серед жінок віком 35-64 років смертність 
у заміжніх становила 20 відсотків, а у тих, 
які ніколи не перебували у шлюбі, – 32 
відсотки.

Виходячи з результатів цього дослі-
дження, медики клініки Університету Тур-
ку в Фінляндії дійшли висновку, що шлюб 
захищає здоров’я.

що у дітей, яких від народження ви-
ховують двоє батьків, у мозку фор-
мується більше клітин, ніж у дітей, 
яких виховує лише один із батьків? 
Це з’ясували вчені з Інституту мозку 
Хотчкісса.

Однак цей ефект залежить від статі 
дитини.

У випадку з хлопчиками наявність 
двох батьків дає змогу дитині розви-
нути пам’ять і навички до навчання. 
А ось у дівчат розвиваються моторна 
координація і комунікабельність.

Вчені з Інституту мозку Хотчкісса Уні-
верситету Калгарі пов’язують описане 
явище з тим, що з двома батьками 
діти отримують більше уваги і відчува-
ють більшу стабільність. В результаті у 
перші роки життя вони менше страж-
дають від стресів. Що менше стресів, 
тим легше відбувається формування 
клітин мозку. У хлопчиків активно роз-
виваються клітини сірої речовини, а у 
дівчат – білої речовини.

Дослідники дійшли названих ви-
сновків під час експериментів над ми-
шами. Мишей поділили на дві групи 
– з одним із батьків і з двома. Було 
проведено замір активності утворення 
нейронів у мишенят від самого наро-
дження і до дорослого віку. Виявило-
ся, що дорослі гризуни із найбільшою 
кількістю клітин зростали з двома 
батьками.

Цікаво, що миші жіночої статі, які 
росли з двома батьками, ставали чу-
довими матерями-одиначками. Тобто 
добру модель батьківської поведінки 
було ефективно передано.

http://znaeteli.in.ua

за «спецназівців»

Талановита художниця з України, яка підкорила увесь світ за-
вдяки пісочній анімації, на урочистому концерті Міжнародного 
Фестивалю «ЗА ЖИТТЯ-2013» у Москві представила нову пісочну 
історію - «Спасибі, Мамо!».

Люди, які перебувають у шлюбі,  
менше схильні до серцевих нападів

Сімейні люди менше хворіють

ЦІКАВІ ФАКТИ
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Ураження струмом

Діти дуже допитливі і, досліджуючи на-
вколишній світ, можуть наражатися на не-
безпеку. Вдома дітей приваблюють побу-
тові електроприлади: їм цікаво, як же вони 
функціонують. Батьки повинні пам’ятати, 
що електричні дроти та електрообладнан-
ня є джерелом найнебезпечніших травм. 
Людське тіло проводить електричний 
струм, і, якщо людина випадково стане 
частиною електричного кола, відбудеться 
ураження струмом. На місці входу і виходу 
струму утворюються опіки. Але найнебез-
печніше – якщо струм проходить через го-
лову і серце.

Наслідки ураження струмом: зупинка сер-
ця, кровообігу, порушення дихання та робо-
ти нервової системи, непритомність, судоми, 
опіки.

Що робити: усунути дію джерела струму 
(відтягнути від дротів чимось непровідним, 
наприклад, сухою дерев’яною палицею), 
але в жодному разі не можна наражати на 
небезпеку себе, оскільки в такому випадку і 
дитину, і вас вже нікому буде рятувати. Через 
спазм м’язів, який відбувається внаслідок  
дії струму, дитина самостійно вже не може 
від’єднатися від проводів під напругою, їй 
треба допомогти.

Електротравма дуже підступна. Її наслід-
ки можуть проявитися протягом 12-24 го-
дин. Якщо розряд струму пройшов через 
серце, то порушення в його роботі можуть 
відбутися не відразу! Найнебезпечніший пе-
ріод після електротравми - це перша доба. 
Струм, проходячи по судинах і нервах, може 
спричинити їхній розрив. Тому, якщо дитину 
вдарило струмом, а видимих причин для за-
непокоєння начебто немає, батьки просто 
зобов’язані привезти її до лікарні для обсте-
ження та подальшого спостереження.

Утоплення
Слід розрізняти утоплення правдиве і 

сухе. При правдивому – дитина дійсно захли-
нається водою. При сухому – відбувається 
закриття голосової щілини і розвиваються 
задуха й гіпоксія, але води в легенях немає. 
Це відбувається через спазм зв’язок.

Коли при проведенні реанімаційних дій  
дитина починає дихати і не кашляє, це  під-
тверджує, що утоплення сухе.

Наслідки утоплення: набряк легенів, 
пневмонія.

Що робити: обмотати бинтом чи будь-якою 
чистою тканиною вказівний палець й усуну-
ти з рота постраждалого слиз, пісок і мул. 
Далі, якщо дитина маленька, її слід підняти 
за ноги і акуратно поплескати по спині, щоб 
вивільнити легені від води.   Якщо дитина 
велика, її необхідно покласти на коліно об-
личчям вниз так, щоб голова звисала, і кілька 
разів надавити на спину. Це очистить легені 
від води. 

Наступною дією буде проведення штуч-
ного дихання. Його слід робити до приїзду 
швидкої або до того, як дитина прийде до 
тями. Необхідно стежити, щоб у цей час не 
розпочався блювотний рефлекс, внаслідок 
якого блювотні маси можуть потрапити в ди-
хальні шляхи і спричинити повторну задуху. 
У цьому випадку потрібно повернути голову 
потерпілого набік.

Тепловий удар
Дуже важливо, щоб діти не перегрівалися 

й перебували у добре провітрюваних і вен-
тильованих приміщеннях. Тепловий удар у 
маленьких дітей найчастіше відбувається 
через те, що їхня терморегуляція ще не на-
стільки досконала, як у дорослих.

Що відбувається внаслідок теплового 
удару: розширюються судини, зменшується 
тиск, внаслідок чого кров зміщується від го-
лови до ніг. Дитина після цього втрачає сві-
домість, отримує судоми, плаче (якщо це ще 
не важкий ступінь).

Що робити: насамперед слід покласти ди-
тину таким чином, щоб ноги були трохи вище 
голови або на одному рівні з нею, й охоло-
дити у будь-який спосіб. Найефективнішим 
є мокре обгортання. Дайте дитині випити 
щось холодне. До голови також слід прилас-
ти щось прохолодне, оскільки мозок в такій 
ситуації страждає першим.

Отруєння
Найнебезпечніші речовини: миючі за-

соби, нафтизин, гіпотензивні та жаро-
знижувальні препарати, гриби (ознаки 
отруєння з’являються в період від 
30 хвилин до 10 днів).

Найпідступнішим із вказа-
ного переліку є нафтизин. Для 

новонародженої дитини доза 4-6 крапель є 
смертельною. Він дуже швидко всмоктуєть-
ся, і після того, як він увібрався організмом, 
вивести його вже фактично неможливо.

Отруєння нафтизином складається з двох 
стадій. Перша – коли дитина збуджена, зіниці 
розширені, можливе тремтіння. Це означає, 
що ліки всмокталися. Друга стадія настає 
приблизно через півгодини після застосу-
вання препарату, коли дитина млява, ні на 
що не реагує, тиск впав до граничного рівня. 
У дитини на цьому етапі відбувається висна-
ження нервової системи. Єдине правильне 
рішення, яке можуть прийняти батьки, –тер-
міново їхати до лікарні.

Що робити при різноманітних отруєннях: 
для початку треба спробувати припинити 
всмоктування отрути в організм. У старших 
дітей слід викликати блювотний рефлекс. 
Малюкам у даному випадку необхідно да-
вати якомога більше пити теплої води, а 
потім викликати блювоту. Максимум для 
дітей – півтори-дві склянки води (або 10 мл 
на 1 кілограм ваги). Якщо буде випито біль-
ше води, може статися водна інтоксикація 
організму, що спричинить інші проблеми. 
Після цього треба дати дитині сорбент. Слід 
зазначити, що в даному випадку активоване 
вугілля буде не найкращим варіантом для 

дитини. Значно доцільніше застосову-
вати сучасніші препарати (Атоксил, 
Ентеросгель та ін.)

Не слід викликати блювоту у дити-
ни, якщо отруєння сталося засобами 
побутової хімії, щоб не спричини-
ти повторного опіку стравоходу. У 
такій ситуації краще давати пити 

чисту воду, щоб знизити кон-
центрацію отруйних ре-

човин в шлунку. І негай-
но викликати швидку 
допомогу!

www.domik.net

Дитина в небезпеці
Як надати першу допомогу?
Дуже часто, коли кожна хви-

лина життя дитини на вагу зо-
лота, її порятунок залежить 
тільки від тих, хто у цей момент 
знаходиться поруч. Як же роз-
пізнати небезпеку і що необхід-
но робити в ситуаціях, коли іс-
нує загроза життю?

Хірурги б’ють на спо-
лох. Тисячі дітей у світі 
потрапили у хірургіч-
ні відділення, десят-
ки загинули. Причина 
– конструктори з маг-
нітних кульок. У США 
ця іграшка заборонена 

для продажу, у Новій Зеландії та Ав-
стралії заборонено її виробництво, ім-
порт і розповсюдження, в Україні вона 
також не пройшла сертифікацію.

Добре відомо, що такі магнітні кон-
структори становлять велику небезпеку 
для маленьких дітей: магнітні кульки, по-
трапляючи у кишечник, починають при-
тягуватися. Це особливо небезпечно, коли 
вони знаходяться у різних петлях. У такому 
випадку неминучий прорив кишечника, а 
це загрожує серйозними ускладненнями і 
навіть смертю. Якщо кульки зчепляться між 
собою всередині системи травлення дити-
ни, то ймовірність того, що вони вийдуть 
природним шляхом, надзвичайно низька. 
Попри це, такі конструктори й далі прода-
ються в магазинах іграшок з попереджен-
ням «для дітей від трьох років», і батьки 
безтурботно дають їх своїм дітям, не пояс-
нюючи усіх можливих наслідків потраплян-
ня кульок до шлунково-кишкового тракту.

У багатьох країнах батьки дітей, які 
потрапили до лікарні через сумнозвісну 
іграшку, вимагають заборони продажу 
магнітних конструкторів.

Обережно! 
Конструктори!

              СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
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Шановні  
батьки!

ВГО «Батьківський комітет 
України» пропонує Вам взяти 
участь у вирішенні проблем, 
що висвітлюються на сторінках 
нашої газети. Ви можете при-
єднатися до нашої громадської 
діяльності. Для цього напишіть 
листа на електронну адресу 
rodkom@ukr.net про своє ба-
жання співпрацювати або всту-
пити в «Батьківський комітет 
України». 

Також Ви можете надавати 
посильну фінансову підтримку 
програмам, що розвиваються 
організацією. Благодійний фонд 
«Батьківський комітет України» 
приймає допомогу за такими 
напрямами:

1. Надання допомоги сім’ям, 
які перебувають під загрозою 
позбавлення батьківських прав 
або у яких вже відібрані діти. 
Якщо ви хочете допомогти та-
ким сім’ям, вкажіть призначен-
ня коштів: «Добровільна по-
жертва для допомоги сім’ям, що 
постраждали від ювенальної 
юстиції».

2. Просування законодавства, 
яке захищає сім’ю. Охоплює 
програми роботи із законопро-
ектами: створення нових за-
конопроектів, висновки щодо 
законопроектів, які виносяться 
на голосування у Верховній раді 
України, протидія антисімейно-
му законодавству. Призначен-
ня платежу – «Добровільна по-
жертва на юридичний супровід 
законопроектів».

3. Інформаційний напрям – 
включає в себе створення, друк 
та безкоштовне розповсюджен-
ня серед цільової аудиторії ін-
формаційних матеріалів, які 
сприяють збереженню тради-
ційних цінностей. Призначення 
платежу – «Добровільна пожер-
тва на матеріали на захист сі-
мейних цінностей».

4. Освітній напрям – включає 
в себе створення підручників 
і програм, підтримку програм, 
які пропагують сімейні цінності, 
рецензування існуючих та недо-
пущення в освітній процес не-
якісних та шкідливих програм. 
Призначення платежу – «До-
бровільна пожертва на освітні 
програми».

Також БФ може акумулювати 
кошти на цільові програми у ва-
шому населеному пункті, якщо 
ці програми збігаються з цілями 
і завданнями, задекларованими 
«Батьківським комітетом Украї-
ни». Пропоновані вами програ-
ми можна обговорити за тел.: 
096-510-4713. Розрахунковий 
рахунок: БФ «Батьківський Комі-
тет України», ЄДРПОУ 38716004, 
рахунок 26007445160400 в ПАТ 
«УкрСиббанк», МФО 351005. 
Призначення коштів: «Добро-
вільна пожертва на...» (вкажіть 
на що).
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♦Яке значення має вираз «сизифова 
праця»?

– Це означає – марна праця. Наприклад, ти 
вивчив уроки, а тебе не запитали!

♦Гачківська скиглить на екзамені: 
– Ольго Іванівно! Я не заслуговую на двійку!
– Погоджуюсь, але нижчих оцінок ми, на 

жаль, не ставимо!

♦Урок БЖД.
– Коли ви переходите дорогу, дивіться не на 

світлофори, а на машини. Світлофори ще ніко-
ли нікого не збивали!

♦На вулиці.
До чоловіка підходить вродлива жіночка: 
– Мені здається, що ви є батьком когось з 

моїх дітей…
Чоловік, відсахнувшись, з жахом:
– Я?!
– Заспокойтеся! – відповідає жінка усміхаю-

чись, – я – вчителька.

♦На уроці праці:
– Петренко! У тебе золоті руки! От тільки 

ростуть вони, вибачте на слові, не з того місця!

♦На уроці географії:
– Івасику, чому ти щохвилини поглядаєш на 

годинник?
– Переживаю, Віро Іванівно!
– За що переживаєш?
– За те, що дзвінок от-от перерве Ваш неви-

мовно цікавий урок!
♦На відкритому уроці у першому класі:
– Діти, давайте покажемо матусям, як ми до-

бре вивчили усі місяці року. Нумо, Наталочко, 
сі…

– Чень!
– Лю…
– Тий!
– А тепер, будь ласка, сама…
– …зень, -тень, -вень, -вень, -пень, -пень, 

-сень, -тень, -пад, -день! 
♦Після обіду я робила уроки. А мій бра-

тик Олесь, йому 4 роки, стояв біля мене і 
скиглив:

– Марійко, ну ходімо гуляти! Ходімо гуляти!
Я не витримала і сказала:
– Від твого ниття в мене у вухах дзвенить 

вже!

– Ага, зрозуміло! То це у тебе дзвенить! – від-
повів Олесь. – А я думаю, звідки такий дзвін?

♦Під час шкільного медогляду лікар запи-
тує у Катрусі:

– На ніс і вуха скарги є?
– Так, є!
– Які?
– Вони мені заважають одягати светри!

♦Педрада:
– Коли всі дійдуть спільної думки, тоді мож-

на буде розпочинати дискусію.

♦М’яч ще летів у вікно директора, а діти 
вже почали грати у хованки.

♦Особиста думка учня – це озвучена його 
вустами позиція педагога.

– не слід робити здивованих рухів руками;
– ворушіть мізками мовчки;
– будь ласка, увімкніть хвилину мовчання!
– у тебе, Петренко, що – язика немає 

постукати?
– одне око дивиться у зошит, друга рука 

пише;
– якщо одному не зрозуміло, то іншому теж 

повинно бути все ясно!
– ви просто зобов’язані якомога частіше 

нюхати чисте повітря;
– твоя зачіска не відповідає дійсності;
– вирівняйте стільці в потилицю одне 

одному;
– пишемо вголос;
– ти що, вчора вперше на світ народився з 

цього предмету?
– яким по порядку у вас буде шостий урок?

http://nashydetky.com

Вчать у школі, вчать у школі…

Декілька сімей віддали своїх дітей до 
вчителя здобувати освіту. Перший урок 
був простим. Завдання звучало так: «Ти 
повинен завжди говорити правду і не 
гніватися». 

Через декілька днів  діти повідомили, 
що вивчили урок. Тоді їм задали на-
ступний. Лише один хлопчина сказав, 
що ще не засвоїв цього уроку. Минуло 
два тижні, а  хлопчик все ще сидів над 
першим уроком. Тоді вчитель обурив-
ся: «Усі учні вже засвоїли півкниги, а ти 
застрянув на першому уроці». Хлопчи-
на знітився: «Любий вчителю, я й сам 
засмучений тим, що не можу Вас по-

тішити. Я  ще й досі не зміг виконати 
всього, чого Ви від мене  очікували. Та 
все ж  я можу стверджувати, що по-
ловину уроку я вивчив. Я навчився за-
вжди говорити правду і ніколи не об-
манюю. Але контролювати гнів я ще 
не вмію. Я досі серджуся, коли хтось 
робить те, що мені не подобається, або 
щось проти моєї волі. Коли я навчуся 
не гніватися, я одразу ж повідомлю Вас 
про це, і тоді Ви зможете задати мені 
наступний урок».

Вчитель дуже здивувався: «Ти вчиш 
уроки таким чином?». Він обійняв 
хлопчика й пригорнув до свого серця: 
«Любе дитя, ти – дивовижна людина. 
Решта дітей навчилися просто говорити 
на цю тему, але не взяли її до серця. 
Другу половину уроку можеш вивчити 
пізніше. Але навіть тієї половини, що ти 
засвоїв, вистачить на все твоє життя».

http://goodstories

Притча

Урок чесності

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Якщо Вам подобається наша газета і Ви вважаєте, 
що вона може стати в нагоді вчителям та батькам 
найближчої до Вас школи, а також дитячого садочка, 
Ви можете передплатити видання для цих закладів у 
поштовому відділенні.

Увага! Передплатний індекс газети у Додатку № 9 до 
Каталогу:
«Родительский комитет Украины» – 68789;
«Батьківський комітет України» – 68790.
Передплату можна оформити, починаючи з 1 серпня 
2013 р. 

Вартість передплати на вересень-грудень поточного року становить – 13,43грн.:
10,88 грн. (передплатна ціна газети) + 2,55 грн. (вартість послуг відділення зв’язку з оформлення передплати).

Ув ага:  акція! 
Якщо Ви бажаєте оформити передплату нашої газети для всіх шкіл Вашого району (не менше, ніж 

10 установ), частину її вартості візьме на себе Благодійний фонд «Батьківський комітет України». 
У цьому випадку передплата для одного закладу на 4 місяці коштуватиме лише 8 грн.

Для оформлення колективної передплати потрібно пе-
реказати необхідну суму на реквізити Благодійного фон-
ду і повідомити на контактний телефон про призначення 
переказу. 

(Квитанцію Ви можете вирізати зі стор. 15 та здійснити 
переказ як через Укршпоту, так і через будь-який банк). 

З усіх питань стосовно передплати Ви можете зателефо-
нувати за номером: 096-510-47-13 або 050-964-56-39.


