
О б л і к о  м о р а л е

Машина 
 часу 11

стор.

Як поєднати теперішнє з минулим? 
Дуже просто, вважає автор статті. Для 
цього лише необхідно зберігати ро
динну пам’ять, традиції сім’ї і родинні 
реліквії...

Свавільна 
 дитина 10

стор.

Щасливі ті сім’ї, в яких радість 
спілкування з дітьми зберігаєть
ся упродовж усього життя. Але чи 
багато хто може цим похвалитися? 
Часто свавільні діти стають своєрід
ною карою для батьків за помилки у 
вихованні…

Небезпечна 
 безпека 5

стор.

Останнім часом держава дедалі 
більше піклується про безпеку своїх 
громадян, що виливається у прийняття 
нових і нових законів. Але наскільки 
така турбота безкорислива? Чи не є 
вона приводом для втручання в осо
бисте життя?..

Загрозливий 
 світ іграшок 12

стор.

У сучасному світі бажання дітей 
багато в чому формуються не стіль
ки згідно з їхніми потребами, скільки 
завдяки інформаційним і рекламним 
технологіям. Тому, слідуючи запитам 
дітей під час купівлі іграшок, будьте 
обережні…

Які батьки хочуть, щоби 
їхня дитина стала жертвою 
хвороби? На перший погляд, 
«ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ» може 
допомогти уникнути цього, 
але це лише на перший. Бать
ківська експертиза пропонує 
свої висновки щодо користі 
даного курсу і спо
ді вається на відгук 
читачів.

Школа проти 
СНІДу?

6
стор.

Жила собі звичайна іспанська 
родина з дочкою. Якось дочка 
вирішила показати хто в домі 
господар, за що батько її по
карав. Не довго думаючи, до
чка поскаржилась на батька. 
В результаті – тато у в’язниці, 
дочка — в дитбудинку. Хто ви
грав? Дочка? Ні. Тато? 
Ні. Виграло нове іспан
ське правосуддя!..

Ювенальна 
корида

13
стор.

Без міцних родин державі 
не жити – перевірено віками! 
На жаль, цього часто не ро
зуміють деякі державні мужі, 
покликані стояти на сторожі 
інтересів країни і сім’ї. Ди
вовижно, але факт – часто 
суспільство краще 
бачить загрозу для 
держави. Знизу, ма
буть, видніше…

Мій дім – 
моя фортеця

Хто б міг подумати, що най
кращим дресирувальником 
людей є собака? Без собаки 
сім’я – це просто купка анар
хістів. Кожен робить те, що 
йому заманеться. Як життя 
«людської зграї» змінюєть
ся на краще завдя
ки собачому впливо
ві, читайте на наших 
сторінках…

Моя зграя… 
людська

11
стор.

4
стор.

Чи може виховний процес 
бути водночас тим, що прино-
сить радість у житті?

Може!  – вирішили батьки з 
Одеси й вирушили у похід ра-

зом з дітьми. І так уже впродовж 
20 років, кожного літнього се-
зону. Коли ж й інші батьки і діти 
підхопили ідею провести разом 
час у горах, похід перетворив-

ся на сімейний літній табір. Але 
який табір! Такому насиченому 
життю можуть лише позаздри-
ти діти зі звичайних дитячих 
таборів…

ПОХІД  
довжиною
 в ЖИТТЯ

Євросоюз ставить Україну перед дилемою: Асоційоване членство або моральність

Скандальний законопроект № 2342 вже не вперше 
змушує батьків вийти до стін Верховної Ради. Чому ж 
цей законопроект, що викликає спротив навіть у біль-
шості депутатів, досі не знято з розгляду?

Вся справа у бажанні за будь-яку ціну потрапили 
якщо не до ЄС, то хоча б на його задвірки, тобто в Асо-

ційоване членство. Дивно, але для Європи набагато 
важливіше протиснути цей законопроект, ніж залиши-
ти Україні незалежність у самостійному вирішенні пи-
тань збереження традиційної культури.

Як абсолютна більшість українців може стати 
дискримінованою, ви дізнаєтесь на

3
стор.

стор.8

Увага! Розпочалася передплата на 2014 рік! Наш індекс – 68790, квитанція на стор. 15
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

СТРІЧКА НОВИН

У конгресі США розглядають пи
тання про припинення фінансуван
ня з федерального бюджету центрів 
планування сім’ї. 2012 року урядом 
Обами було виділено 542.4 мільйона 
доларів на аборти в усьому світі.

«Урядова служба обліку США 
(Government Accountability Office, 
GAO) з метою виявлення випадків 
шахрайства перевірятиме кожен до
лар федерального фінансування, що 
йде на центри планування сім’ї, а та
кож інші організації, що підтримують 
лібералізацію абортивних законів» – 
повідомляє LifeSiteNews.

«Настав час американцям, осо
бливо Конгресу, уважніше поглянути 
на фінансування центрів планування 
сім’ї», – сказав конгресмен Кріс Сміт.

Це допоможе покласти край фінан
суванню абортів платниками подат
ків, а як наслідок – співучасті у на
сильстві щодо дітей.

«Незважаючи на те, що за гроші 
можна купити найкращу глянцеву 
рекламу, незаперечним фактом за
лишається те, що клініки центрів пла
нування сім’ї – це найжахливіше міс
це для дітей на Землі», – сказав Кріс 
Сміт.

Викликає занепокоєння, що, не
зважаючи на той факт, що центри 
планування сім’ї несуть пряму відпо
відальність за вбивство більш ніж 6 
мільйонів ненароджених дітей, вклю
чаючи рекордну кількість абортів – 
333. 964 тільки за 2011 рік, вони все 
ще отримують гроші платників по
датків. Після обрання Обами субсидії 
США на абортну індустрію як всере
дині країни, так і за кордоном суттєво 
зросли.

Переклад Юлії Чирви
http://www.prolifenews.ru

Згідно з Реєстром усиновлених інозем-
цями дітей – громадян України, що ведеть-
ся Міністерством зовнішніх справ України, 
на обліку в закордонних дипломатичних 
установах України перебувало 21574 ди-
тини, з яких найбільше в США – 8225 дітей, 
Італії – 6212, Іспанії – 3121, Франції – 1310 
дітей.

Так, за даними відомства, кількість по-
даних усиновлювачами-іноземцями звітів 
про стан здоров’я і умови проживання уси-
новлених дітей за кордоном не дає змоги 
з’ясувати долю кожної дитини. Найгірший 
показник звітності тривалий час зберіга-
ється у США (2010 рік – 28% звітів, 2011 
рік – 32%, 2012 рік – 32%), Італії (2010 рік 

– 64%, 2011 рік – 96%, 2012 рік – 65%), Ір-
ландії (2010 рік – 43%, 2011 рік – 33%, 2012 
рік – 50%), Ізраїлі (2010 рік – 55%, 2011 рік 
– 72%, 2012 рік – 17%), Франції (2010 рік – 
58%, 2011 рік – 60%, 2012 рік – 58%).

В ГПУ підкреслюють, що через відсут-
ність належного контролю, неналагоджен-
ня взаємодії з Міністерством соціальної 
політики України систематичного характе-
ру набули такі порушення у сфері захисту 
прав дітей – громадян України, що прожи-
вають за кордоном: 

– усиновлення безпосередньо за кордо-
ном дітей – громадян України, їх перевси-
новлення, встановлення опіки з ігнору-
ванням норм вітчизняного законодавства;

– неповернення в Україну дітей, щодо 
яких відмінено усиновлення;

– невжиття заходів щодо відміни вси-
новлення щодо дітей – громадян України 
у випадку настання підстав, передбачених 
Сімейним кодексом України, а також їхньо-
го подальшого повернення в Україну;

– відсутність даних про місце перебуван-
ня усиновлених дітей, їхній стан здоров’я і 
умови проживання.

Литовський сейм у першому чи-
танні прийняв законопроект, відпо-
відно до умов якого всіх мешканців 
і гостей країни штрафуватимуть за 
неповагу і заперечення сімейних 
цінностей.

Автор законопроекту, депутат від партії 
«Порядок і справедливість» Пятрас Гра-
жуліс, відомий у Євросоюзі своєю непри-
миримою боротьбою з представниками 
сексменшин, пояснив, що під «принижен-
ням сімейних цінностей» він насампе-
ред має на увазі публічну демонстрацію 
гомосексуалізму, а також проведення 
різноманітних заходів, що пропагують 
гомосексуалізм.

Відповідно до норм документа, за недо-
тримання сімейних цінностей буде введе-
но чималий штраф. Його розмір станови-
тиме від тисячі до трьох тисяч литів (або 
430-1290 доларів), якщо порушник пій-
мався уперше. У разі повторного затри-
мання сума автоматично зростає у кілька 
разів. Штраф становитиме від трьох до 
шести тисяч литів.

Під час своєї промови депутат заявив, 
що ненависті до представників сексмен-
шин не відчуває. Він поставив їх в один 
ряд із наркоманами й алкоголіками, на-
звавши «нещасними людьми», яким слід 
допомогти у боротьбі з їхніми недоліка-
ми, при чому будь-якими засобами.

Народний депутат України Марков Ігор Олегович вніс на розгляд Верхо-
вної Ради України законопроект №2411-а «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо недопущення усиновлення іноземцями ді-
тей, які є громадянами України».

У пояснювальній записці 
до законопроекту йдеться: 
«В Україні дозволено вси-
новлення іноземцями дітей 
– громадян України і вивіз 
їх за кордон. І це в той час, 
коли законодавство зару-
біжних держав забороняє 
громадянам, послам, по-
сольствам, консульським 
співробітникам інших країн 
втручатися у сімейні спра-
ви, що автоматично робить неможливим 
проведення перевірок умов, у яких про-
живають усиновлені українські діти». На-
гадаємо, журналісти BBC провели доку-

ментальне розслідування й 
дійшли жахливих висновків, 
що за останні 10 років по-
над 20 тисяч дітей загинули в 
США у власних домівках – від 
рук членів сім’ї. Вони назива-
ють основною причиною та-
кої жорстокості до дітей бід-
ність. Це звучить геть дико 
стосовно найрозвиненішої 
країни у світі, однак факт за-
лишається фактом — біль-

шість проблемних сімей, що потребують 
допомоги, її не отримують, а діти, в свою 
чергу, не забезпечені захистом з боку 
держави.

Дослідження, опубліковане в «Nature 
Neuroscience», в якому вчені проводили 
досліди на тваринах, порівнює вплив висо-
кокалорійного фастфуду із впливом на ор-
ганізм кокаїну і героїну.

Вчені показали, що центр задоволення у 
мозку пацюків був перезбуджений від фаст-
фуду так само, як і від дози кокаїну.

За словами Пола Кенні (Paul H. Kenny), 
фахівця у галузі молекулярної терапії з На-
уково-дослідного інституту Скріппса (The 
Scripps Research Institute), центри задово-
лення у пацюків стали настільки переван-
таженими, що вони почали потребувати де-

далі більшої кількості їжі, щоби почуватися 
нормально.

Пацюки повністю втра тили контроль над 
здатністю усвідомлювати, чи голодні вони, 
чи ні, часто приймаючи їжу, незважаючи 
на електрошоки, що застосовувалися вче-
ними. Коли пацюків перевели на здорове 
харчування, вони відмовлялися їсти і голо-
дували упродовж майже двох тижнів.

Фастфуд викликає звикання  
так само, як героїн
Раніше вчені встановили зв’язок між пристрастю до фастфуду і наркотикам. 

Однак більш детальне дослідження показує, як їжа нашвидкуруч впливає на 
мозок, змушуючи його хотіти ще більше такої їжі.

ГПУ заявляє про порушення прав дітей, 
всиновлених іноземцями

Генеральна прокуратура України провела перевірку з питань повноти 
виконання Міністерством зовнішніх справ і закордонними дипломатич
ними установами повноважень зі здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей, які проживають за кордоном, повідомляє прес
служба ГПУ.

ЗАБОРОНИТИ ПРОДАЖ
українських дітей за кордон

Литва вводить 
штрафи  

за образу 
сімейних 
цінностей

У конгресі США розглядають 
питання про припинення 

фінансування центрів  
плануванні сім’ї

ЗА  ПРАВО
НА  ЖИТ ТЯ

У німецькому місті Meschede сім’ю при
тягнули до кримінальної відповідальності 
за те, що їхня дочка соромилася відвід
увати обов’язкові уроки сексуального 
просвітництва. Дівчинка була відмінни
цею, однак саме ці уроки викликали у неї 
відторгнення, і вона прогуляла два такі 
уроки. Спочатку вчителі силоміць змуси
ли її відсидіти один такий урок, а потім у 
справу втрутилася поліція і місцева влада. 

Батьків оштрафували, однак вони відмо
вилися сплачувати цей штраф. Тоді бать
ка засудили до арешту на добу, але він 
відмовився добровільно йти до в’язниці.

Після цього у дім до багатодітної сім’ї 
увійшли поліцейські й заарештували чо
ловіка. У в’язниці він провів кілька днів, а 
місцеві репортери зустріли його на виході 
з в’язниці. Окрім журналістів, чоловіка зу
стріли десятки місцевих мешканців з пла

катами, вимагаючи від влади врахову
вати думку суспільства з приводу уроків 
сексуального просвітництва.

Відео - www.bit.ly/1ainVmd

За що «саджають» у Німеччині
У Німеччині батька посадили у в’язницю за відмову 
дочки відвідувати уроки сексуального просвітництва
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Сім’я відіграє подвійну роль. З одного 
боку, це замкнена, у багатьох аспектах са-
модостатня спільнота людей – своєрідна 
мінідержава зі своїми законами і прави-
лами, з іншого боку – цеглинка, з якої бу-
дується суспільство, «інкубатор», в якому 
зростають і формуються майбутні члени 
суспільства.

Сім’я і суспільство взаємопов’язані, і 
тому та держава, яка хоче успішно розви-
ватися, насамперед повинна бути зацікав-
леною у добробуті інституту сім’ї.

Сучасні дослідження підтверджують це 
положення. Арнольд Тойнбі, один із най-
видатніших істориків сучасності, писав: 
«З 21 найзначнішої цивілізації в історії, 19 
занепали не від завоювань, а від внутріш-
нього розпаду».

Нинішній світ кидає нашим родинам цілу 
низку викликів, і зараз ми можемо впевне-
но говорити про серйозну кризу сім’ї, при-
чому у світовому масштабі.

Трохи сумної статистики
Україна є одним із лідерів за кількістю 

розлучень. 2012 року було укладено 278 
тис. шлюбів, а процент розлучень сягнув 
61%. Сучасний рівень народжуваності в 
Україні вкрай низький: народжуваність 
компенсує смертність лише наполовину.

Процент неповних сімей, в яких вихову-
ються неповнолітні діти, в Україні настіль-
ки високий, що це можна розцінювати як 
порушення природного середовища роз-
витку і виховання підростаючого поколін-
ня: 27,5% сімей, з дітьми віком до 18 років 
– неповні. Істотно зросла і частка поза-
шлюбних народжень – за 1990–2005 роки 
вона зросла майже удвічі і в 2006 році 
становила більш ніж одну п’яту частину 
новонароджених. Виховна функція непо-
вної сім’ї деформована, і діти в них більш 
схильні до асоціальної поведінки, їм важче 
знайти своє місце у житті, створити повну 
життєздатну родину.

Водночас із деградацією сім’ї стрімко 
зростає і неблагополуччя суспільства.

Цікаво зазначити, що відсоток злочинів, 
пов’язаних із насильством, набагато ниж-
чий на Західній Україні – там, де через істо-
ричні причини краще збереглися родинні 
і народі традиції.

У чому витоки руйнування 
інституту сім’ї?

Причин на те кілька. Упродовж ХХ сто-
ліття, особливо у другій його половині, 
ми спостерігали стрімку зміну системи 
суспільних цінностей. Якщо раніше голов-

ною цінністю була віра, а основною метою 
– спасіння, а потім, у радянську епоху, ви-
значальними стали суспільні інтереси і 
моральність, то тепер на перше місце ста-
виться сама людина, її потреби і бажання. 
Сучасний практичний світогляд, пропа-
гований на усіх рівнях – це граничний 
егоцентризм. У центрі світобудови – Я, 
все для МЕНЕ: держава, суспільство, сім’я. 
Не хочу зв’язувати себе родинними пута-
ми – поживу в цивільному шлюбі, який ні 
до чого не зобов’язує. Хочу – народжу ди-
тину, якщо МЕНІ вона потрібна, а не захочу 
– буду «чайлд-фрі», вільним від дітей. Жод-
них вищих мотивів не існує. Лише власна 
зручність й особиста вигода. Питання – 
чи зможуть створити нормальну сім’ю 
двоє егоїстів?

Сучасна людина живе не просто для себе, 
вона живе – «з себе». Вона сама в собі шу-
кає і мету життя, і завдання повсякденності, 
і сили для вирішення цих завдань. Щоби 
жити, не маючи жодної опори поза со-
бою, доводиться роздувати власну осо-
бистість до космічних розмірів. Недарма 
сьогодні усім постійно ввижається нехту-
вання їхніми священними правами, недо-
оцінка їхньої унікальної особистості тощо.

Ціна такого життя – епідемія депресії і 
стрімке зростання кількості психічних за-
хворювань, що демонструє одна з найбла-
гополучніших в економічному плані країн 
Заходу – США. Від тяжких психічних захво-
рювань у них, на думку експертів, страж-
дають 10-20% населення, від менш тяжких 
– ще близько 50% жителів. Показово, що 
від психічних розладів в основному 
страждають громадяни розвинутих за-
хідних країн.

Щоби заглушити цей відчайдушний крик 
душі, що виражається у лавиноподібному 
зростанні психічних відхилень, західна 
людина намагається зануритися у вир на-
солод і розваг – від шопінгоманії, хво-
робливої пристрасті до нових покупок, 
до сексуальних збочень – благо, сучасна 
західна мораль заохочує найогидніші сек-
суальні девіації.

Якою є реакція держави  
на кризу сім’ї?

Здавалося б, нормальна держава повин-
на бити на сполох, зміцнювати інститут 
сім’ї, намагаючись усіляко захистити її від 
руйнівного впливу цих новомодних течій. 
Але сучасні західні держави діють точно 
навпаки. Пропаганда сексуальної розку-
тості, гендерної ідеології й усіляких збо-
чень, що їх підтримують на найвищому 
рівні аж до ЄС і ООН, система ювенальної 
юстиції, що безцеремонно втручається в 
життя сім’ї, – усе це багаторазово посилює 
кризу сім’ї і фактично веде до її руйнації. 
Чого варта нещодавня ініціатива фінської 
влади: при народженні дитини автоматич-
но порушувати кримінальну справу проти 
батьків!? Уже зараз фінські ювенальники 
мають право без жодних причини, лише 
на основі суб’єктивного «занепокоєння» 
соціального працівника, вилучати з сім’ї 
будь-яку дитину.

Держави, які проводять політику, що 
відверто руйнує сім’ю, здійснюють само-
губство. Спотворена «антидискрімінацій-
ною» державною політикою сім’я постача-
тиме суспільству настільки ж спотворених 
членів, із надламаною психікою і спотво-
реною системою цінностей.

На жаль, і для нас, українців, це актуаль-
но – Захід наполегливо вимагає запрова-
дити в українське законодавство аналогіч-
ні руйнівні для родини норми.

Як вистояти сім’ї,  
захистивши себе і дітей  

від деструктивних західних 
впливів?

Єдиний реальний шлях – це самоорга-
нізація і сімейна взаємодопомога, цей іще 
мало використовуваний суспільний потен-
ціал. Слід зазначити, що історія знає при-
клади успішної самоорганізації нашого на-
роду. У XVII–XVIII століттях саме об’єднані у 
православні братства прості люди винесли 
на своїх плечах основний тягар боротьби 
за збереження національної ідентичності і 
духовних цінностей. Братства вирішували 
завдання державного значення, напри-
клад, створювали школи, найвідомішою з 
яких стала Києво-Могилянська колегія.

Люди, які об’єднуються на спільних ду-
ховно-моральних засадах, із часом ста-
ють цілком реальною силою, яка завдяки 
демократичним інститутам здатна впли-
вати на життя суспільства і навіть на по-
літику держави в галузі сім’ї. Об’єднання 
батьків цілком можуть підтримувати сім’ї 
всередині своїх організацій з метою вза-
ємодопомоги і сприяння у вирішенні про-
блемних питань. Наприклад, в організації 
дозвілля дітей, реалізації законних прав, а 
– якщо є необхідність – і захисту родин від 
недобро порядних посадовців.

Ці й багато інших завдань ставить всеу-
країнська громадська організація «Бать-
ківський комітет України». Головну свою 
мету ми бачимо в тому, щоби пробудити 
активність і самосвідомість батьків, до-
помагати їм у вихованні дітей на осно-
ві традиційних моральних і духовних 
цінностей нашого народу і найкращих 
зразків вітчизняної педагогіки.

Ми закликаємо долучитися до Батьків-
ського руху усіх, хто любить своїх дітей і 
нашу Вітчизну з її духовними традиціями, 
цінностями і культурою; хто також гостро 
і болюче переживає за той стан, у якому 
опинилися наше суспільство і держава; 
хто відчуває тривогу за долі наших дітей.

Адже всі ми батьки – у когось є діти, у 
когось – вже й онуки, а хтось тільки збира-
ється стати батьками. Тому сьогодні бать-
кам потрібно об’єднуватися – дуже багато 
нині залежить від наших спільних дій. Ра-
зом ми набагато сильніші!

Батьківський комітет України

З відкриттям нової сесії Верховної Ради 
почався новий етап епопеї із проштовху
ванням блоку євроінтеграційних законів, 
з яких особливий спротив українсько
го суспільства викликає законопроект 
№ 2342. Цей законопроект формально 
спрямований на боротьбу з дискримінаці
єю, але фактично він ставить представ
ників сексменшин у привілейоване 
становище відносно інших громадян 
України. Чого варте одне тільки скасу
вання презумпції невинуватості – той, на 
кого ображений гей напише заяву, буде 
змушений доводити свою невинуватість. 
Від цього можуть постраждати у тому 

числі й керівники навчальних та ви
ховних закладів, які відмовили в пра
цевлаштуванні відкритим збоченцям. 

3 вересня біля стін Верховної Ради акти
вісти просімейних громадських організацій 
провели акцію протесту проти прийняття 
цього законопроекту. Пікетники розгорну
ли плакати «Закон – для сімей, Україна 
– для сімей!», «Ні – імпорту збочень!», «Ні 
– гомосексуалізації України!», «Руки геть 
від наших дітей!» та інші.

На щастя, не сприймають цей законо
проект і більшість народних депутатів з 
різних політичних партій. Єдина партія, що 
організовано підтримала законопроект – 

це «УДАР» В. Клич
ка. Мабуть, відомий 
боксер вирішив, до
годжаючи ЄС, одним 
ударом нокаутувати 
традиційні цінності 
своєї Батьківщини. 

Разом з тим, у депу
татів не вистачило духу остаточно відкину
ти цей закон. За словами Арсенія Яценюка, 
«вирішити проблему можна декількома 
способами: шляхом прийняття окремого 
закону, через внесення змін у закон про 
омбудсмена або через окреме роз’яснення 
КСУ».

Всі ці шляхи свідчать 
про те, що пункти, які 
викликають несприй
няття, будуть намагати
ся або прийняти части
нами, або затвердити 
через підзаконні акти за 
допомогою спрощених 
процедур. 

Хоч би там що, фун
даментальні питання, від 
яких залежить існування 
нашого народу, нама
гаються вирішити без 
урахування волі самого 
народу. У зв’язку із цим 
запрошуємо всіх не

байдужих висловити свою думку через 
звернення до омбудсмена В. Лутков
скої, до КСУ, а також до депутатів ВР 
України. Зразки можна знайти на сайті 
www.rodkom.org

Прес-служба  
Батьківського комітету України

Битва за мораль

Наші сім’ї – зберегти і зміцнити
З добрим подружжям і 

горе розгорюєш. Сім’я міцна 
– горе плаче! Нащо й клад, 
коли в сім’ї лад. Так наш на
род у прислів’ях визначив 
суть і значення сім’ї у житті 
людини.

Справді, складно переоці
нити роль сім’ї у нашому 
житті. Сім’я – найперший і 
найважливіший соціокуль
турний інститут суспільства. 
Родинний уклад, неповтор
ний мікроклімат, особливі 
внутріщньосімейні стосунки, 
їх моральна спрямованість 
мають неоціненне значення 
для виховання дитини, фор
мування її як Особистості.

М
ал

. А
.К

ур
те

єв
ої

Боротьба за скасування скандального законопроекту № 2342,  
яка почалася більше ніж півроку тому, триває
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БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ

В обговоренні цієї актуальної для бать-
ків міста теми взяли участь представники 
громадських організацій, депутати місь-
кої ради, священнослужителі, керівники 
профільних відомств - начальник відділу 
кримінальної міліції у справах дітей Дні-
пропетровської області Стельмах Олена 
Григорівна, начальник відділу із захисту 
прав і свобод неповнолітніх прокуратури 
Дніпропетровської області Курінна Олена 
Олександрівна, начальник управління-
служби у справах неповнолітніх Дніпро-
петровської міськради Литовченко Алла 
Володимирівна. 

Спочатку представники батьківських ор-
ганізацій розповіли про суть ювенальної 
юстиції, про досвід її півсторічного застосу-
вання у європейських країнах, а також про 
ситуацію в Україні у зв’язку з нав’язуванням 
«європейських цінностей» у нашій країні. 

Як приклад, до чого може призвести за-
провадження ювенальних технологій в 
Україні, можна навести ситуацію в Норве-
гії, де відповідно до закону, діти належать 
державі, яка делегує батькам право 
тимчасово проживати зі своїми дітьми 
до першого порушення. Наприклад, один 
із заголовків у норвезькій газеті говорить: 
«Кожна п’ята дитина у Норвегії вже врято-
вана від батьків». 

Одним із принципів західних держав у 
галузі захисту прав дитини є стимулюван-
ня відбирання дітей у батьків преміями. В 
Америці премія соціальному працівнику за 
відібрану дитину становить $5000. В Європі 
- €1000. Соціальні працівники перетвори-
лися у цих країнах на «мисливців за голо-
вами» дітей.

В Україні ювенальну юстицію запро-
ваджують під тиском західних структур, 
ООН, ЮНІСЕФ, Фонду ООН в галузі на-
родонаселення (ЮНФПА) тощо. Один із 
керівників ЮНФПА Арі Хокман нещодавно 
заявив, що «руйнування традиційної сім’ї - 
це не криза, а перемога прав людини над 
патріархальністю».

Один із учасників круглого столу, батько 
п’ятьох дітей, Андрій К. розповів про за-
стосування ювенальних технологій до його 
сім’ї. Коли після двотижневого лікування 
його дитину у лікарні за неправильним 
діагнозом довели до реанімації, він забрав 
дитину з лікарні; але потім, коли здоров’ю 
дитини вже нічого не загрожувало (що під-
твердив педіатр), додому прийшли соціаль-

ні працівники з міліцією і рішенням проку-
рора про позбавлення батьківських прав. 
І лише підтвердження лікарями районної 
лікарні, куди довелося лягти Андрієвій дру-
жині з дитиною, про помилковість першого 
діагнозу, багатодітній сім’ї вдалося уникну-
ти біди.

Єпископ Новомосковський Євлогій, ві-
карій Дніпропетровської єпархії УПЦ, який 
взяв участь у круглому столі, заявив про по-
зицію Православної Церкви щодо питання 
ювенальної юстиції. Він розповів про при-
йнятий 4 лютого 2013 року Архієрейським 
Собором Російської Православної Церкви 
документ «Позиція Російської Православ-
ної Церкви щодо реформи сімейного пра-
ва і проблем ювенальної юстиції», в якому 
подано однозначні оцінки цієї системи: 
«Церква стверджує, що держава не має 
права на втручання у сімейне життя, 
окрім випадків, коли існує доведена не-
безпека для життя, здоров’я і мораль-
ного стану дитини… Саме батьки повинні 
визначати методи і форми виховання дітей. 
Це є Богом визначеним правом і обов’язком 
батьків … Церква не бачить об’єктивних і 

переконливих причин для запровадження 
системи ювенальної юстиції».

Промовці, які виступали потім, пред-
ставники мусульманської і протестантської 
громад висловили солідарність позиції 
Православної Церкви щодо питання збе-
реження традиційної сім’ї за сучасних умов 
атаки на неї.

Учасники круглого столу також обгово-
рювали проект «Положення про Уповно-
важених у справах дітей», викладений на 
сайті Управління освіти і науки Дніпропе-
тровської міськради для громадського об-
говорення. Проектом запропоновано вве-
дення у школах міста дитячих омбудс менів, 
обраних з числа підлітків віком від 14 до 
17 років. Однією з їхніх основних завдань 
є збір інформації про порушення прав та 
інтересів дітей. 

З цього приводу на круглому столі висту-
пив заступник голови громадської органі-
зації «Громадський Захист «ГроЗа» Олексій 
Андреєв. На підставі законів і Конституції 
правозахисник довів, що проект «Поло-
ження про Уповноважених у справах дітей 
(дитячих омбудсменів) у м. Дніпропетров-

ську» не відповідає компетенції органів 
місцевого самоуправління; законодавчі 
основи для введення інституту підлітків-
омбудсменів у школах відсутні; діяльність 
підлітків-омбудсменів та їхніх керівників 
здійснюватиметься поза належним дер-
жавним і громадським контролем і матиме 
великий ризик того, що контроль над ді-
яльністю дитячих омбудсменів може бути 
узурпований непідконтрольними міській 
громаді особами, які проводитимуть свою 
діяльність всупереч інтересам сім’ї і дер-
жави. Однією з основних цілей дитячих 
омбудсменів декларовано запобігання усім 
видам насильства у сім’ї. Згадка про сім’ю 
як єдиного джерела насильства у проекті 
Положення носить щодо сім’ї дискриміна-
ційний характер. Тому проект має ознаки 
антисімейного спрямування і має істотну 
корупційну складову.

Учасники круглого столу ухвалили ре-
золюцію, в якій закликали місцеву владу, 
депутатський корпус Міськради і Верховної 
Ради:

– не допускати введення елементів 
«ювенальних технологій», що дозволя-
тимуть втручання у сімейне життя і ви-
ховання дітей батьками;

– припинити пілотний проект соціаль-
ного інспектування усіх сімей з дітьми у 
Дніпропетровському районі;

– припинити у школах проведення 
лекцій і тренінгів, що протиставляють 
дітей батькам, допускають «право» ди-
тини на протиставлення батьківському 
авторитетові;

– не допустити введення у школах ін-
ституту дитячих омбудсменів;

– ускладнити вимоги до іноземних 
усиновлювачів дітей;

– не допустити усиновлення іноземця-
ми дітей, батьків яких позбавили бать-
ківських прав, а лише тих дітей, від яких 
відмовилися батьки;

– розробити механізм для громад-
ського контролю випадків забирання 
дітей з сімей, для чого створити громад-
ську спостережну раду.

Резолюцію було розіслано у відповідні 
інстанції.

Необхідно привернути увагу державних 
органів і широкої громадськості до такої 
серйозної загрози і не допустити потра-
пляння України в ювенальну пастку.

Юрій ІСТОМІН

«Батьківський комітет України» пропонує громад
ськості усіх регіонів запозичити досвід дніпропетровських 
батьків у діалозі з владою з насущних питань. Проведен
ня круглих столів, зустрічей, переговорів, стає спробою 
знайти взаємні домовленості, а також допомогою місце
вої влади у обстоювання інтересів наших сімей.

«Ювенальна юстиція в Україні міф чи реальність?», - під такою на-
звою в Дніпропетровську пройшов круглий стіл, організований Гро-
мадською Радою при міськраді, з ініціативи громадських організацій 
«Діалог», «Православний батьківський комітет», «Батьківський комітет 
України».

Діалог «батьки – місцева влада»
Круглий стіл у Дніпропетровській міській раді, присвячений ювенальній юстиції

– Армане, розкажіть, будь 
ласка, як давно і з якою метою 
було утворено Всевірменський 
Батьківський Комітет (ВВБК)?

– Комітет створено 3-го липня 
на засіданні Єреванського Геопо-
літичного Клубу. Мета створен-
ня — захист сім’ї і традиційних 
цінностей, що є адекватною від-
повіддю на виклики сучасності, 
консолідація суспільства навколо 
інституту сім’ї і протидія запро-
вадженню гендерних збочень у 
Вірменії. Останнє, зокрема, на за-
конодавчому рівні прийнято 20 
травня 2013 року ухваленням за-
кону №57 «Про гендерну рівність» 
нашим парламентом.

– Що, на ваш погляд, змусило 
парламент РВ прийняти бого-
противний і протиприродний 
для народу Вірменії закон «Про 
гендерну рівність»?

– Закон — насамперед анти-
конституційний і антидержавний, 
тобто я вважаю, що його лобісти 
завдають шкоду вірменській дер-
жавності на догоду нашим безпо-
середнім сусідам. Тому нехай на 
ці запитання вже детальніше від-
повість служба національної без-
пеки. Що стосується ухвалення 
закону, то я вважаю, що частина 
парламенту прийняла його від не-
знання самого закону, що є дивер-
сією, а друга частина під тиском 
або на вимогу зовнішніх сил.

– Прийняття такого закону 
спрямовано на руйнування ін-
ституту сім’ї під прикриттям 
«свободи вибору», «рівності», 

«прав людини» та іншої брех-
ні. Цей закон справді загрожує 
державності, оскільки держа-
ва ґрунтуються на сім’ї. Що, на 
ваш погляд, необхідно здійсни-
ти, щоби цей злощасний закон 
було відмінено?

– Де-факто закон уже відмінено, 
достатньо було людям розплю-
щити очі на саме поняття гендер, 
як народ чітко визначив свою по-
зицію до цього явища як до зради 
вірменських цінностей.

Слово «гендер» у Вірменії пе-
ретворилося вже на лайку або 
дуже жорстку образу, й, не при-
ховуватиму, ми були одними з 
ініціаторів цього процесу. Що 

ж стосується офіційної відміни, 
то для цього знадобиться час на 
оскарження закону в Конститу-
ційному суді або організацію го-
лосування в парламенті для його 
скасування.

У відміні закону тепер зацікав-
лені і держава, і народ, оскільки 
народ сьогодні гендеру вже не 
підкорити, адже у Вірменії розпо-
чалися процеси, які не зупинять 
уже ні зовнішні, ані внутрішні 
сили. За нашими спинами відбу-
вається зрада інтересів вірмен-
ського народу, і я певен, що зрад-
ники Батьківщини рано чи пізно 
відповідатимуть згідно належної 
статті КК.

– Чи існують ще якісь подібні 
закони, які намагаються при-
йнята у РВ?

- Атака на Вірменію йде у вигляді 
пакета законів, а не одним законом 
№57. На черзі основний закон юве-
нальної юстиції «Про насильство в 
сім’ї», що встановлює відкритий те-
рор проти наших дітей з боку уря-
довців і дає право вилучати дітей із 
здорової сім’ї. І закон «Про дискри-
мінацію», що вимагає не просто до-
тримуватися прав, а буквально па-
дати на коліна перед усіма видами 
збоченців. «Закон про дискриміна-
цію» фактично створить у Вірменії 
поле для конфліктів. Конфліктне 
поле – це особлива технологія руй-
нування держав: ухвалюють закон, 
якому жоден громадянин не підко-
рюватиметься, а силові структури 
будуть вимушені його виконувати.

http://www.miasin.ru

Вірменія – за сімейні цінності
Інтерв’ю координатора Всевірменського Батьківського 
Комітету (ВВБК) Армана Бошяна порталу Miasin.Ru
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Коли говоритимуть: «мир і без-
пека», тоді раптово спіткає їх 
загибель

(1 Фес. 5:3)

Ім’я сучасного французького філософа 
Бернара Анрі-Леві навряд чи знайоме біль-
шості людей. Разом з тим, саме він є творцем 
теорії «метаморфічної реальності», згідно 
з якою завдання політичної еліти суспіль-
ства – створювати образи світу й за допо-
могою ЗМІ переконувати населення у тому, 
що світ не такий, якими люди його бачать, а 
такий, яким його прагнуть представити по-
літики. Таким чином, мова йде вже не про 
звичайну дезінформацію, а про створення 
віртуальної реальності, яка повинна замі-
нити справжню реальність того, що відбу-
вається у світі й суспільстві, – добре, що су-
часні інформаційні технології дають змогу 
створювати майже ідеальні інформаційні 
фальшивки. Згадаймо нещодавню війну в 
Лівії — незадовго перед штурмом Тріполі 
провідні новинні агентства вже запустили в 
ефір кадри зі взяттям столиці Лівії, оскільки 
відзняли їх інсценування на тлі спеціально 
побудованих у Катарі декорацій.

Ці приклади – усього лиш найяскравіші 
епізоди практичної реалізації «метамор-
фічної теорії». Наймасштабніша її реалі-
зація відбувається на наших очах і майже 
непомітно, а один із головних лозунгів цієї 
сучасної містифікації – боротьба з усіляки-
ми загрозами.

До розпаду СРСР головним джерелом 
небезпеки вважали радянську воєнну за-
грозу. Цікаво, що на Заході люди боялися 
нападу росіян набагато сильніше, ніж у 
СРСР американської агресії. На Заході ЗМІ 
і політики культивували цей страх настіль-
ки інтенсивно, що доходило до похмурих 
курйозів: міністр оборони США Д. Форрес-
тол викинувся з вікна з криком: "Росіяни 
йдуть!".

Здавалося б, холодна війна далеко по-
заду, але кількість декларованих Заходом 
небезпек зростає як на дріжджах. Загроза 
тероризму, порушення прав людини, дис-
кримінація усіх видів – ось далеко не по-
вний перелік небезпек, з якими нам пропо-
нують інтенсивно боротися.

Ціна безпеки —  
тотальний контроль

Загроза тероризму змушує державу взя-
ти життя громадян під свій щільний контр-
оль. Згадаймо – саме після теракту 11 ве-
ресня у США було прийнято знаменитий 
«Патріотичний акт», який суттєво обмежив 
права й свободи американських громадян 
і розширив повноваження держави щодо 
втручання в особисте життя. І, як свідчить 
колишній співробітник ЦРУ Е. Сноуден, аме-
риканські спецслужби дуже активно поча-
ли використовувати нові повноваження.

Відеокамери, що взяли під тотальний 
контроль публічний простір, біометричні 
паспорти, системи стеження в Інтернеті, 
електронні гроші, нарешті, всеосяжна ін-
формаційна кампанія, спрямована на під-

тримку заходів щодо забез-
печення безпеки, — усе це 

стало реальністю сьогоден-
ня. За свідченнями того ж 

Сноудена, західні спец-
служби створюють 
електронні досьє на 
кожного жителя пла-
нети, який виявляє хоч 

мінімальну активність 
в Інтернеті або «еле к-

трон ному» житті планети – користується 
кредиткою або мобільним телефоном.

Нас переконують у тому, що суспільство у 
небезпеці, оскільки обмежуються права ді-
тей і жінок, а в традиційній сім’ї панує культ 
насильства і жорстокості. Сім’ю фактично 
оголошують потенційно небезпечним для 
людини, й особливо для дитини, місцем. І 
для вирішення вигаданої проблеми захис-
ту від «насильства у сім’ї» західні держави 
здобули небачені раніше права на втручан-
ня у життя сім’ї, фактично ведучи справу до 
її руйнації. Батьків як потенційне джерело 
насильства ототожнюють у суспільній сві-
домості з терористами або злочинцями, а 
державна безпека простягає свої повнова-
ження упритул до дитячої спальні.

Нам раптом почали навіювати, що в тра-
диційному суспільстві відбувається неба-
чена дискримінація «сексменшин» й необ-
хідно вжити найневідкладніших заходів 
із запровадження у суспільну і юридичну 
практику принципів т.зв. «позитивної дис-
кримінації», тобто надати збоченцям осо-
бливих прав, яких не матимуть інші суспіль-
ні групи. Нібито така політика позбавить 
суспільство звички пригнічувати нещасних 
геїв і лесбіянок надалі. Збоченці на Заході 
активно користуються своїми правами і по-
ступово самі перетворюються на джерело 
дискримінації: достатньо ображеному збо-
ченцю поскаржитися, скажімо, на утиски 
з боку свого працедавця, як останнього у 
більшості випадків буде покарано, навіть 
якщо жодних серйозних доказів «дискри-
мінації» не буде.

Можливо, на Заході так усе добре, що 
боротися вже більше ні з чим? Та ні, еко-
номічна криза поглиблюється, у США низ-
ка міст оголосили про своє банкрутство; 
рівень злочинності, а особливо етнічної 
злочинності, зашкалює – завдяки політиці 
мультикультуралізму; «арабська весна», іні-
ційована Заходом, принесла врожай жах-
ливих злочинів щодо мирного населення. 
Але про ці реальні проблеми на Заході не 
говорять.

Страх  
як інструмент маніпуляції

У чому ж причина такої дивної політики? 
Звернімося по допомогу до психологів.

Дуже важливе значення у структурі пси-
хіки людини займає підсвідомість, і тому 
перший і основний інструмент маніпуляції 
свідомістю людей – це страх, що ґрунтуєть-
ся на інстинкті самозбереження. Викликав-
ши у людини відчуття страху, ви можете по-
вністю підкорити собі її волю й керувати її 
діями. Страх буває природний – як реакція 
на реальну небезпеку. Але є страх ілюзор-
ний, невротичний, який не сигналізує про 
реальну загрозу, а створений в уяві, у «вір-
туальній реальності». Маніпулятори вико-
ристовують зазвичай механізми створення 
цього ілюзорного страху, а також механізми 
придушення істинного страху через наві-
ювання байдужості до справжніх проблем.

Ці технології використовують і в бізнесі. 
Не секрет, що на страху хвороб індустрія 
медицини робить величезні гроші. Спочат-
ку проводиться агресивна кампанія у ЗМІ з 
нагнітання істерії довкола якогось захворю-
вання, а потім на сцені з’являється компанія, 
яка раптово розробила чудодійну вакцину 
проти хвороби. Останні приклади — страх 
перед свинячим грипом, на якому виробни-
ки вакцини отримали надприбутки, або про-
паганда вакцини «Гардасил», що калічить 
дівчат. При цьому в інформаційній кампанії 
використовують і «важку артилерію» – Гол-
лівуд. Мабуть, багато хто звернув увагу на те, 
скільки останнім часом з’явилося фільмів, 
що мусують тему смертоносних епідемій. 

Другий метод для маніпуляції – це брех-
ня. Брехня є доповненням до страху, осо-
бливо якщо сам страх ґрунтується на 
неправдивій інформації. Брехня може на-
бувати різних форм: неповна інформація, 
неправильно розставлені акценти, безпо-
середня дезінформація. Брехня фактично 
породжує страх, адже сказати можна все 
що завгодно, і що переконливіше – то прав-
доподібніший вигляд це матиме.

Таким чином, страх і брехня – це основні 
прийоми маніпуляції людьми, які широко 
використовують усюди, де тільки можливо. 
А страх, своєю чергою, – найдієвіша сила 
для запуску агресії.

Є такий психологічний термін – «ката-
строфізація мислення». Це поширений 
прийом маніпуляції свідомістю, коли через 
ЗМІ людині навіюють очікування біди, від-
чуття незахищеності і страху.

Мабуть, ті, хто пам’ятає радянську епо-
ху, помічали, як змінився характер новин-
них випусків за останні 25 років. Від спо-
кійної трансляції в основному позитивної 
інформації новини поступово перейшли 
до швидкої, «кліпової» подачі незв’язного 
набору сюжетів, що містять в основному 
негатив – аварії, теракти, злочини. Ве-
личезний негативний емоційний заряд 
несе в собі й «картинка» – трупи, кров, 
стрільба.

А оскільки інформація транслюється на 
великі маси, ефект посилюється за раху-
нок механізму зараження, тобто люди, які 
потрапили під цю «інформаційну хвилю», 
ніби заражують одне одного негативом і 
страхами. Відомий французький психолог 
Г. Лебон писав: «Маси ніколи не бувають 
вражені логікою мови, але їх вражають чут-
тєві образи, у царині почуттів легше ство-
рити «ланцюгову реакцію» – зараження, 
епідемію почуттів».

Цікаво, що найбільш схильними до загро-
зи такого впливу люди стають у період від-
носної стабільності, коли психіка впродовж 
певного часу не зазнає потрясінь.

Слід враховувати, що більшість людей 
за природою схильні до довіри, і, хай як 
не дивно, – прагнуть до підкорення, як це 
відобразив експеримент Стенлі Мілграма, 
що став класичним. І необхідні велика воля 
і мужність, аби йти проти мейнстриму – 
прийнятих у суспільстві і пропагованих ЗМІ 
поглядів.

Таким чином західні політичні кола здій-
снюють глобальні зміни в суспільстві, на-
гнітаючи штучні страхи навколо часто 
надуманих проблем і формуючи систему 
всеохопного контролю за поведінкою гро-
мадян. Наполегливе прагнення влади пі-
клуватися про дотримання прав дитини, 
боротися за політкоректність і проти дис-
кримінації, а також наша байдужість до цієї 
місії влади, що контролює всіх і вся, — все 
це призводить до утворення тоталітарної 
наддержави – удосконаленого аналогу 
орвелівського Великого Брата. 

Інформаційний  
самозахист

Що можна протиставити такій всезагаль-
ній політиці обдурення народу? Кожному, 
хто не хоче стати жертвою маніпуляції, 
необхідно мати тверді внутрішні переко-
нання й намагатися зберігати об’єктивність 
в оцінюванні інформації, що надходить. 
Необхідно навчитися оберігати свою свідо-
мість від інформаційного сміття і розуміти, 
що ЗМІ як головні «постачальники» інфор-
мації, як правило, ангажовані й обстоюють 
інтереси своїх власників. Недарма телеві-
зор у народі прозвали зомбоящиком.

Крім того, наукові дослідження показали, 
що найбільший «імунітет» проти негатив-
них зовнішніх впливів, у тому числі інфор-
маційних, мають люди віруючі, у яких є вну-
трішній «стержень», що не дозволяє легко 
збити орієнтири у свідомості людини. Вічні 
істини незнищенні, і людина, яка орієнту-
ється на них, має всі шанси зберегти сталу 
психіку за будь-яких обставин.

Тому найперший ефективний спосіб за-
хисту від численних маніпуляцій – це віра, 
яка допомагає відрізнити добро від зла, іс-
тину від її імітації.

Юрій СТОРЧАК

Теорія і практика 

маніпуляції свідомістю
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ОСВІТА. Батьківська експертиза

Низка проведених дискусій дала 
змогу визначити основні аргументи 
авторів даного курсу і їх прибічників 
на користь проекту. І хоча на перший 
погляд усе виглядає вельми перекон-
ливо, при ближчому розгляді докази 
на користь проекту виявляються вель-
ми спірними.

Міф перший – 
«Даний проект є концептуально 

правильним»

Існує два основні підходи у питанні про-
філактики ВІЛ/СНІДу – моральний і ме-
дичний. Перший передбачає виховання 
у підлітків переконання у необхідності 
здорового способу життя і позашлюбної 
стриманості, другий робить ставку на по-
стійне використання одноразових шприців 
і презервативів.

Уявімо, що при народженні кожна люди-
на отримає вагон шприців і презервативів, 
чи вирішить це проблему ВІЛ/СНІДу? Ні. 
По-перше, будь-який ін’єкційний наркотик 
руйнує імунну систему, а це – СНІД. По-
друге, презерватив є лише засобом зни-
ження ризику інфікування, не запобігаючи 
йому. Існує печальний досвід Європи, де 
одноразовий шприц і презерватив стали 
предметами повсякденного вжитку, але 
при цьому СНІД продовжує забирати життя 
людей.

Тепер уявімо, що всі люди будуть орієн-
товані на позашлюбну стриманість і здоро-
вий спосіб життя, що буде з інфекцією? Вона 
зникне, оскільки будуть блоковані шляхи 
її передачі. Практичним підтвердженням 
цього є мільярди людей, для яких пробле-
ми ВІЛ/СНІДу не існує через обрану ними 
модель поведінки. То про що слід говорити 
насамперед з підлітками – про принципо-
ве вирішення проблеми, чи про зниження 
ризику інфікування? Відповідь очевидна. 
Що нам заважає йти таким шляхом? Чому 
сьогодні основний акцент роблять на ме-
дицину, а не на мораль? Та тому що на мо-
ралі неможливо заробити, а от на медици-
ні — зовсім інша справа. За прибутковістю 
торгівля контрацепцією й ембріональними 
тканинами, отриманими в результаті абор-
тів, можна співставити з прибутками від 
торгівлі зброєю і наркотиками.

Тому, геть не дивно, що у впроваджен-
ня «презервативного» і контрацептивного 
мислення вкладають величезні ресурси, у 
тому числі й у гранти на освітні програми. 
Лінгвістичний аналіз тренінгового курсу 
«Захисти себе від ВІЛ» дозволив зробити 
однозначний висновок про його «презер-
вативне» спрямування.

Що ж стосується моральних моментів, 
то їх свідомо видалено. У посібнику для 
вчителів автори пишуть: «Важливо! Уни-
кайте повчальних висловлювань, що 
змушують учасників приймати рішен-
ня, які, на ваш погляд, правильні». Вчи-
телям пропонують «утриматися від осу-
ду особистісних цінностей і переконань 
учасників», а також «уникати моральних 
оцінок».

За відсутності гарантованих медичних 
засобів захисту будь-який проект з про-
філактики ВІЛ/СНІДу, що працює поза 
моральним полем, є концептуально 
хибним, оскільки принципово не може 
вирішити проблему.

Міф другий – 
«Проект позитивно зарекомендував 

себе як пілотний і може бути 
запропонований до широкого 

запровадження»
Говорячи про ефективність проекту, ав-

тори спираються на дані зниження рівня 
інфікування серед осіб у віці 15-24 років. 
Оскільки курс має превентивний характер, 
то очевидно, що будь-який ефект буде роз-
тягнутий у часі, тому доцільно розглянути 
дані по Дніпропетровській області, де він 
був пілотним. У 2010 р. рівень інфікуван-
ня ВІЛ з-поміж осіб 15-24 років становив 
56 ос. на 100 тис. населення, у 2011 р. ця 
цифра зменшилась до 52. Як ми бачимо, 
відбулося зниження на 4 особи. Багато це 
чи мало? По-перше, за медичними даними 
безсимптомний період хвороби може три-
вати від 5 до 14 років, а по-друге 20-25% 
ВІЛ-інфікованих не підозрюють про свою 
хворобу. Чи можна серйозно говорити про 
позитивний ефект на базі цих даних? Звіс-
но, що ні. Це просто певна статистика, що 
не має наукової цінності, зважаючи на не-
можливість встановлення реальної карти-
ни без всезагального тестування.

Навіть якщо припустити, що позитивний 
ефект все-таки існує, то де докази, що він 
пов’язаний із «Захисти себе від ВІЛ»? На-
приклад, паралельно у Дніпропетровській 
області запроваджували курс «Христи-
янська етика». До речі, як відомо, рівень 
інфікування мінімальний у тих західних 
областях України, де традиційно сильні по-
зиції церков, що підтверджує безпосеред-
ній зв’язок рівня захворюваності з рівнем 
суспільної моралі.

Другим аргументом, який наводять на 
користь проекту, є результати анонім-
ного опитування «До» і «Після». Напри-
клад, кількість учнів, які висловили намір 
«утриматися від сексуальних контактів до 
шлюбу або серйозних стосунків» зросло 
з 71% до 84%. Це, звісно, добре, але геть 
не означає, що всі з 13-ти відсотків, що до-
далися, реалізують такий намір у життя. 
У даному питанні більше звертає на себе 
увагу фраза: «до серйозних стосунків». 
Якими є критерії серйозності? Чи існують 
взагалі такі критерії? Вочевидь, кожен сам 
вирішує для себе це питання. Наприклад, 
в одному з тренінгів даного курсу підліток 
говорить подрузі: «Ми з тобою зустрічає-
мось вже три місяці, давай займемося ко-
ханням». Таким чином, на думку авторів, 
три місяці зустрічей можуть бути цілком 

достатнім підґрунтям для переходу до 
сексу. Тому, зважаючи на відсутність чіт-
ких позицій, з упевненістю можна сказати 
лише одне – мова йде про заохочення до 
дошлюбних статевих контактів.

В експертному висновку Українського на-
уково-методичного центру практичної пси-
хології і соціальної роботи НАПН України, 
який провів експертизу даного питальника, 
написано: «Пропонується виключити блок 
питань (БЛОК С), що стосується сексуальної 
поведінки, як не дуже коректний для цієї ві-
кової категорії».

Водночас наведені результати опитуван-
ня цікаві з іншого погляду. Вони доводять, 
що як мінімум 84% підлітків є цнотливими і 
через це доречно говорити про методоло-
гічну помилку авторів. Справа в тому, що в 
основі проекту лежить формула індивіду-
ального захисту (АВСD), аналіз якої пока-
зав призначення її для груп ризику. Така 
формула спрямована на зниження шкоди 
від прийому ін’єкційних наркотиків і ста-
тевих девіацій. Щодо нормальних дітей – 
такий підхід є провокаційним, оскільки 
статеві відносини і вживання наркотиків 
видаються за здійснений факт. Ми вва-
жаємо, що основні зусилля профілактичних 
програм для школярів повинні бути спря-
мовані на запобігання самих явищ, а не 
на зниження шкоди від того, що іще не 
відбулося.

Міф третій – 
«Проект не має альтернативи»

Уже було згадано, що альтернативою 
«презервативного шляху» є виховання мо-
ральної чистоти, причому цей шлях дає 
змогу принципово вирішити проблему ВІЛ/
СНІДу. Наприклад, в Америці існує понад 
100 програм, в основі яких лежить переко-
нання, що «єдиними суспільно прийнятими 
критеріями сексуальних стосунків пови-
нно бути утримання до шлюбу і взаємна ві-
рність». Ба більше, у 1996 році Конгрес США 
прийняв закон PL104-193, в якому йдеться 
про те, що державну підтримку не отримає 
жодна програма, в якій презерватив зазна-
чать у контексті захисту від ВІЛ.

Якщо повернутися до українських реалій, 
то існує обов’язкова дисципліна «Основи 
здоров’я» (авторів Воронцової Т.В. і Поно-
маренко В.С.), яка з 5 по 9 класи розглядає 
ті самі питання, що й проект «Захисти себе 
від ВІЛ». В цьому підручнику цій темі при-
свячено 223 стор. (сам тренінговий курс — 
168 стор.).

Міф четвертий – 
«Проект спрямовано 

на профілактику 
ризикованої поведінки»

Очевидно, що профі-
лактика ВІЛ/СНІДу – це на-
самперед утримання під-
літків від потрапляння в 
групи, що різко збільшу-
ють ймовірність інфіку-
вання. Відповідно до «Єв-
ропейського плану з ВІЛ/
СНІДу на 2012-2015 рр.», 
до таких груп віднесено в 
основному споживачів 
ін’єкційних наркотиків та 
їхніх статевих партнерів, 
працівників секс-бізнесу, 

чоловіків, які мають секс із чоловіками. 
Розгляньмо, якою мірою даний проект за-
ймається захистом підлітків від потраплян-
ня в групи ризику.
 Наркоманія. Ціла низка положень 

проекту несе відверто провокаційний 
характер. Наприклад, фраза «Зазвичай 
наркотична залежність виникає не за 
одну ніч». Існують наркотики, навіть ра-
зове вживання яких може призвести до 
стійкої залежності. Говорячи про причини, 
з яких люди починають приймати нарко-
тики, автори повідомляють інформацію, 
яка так само може спровокувати: «нар-
котики легкодоступні», «їм цікаво, на 
що це схоже», «вживаючи наркотики, 
вони стають старшими на вигляд», «за 
допомогою наркотиків намагаються 
відновити психологічну рівновагу (по-
збутися тривоги, ніяковості, низької 
самооцінки)», «вважають, що це непо-
ганий спосіб розважитися», «перекона-
ні, що приймати наркотики – це модно 
і круто».

Тренінги 7, 8, 9 передбачають входжен-
ня підлітка... в образ наркомана. З розділу 
«Ні алкоголю і наркотикам» підлітки дізна-
ються, що вживання наркотиків і психо-
тропних препаратів з метою отримання 
«кайфу» є просто «зловживанням». Кращо-
го виправдання для наркомана-початківця 
годі придумати. А розмова між підлітками, 
коли один із них, спробувавши травичку, 
говорить іншому: «…дуже сподобалося, 
такий кайф, незабутні враження» на дум-
ку фахівців Інституту проблем виховання 
НАПН України може справді підштовхнути 
їх до дії.
 Проституція. Здавалося б, автори 

тренінгу повинні були докласти усіх зу-
силь, аби підлітки не потрапили до цієї 
групи й утримувалися від контактів із нею. 
Але в проекті проституцію розглянуто як 
секс-бізнес, тобто один із способів веден-
ня економічної діяльності. Виявляється – 
це не соціально небезпечна й аморальна 
поведінка, а просто вид професії. Про яку 
профілактику з таким підходом може бути 
мова? Такий підхід не випадковий, оскільки 
в методичному посібнику для вчителів до 
цього тренінгу на першій же сторінці, в роз-
ділі «спеціальна термінологія», настійно ре-
комендується послуговуватися термінами, 
які «виключають моральну оцінку такого 
явища». Очевидний підхід, при якому про-
ституція є просто роботою, без жодного 
морального осуду суспільством.
 Гомосексуалізм. Автори згадують 

про це явище як про один із видів сексу, 
а саме чоловіка з чоловіком, і замовчують 
про можливі негативні наслідки. Це викли-
кає ще більше здивування, оскільки саме 
дана форма стосунків несе в собі найбіль-

У зв’язку з тим, що останнім часом здійснюються 
активні зусилля із запровадження в освітній про
цес тренінгового курсу «Захисти себе від ВІЛ» авто
рів Воронцової Т.В. і Пономаренко В.С., пропонує
мо нашим читачам короткий аналіз цього проекту. 
Редакція газети вирішила не залишатися осторонь 
цього питання, оскільки воно викликає сильне зане
покоєння у батьків – адже мова йде про здоров’я і 
життя наших дітей.
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Ось уже 13 років я працюю практичним 
психологом у навчально-виховному комп-
лексі «Д/с – початкова школа» № 25 «Во-
лошка» м. Дніпродзержинська, де перебу-
вають діти від 2 до 10 років.

Особливе місце у напрямі роботи з фор-
мування у наших вихованців духовно-мо-
ральних цінностей займає «Театр етичних 
мініатюр», який організовую і проводжу в 
нашому комплексі я, практичний психолог 
закладу, і вважаю, що виховувати у дітей 
почуття любові, справедливості, правди, 
співчуття, милосердя сьогодні як ніколи 
актуально.

Беззаперечно, що найефективніше роз-
виток морально-етичних уявлень відбу-
ватиметься в ситуаціях, де діти можуть як 
спостерігати моральні зразки поведінки, 
так і активно включатися в них. Тому в 
якості могутнього засобу розвитку духо-
вних цінностей ми вважаємо доречним 
використовувати дитячу художню літе-
ратуру, з якої можна черпати різноманіт-
ні життєві ситуації, моделі спілкування і 
взаємодії.

Неоціненну допомогу у доборі корис-
них, повчальних літературних історій здій-
снює для нас видатний педагог – Василь 
Олександрович Сухомлинський, який 
залишив нам у спадок безцінні етичні мі-
ніатюри – короткі оповідання, притчі, 
казки – поетичні, емоційні, щирі, дотепні, 
з глибоким підтекстом. Вони прониза-
ні любов’ю до дитини, до рідного краю, 
ненав’язливо, часом обережним натяком, 
навчають доброзичливості, поваги до 
старших, добрих, красивих вчинків, тонко 
торкаються різноманітних тем духовності, 
моралі, філософії життя.

Психологам і педагогам відомо безліч 
способів формування моральних, духо-
вних цінностей у дитини на основі творів 
художньої літератури, і серед них – важ-
ливе місце займає театралізація літера-
турних творів. Так утворився театр.

Його головне гасло – «Засіяти добром 
дитячі душі!»

Основна мета – наочно продемонстру-
вати дітям за допомогою інсценування 
літературного твору різноманітні моделі 
поведінки людей у тій чи тій ситуації, спо-
нукати дітей задуматися, поміркувати над 
такими складними моральними категорі-
ями, як «добро – зло», «погано – добре», 
підштовхнути їх до спільного активного 
обговорення, пошуку позитивних моде-
лей спілкування людей одне з одним.

Якщо коротко сказати про цю техноло-
гію, то можна окреслити це так: діти-ар-
тисти інсценізують перед дітьми-глядача-
ми короткий художній твір (мініатюру), в 
основі якого є морально-етична проблем-
на ситуація. Після показу ведучий (прак-
тичний психолог) проводить з дітьми-гля-
дачами аналіз запропонованої ситуації. 
Здійснюється узагальнений висновок.

Окрім творів В. Сухомлинського я та-
кож звертаюся до творчості інших авто-
рів (В. Осеєвої, Л. Воронкової, В. Сутеєва, 
О. Лопатиної, М. Скребцової та ін.). Чудо-
вою допомогою для нас є також «Буквар 
емоцій» (автор Т. Цидзина), народжений, 
до речі, у стінах нашого комплексу. Цей 
посібник – своєрідна подорож у світ емо-
цій, добрих і лихих вчинків, гарної і пога-
ної поведінки.

«Чуйність», «Сердешність», «Справедли-
вість», «Жадібність», «Співчуття», «Вдяч-
ність», «Турбота про інших», «Чесність», 
«Егоїзм», «Бережне ставлення до природи» 
– це далеко не повний перелік тем, які за 
посередництва етичних мініатюр розгля-
даються під час вистав театру.

Головний принцип добору в «трупу ак-
торів» – «Якщо дуже хочеться, то — ласка-
во просимо!» На мою думку, не можна роз-
діляти дітей на «здібних» і «нездібних» 
до сценічної діяльності. З усіма дітьми 
можна розіграти будь-який сюжет, тому що 

діти відображають будь-яку сценічну дію 
легко, щиро й самобутньо. Не дарма ве-
ликий режисер Костянтин Станіславський 
вказував акторам, що їм слід вчитися щи-
рості в мистецтві саме у дітей.

Таким чином, «трупа акторів» фор-
мується за бажанням дітей. Далі по-
чинається ознайомлення учасників 
трупи з літературним репертуаром. Про-
читане обов’язково обговорюється, щоби 
з’ясувати, наскільки діти зрозуміли зміст 
твору, його ідеї, моральні якості або по-
милки персонажів, усвідомили причинно-
наслідкові зв’язки. В рамках цього етапу 
розподіляються ролі, і діти починають 
працювати над ними. Образи літературних 
героїв відпрацьовуються вже безпосеред-
ньо в іграх-драматизаціях.

І от настає момент театралізованої ви-
стави, що складається з кількох мініатюр, 
об’єднаних спільною темою. Розпочина-
ється вистава піснею про театр етичних 
мініатюр, яку виконує вокальна група. Ця 
пісня ніби активізує дітей-глядачів, нала-
штовує їх на подальшу роботу: «Дивитися 
й активно думати!» Ведучий оголошує 

тему, і далі відбувається театралізація тієї 
чи іншої мініатюри.

Глядачами є діти однієї групи або одно-
го класу. Нам не потрібна велика кількість 
глядачів, нам важливо почути кожного, 
щоби в дискусії, яка відбудеться після інс-
ценування, взяли участь усі діти-глядачі. 
Тому вистава може повторюватися кілька 
разів – для певних вікових груп.

Після кожної мініатюри я 
ініціюю обговорення ситу-
ації з дітьми-глядачами. Це, 
мабуть, найважливіше, голо-
вне в роботі Театру етичних 
мініатюр!

Тобто основна мета – спо-
нукати дитину замис-
литися над моральними 
вчинками героїв літера-
турного твору, розмірко-
вувати, висловлювати 
свою думку, здійснювати 

свій моральний вибір!
Головний принцип обговорення – не 

давати дітям готової відповіді, мотивува-
ти їх до самостійного міркування, аналізу 
ситуацій, пошуку правильного рішення. Як 
результат цієї копіткої праці – самостійний 
висновок дітей і набуття досвіду спільного 
обговорення, пошуку рішень.

Театр етичних мініатюр – це технологія 
«2 в 1», спочатку серйозна, цілеспрямова-
на праця з формування морально-етичних 
уявлень, спрямована на дітей трупи (акто-
рів), а потім (під час вистави) – на глядачів.

Театр етичних мініатюр – це гімнас-
тика для розуму, це праця для душі, це 
відкриття, це одкровення! Поступове на-
повнення душі дитини основними життє-
вими смислами формує в ній духовно-мо-
ральну орієнтацію, пріоритет морального 
в особистих життєвих установках і пове-
дінці. І ми бачимо, що наші вихованці ви-
ростають творчими, активними, емоцій-
но чуйними, добрими, доброзичливими і 
культурними людьми.

ФОРТУНАТОВА М.О.,
практичний психолог

Формування духовних цінностей у дошкільнят і 
молодших школярів

як засіб
виховання

Проблема формування духовно-моральних цінностей у 
найменших громадян нашої країни – дошкільнят і молод-
ших школярів – сьогодні як ніколи актуальна. Це особли-
вий віковий період, «святий» і «крихкий», коли формується 
духовно-моральна основа особистості. Тому вкрай важливо 
у цей період цілеспрямовано прищеплювати дітям знання 
про моральність, про людські цінності, тим паче, що вони 
в цьому віці дуже сприйнятливі для спілкування за даною 
тематикою.

шу небезпеку. За підсумками 2011 року 
в Європі гомосексуалісти становили 
близько 80% усіх ВІЛ-інфікованих ста-
тевим шляхом. За даними 2012 року, 
в США близько 80% ВІЛ-інфікованих 
підлітків 13-19-тирічного віку станов-
лять юнаки, причому дев’ять із десяти 
заразилися в результаті гомосексу-
ального контакту. Статистика страшна і 
просто дивовижно, що про це не сказано 
жодного слова. Цілком очевидно, що ви-
ведення гомосексуалізму з-під критики, 
виховання толерантного ставлення до 
«сексу чоловіка з чоловіком» зроблено 
на догоду західній тенденції до легалізації 
одностатевих відносин. 

Те, що такий підхід несе в собі еле-
мент провокаційності, доводять соціо-
логічні дослідження, проведені під ке-
рівництвом кандидата психологічних 
наук Гридковець Л.М. серед студентів 
м. Києва. Там, де викладачі поділяли 
позицію толерантності і прийняття го-
мосексуалізму як норми, показники 
«позитивного образу гомосексуальних 
експериментів» і «можливість власного 
експериментування» становили 24% і 
11,2%. Там, де викладачі оцінювали це 
явище як неприродне і працювали над 
виправленням такої девіації, ці показни-
ки становили 5% і 0%, відповідно. Таким 
чином, позиція соціального оточення 
демонструє фактор ситуативної зумов-
леності гомосексуальності.

Проект також зачіпає тему хаотичного 
статевого життя, але, при цьому, учасни-
ки процесу отримали романтичну назву 
«особи підвищеної статевої активнос-
ті». Цілком очевидно, що «підвищена 
статева активність» поза сім’єю означає 
часту зміну партнерів.

Підліткам практично відкритим тек-
стом говорять, що статева розпуста є 
однією з допустимих форм поведінки, 
головне при цьому – заходи щодо за-
хисту здоров’я. І ніде не сказано, що це 
деградація особистості, саморуйнація, 
зрада, психологічна міна уповільненої дії 
у фундамент майбутньої сім’ї. Таким чи-
ном, моральний осуд статевої розпусти 
є запорукою міцних і здорових сімейних 
стосунків у майбутньому, а створення 
сім’ї уже саме по собі є потужним засобом 
ВІЛ-профілактики.

Реальні результати  
запровадження проекту

Опитування учнів, які пройшли даний 
тренінговий курс, показав: жоден учень 
не зміг правильно назвати групи під-
вищеного ризику, а половина взагалі 
не знає, що це таке. Ніхто не вказав, 
що єдиним засобом захисту від ВІЛ 
є дошлюбне утримання. Увесь захист 
підлітки звели до використання разових 
шприців і презервативів. Ніхто не був 
орієнтований на дошлюбне утримання, 
оскільки всі допускали для себе можли-
вість сексуального партнерства.

Аналіз результатів відповідей на запи-
тання «які стосунки є серйозними» пока-
зав, що кожен підліток сам визначає сер-
йозність стосунків. Ніхто не відповів, що 
серйозні стосунки – це стосунки, спрямо-
вані на створення сім’ї. Усі респонденти 
розуміють їх як позашлюбні зв’язки на 
базі сексуального партнерства або ци-
вільного шлюбу.

Проведене опитування підтвердило, 
що проект на ділі не дає елементарних 
базових знань. Нам цілком очевидно, що 
«Захисти себе від ВІЛ» з цим завданням 
не впорався. І якщо поставити питання: 
«чого більше в проекті – профілактики чи 
провокації», то на наш погляд, проект є 
суто провокаційним.

БЕЛЯКОВ С.Ю.
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СВІТ СІМ’Ї. активний досуг

Турклуб «Путь» повернувся з лісового та-
бору, що проходив, як завжди, в Кримських 
горах, а цього року – в районі села Щебетів-
ка. Це – Східний Крим із його неповторни-
ми червоними скелями й безліччю ожини, 
з білками й оленями на лісових стежинах 
(якщо поводитися тихо й дивитися уваж-
но), з руїнами давніх міст і відбудованими 
монастирями у горах.

Серед усіх цих див ми прожили два тижні.
Ми – група турклубу «Путь», з Одеси і 

Криму, сорок дві особи, діти і дорослі. 
Наш літній табір має назву «розвідуваль-

ний». Його завдання — знайти у горах 
25-30 цікавих об’єктів – майбутніх контр-
ольних пунктів, які фіксують на фото й 
позначають на карті. Ці дані вручать пе-
ред самим стартом учасникам змагань – у 
кінці вересня «мандрівники» проведуть у 
Криму триденний стокілометровий супер-
марафон «Кримська Сотка. Пам’яті друзів» 
(http://crimea100.info/).

Робота з підготовки марафону серйозна. 
Потрібно… вчитися жити в лісі. Це не тіль-
ки фізичні навантаження – необхідна пев-
на міць душі, вміння не скиглити, спокійно 
приймати рішення, поступатися і відступа-
ти, слухати і чути одне одного, допомагати 
одне одному… Потрібно за необхідності 
вміти розпалити багаття, а ще важливіше – 
«грамотно» його загасити. Потрібне бажан-
ня (!) прибирати у лісі не лише після себе, 
а й до себе (дуже багато у лісі «антропо-
генного» сміття). Не лінуватися сходити до 

джерела (похід по питну воду займає час, а 
ще тягни-но п’ятилітровий, неслухняний і 
слизький бутель підйомом!). Міським дітям 
звикнути до такого життя ой як нелегко. А 
зовсім, здавалося б, просте: вимити руки 
перед їдою, почистити зуби після їжі, не 
розкидати шкарпетки, навести лад у наметі, 
де ти живеш разом з товаришами, помити 
миску і чашку… Дивно, але і цього дово-
диться навчати(ся).

Є й інший бік у цього життя… Зумій поба-
чити красу неба, що змінюється щосекунди. 
Не розчавити жука, що повзе стежкою, де 
ти йдеш із важким вантажем: не він у нас, 
а ми у нього в гостях! Роздивитися у за-
мшілому камені частину будівлі печерного 
міста, побачити на скелі пам’ятну табличку, 
а вдалині на плоскогір’ї помітити пам’ятник 
партизанам, а ще – спробувати розібратися 
в історії кожного об’єкта. Тому що не можна 
не пам’ятати коріння свого народу.

Коли ми починаємо розповідати про та-
бір, нас насамперед запитують: як ви там, у 
лісі, живете?

Ось наш приблизний розпорядок дня. 
Підйом – за сигналом флейти – о шостій 
ранку. Після шостої на галявину приходить 
сонце, і спати воно вже не дає. До цього – о 
пів на шосту – прокидається черговий загін 
і – як правило – вожаті. Увесь табір умива-
ється, приводить себе до ладу, і – шикуван-
ня! Загонів у нас чотири – «Соколи», «Хоббі-
ти», «Безкінечність» і «Усмішка». Приблизно 
о 6.40 починається ранкова лінійка, на яку 
всі, хто заслужив клубну форму, приходять 
у ній. Коротка інформація вожатих про пла-
ни на день. А черговим – поки – роздмухати 
вугілля, щоби знову загорілося згасле після 
вчорашнього збору багаття, принести води, 

приготувати сніданок… їжа у 
нас смачна, окрім супів-борщів, 
каш і салатів – бутерброди з си-
ром, або курка чи печена на ву-
гіллі риба… консерв – мінімум, 
солодощі і фрукти – обов’язково! Все це ку-
пується у селищі, куди загони також ходять 
по черзі, забезпечуючи увесь табір. Дорога 
до селища – понад 5 км. Зворотний шлях 
– по спеці, з важкими рюкзаками (табір ве-
ликий, годувати треба). Займає продуктова 
доставка години чотири. Не всі цим задово-
лені, але таке навантаження вельми сприяє 
і фізичному загартуванню, і моральній ви-
тримці. По дорозі – розмовляємо з дітьми 
про життя, відповідаємо на їхні запитання, 
розповідаємо історії… А ще група доставки 
за труди неодмінно отримує морозиво!

Поки перша група виходить у розвідку, 
друга – в доставку, третій загін відправля-
ється на море (куди також не близько, спо-
чатку 5 км до селища, потім – на маршрутці 
до узбережжя). Але незважаючи на труд-
нощі з переміщенням діти на море ходили 
охоче. «Фіксики» - малюки по 5 років – усі 
приїхали з рідними, хто з татом і мамою, хто 
з бабусею – теж бадьоро тюпали лісовою 

стежкою. Були у таборі і молодші 
діти. Рекордсмени – сім’я Колес-
ників – брали участь у повному 
складі. У Сергія і Наталі – шесте-
ро дітей від двох місяців до 15 
років, і ходять з нами вони з 2008 
року. Ми з дітьми цього року по-
рахували: зараз клуб випускає 
– за двадцять років свого існу-
вання – вже восьме покоління 
дітей. Далеко не всі вони йдуть у 
«дорослий» спортивний туризм, 
але навички лісового життя без 
сумніву стають у пригоді у житті 
буденному.

Ближче до ве-
чора повертаєть-
ся розвідка. Біля 
вечірнього багат-
тя їм ставлять за-
питання – де були, 
що бачили. За цей 
табір кожен за-

гін устиг сходити у розвідку. Результат – не 
багато, не мало, 31 контрольний пункт для 
майбутнього супермарафону!

Увечері – загальний збір, посиденьки 
біля вогнища, й о 22 годині – відбій, щоби 
вранці почати новий день із першими про-
менями сонця.

Отже, літній табір — позаду. Не все без-
хмарно, але потім залишаться лише при-
ємні спогади, навіть у тих, хто не поїде біль-
ше з нами. А зараз – час підбити підсумки і 
готуватися до Сотки. Сотка – велике свято 
праці і дружби. Цього року вона стартує 27 
вересня, що співпадає із Всесвітнім днем 
туризму.

Зараз Рада вожатих (куди входять юнаки 
й дівчата – вожаті загонів, а також усі до-
рослі нашого табору) назвала з числа усіх 
дітей тих, хто братиме участь в організації 
14-ї Кримської Сотки. Там уже не буде часу 
на виховання ледарів і розбирання сварок, 
там нас усіх чекає дуже велика праця. Спо-
чатку слід випустити на старт команди – а 
в наших переходах уже впродовж кількох 
років стартує не менше 150 осіб. Потім – 
приймати СМС-ки від кожної команди при 
досягненні ними КП – таких СМС-ок наби-
рається не менше 500! Привітно зустріти і 
нагодувати усіх на фініші. Розташувати усіх 
охочих ночувати на місці фінішного КП. За-
безпечити дровами, показати, де вода… 
Роботи вистачить усім і кожному, і слово 
«я» звучатиме дуже гарно, коли скажуть: 
«Добровольці, крок уперед!»

Андрій і Марія МАКСИМОВІ,
члени «Батьківського  

комітету України»

Ось і минуло літо, період відпусток 
і поїздок. Саме цей час об’єднання 
батьків з Одеси використовує, щоби 
зміцнити фізичне і духовне здоров’я 
своїх дітей і дітей, яких довірили їм 
інші батьки. У цій статті мова піде 
про туристичний клуб «Путь».

НЕВЕЛИЧКА ДОВІДКА. Туристичний 
клуб «Путь» існує вже 20 років. По-
чаток йому дала сімейна пара, що з 
часом стала батьками і не забажала 
залишити туристичну стезю. Адже 
туризм допомагає не лише пізнавати 
разом з дітьми навколишній світ, а й 
виховувати їх і ненав’язливо зрощу-
вати у них якості, які стануть супут-
никами у дорослому житті.

Стартувавши з простих походів, 
турклуб із часом розпочав свій шлях і 
організував в Криму щорічний супер-
марафон «Кримська Сотка. Пам’яті 
друзів». Унікальність цього «дорос-
лого» змагання полягає в тому, що 
його підготовка відбувається багато 
в чому завдяки участі дітей. Також 
цікаво те, що до участі допускають 
лише команди від 4 до 6 осіб. Але це 
не все! Фініш команді зараховується 
лише в тому випадку, якщо до ньо-
го дійшли усі її члени. Таким чином, 
організатори поставили на чільне 
місце не тільки швидкість, а й взає-
мо допомогу.

Про те, як туристичний клуб готу-
вав змагання цього літа, нам розпо-
віли його керівники.

…И все-таки слышишь нередко –
Сейчас, как тогда: 
«А ты бы пошел с ним в разведку?
Нет… или – да?»

(Володимир Висоцький)

Пропонуємо матеріали для розповсюдження:

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

2. «Родительский видеожурнал №4» – Добір
ка відеоматеріалів, зокрема виступи і матеріали III 
Всеукраїнського батьківського Форуму. – Загальна 
тривалість 15 годин. Двосторонній DVDдиск. – 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. DVDдиски – 10 грн:

– «Стена – Ювенальная юстиция» – Ролики, те
лесюжети, токшоу, 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 Медведєвої 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:



9
стор.

N 3 вересень 2013 Мистецтво Бути БатькаМи. СВІТ СІМ’Ї

1. Перебільшену похвалу одразу ж хочеться 
«поставити на місце», виявити свою істинну нату-
ру. Не розкидайтеся незаслуженою похвалою на-
всібіч, прагнучи завоювати прихильність дитини. 
Багато батьків розповідають про те, що резуль-
татом таких невиправданих похвал ставала геть 
нестерпна поведінка нащадка. Батьки стинали 
плечима, називаючи це парадоксом. А відбува-
ється от що: діти відчувають нещирість. Дитина, 
ніби відчуваючи сумнів, а чи така вона «чудова, 
мила, незамінна», намагається заперечити по-
хвалу своєю поведінкою.

Дитина оцінить щиру похвалу, і наступного 
разу буде щиро рада зробити вам приємне.

2. Не висловлюйте своє схвалення у фінан-
совому еквіваленті. Не слід заохочувати до-
помогу по господарству або творчу діяльність 
малюка грішми. Людина успішно займається 
тим, що обирає щиро, за внутрішніми мотивами. 
Якщо ж дитина знає, 
що за дією слідує 
оплата, то докорін-
но змінить харак-
тер поведінки –з 
«творчого діяння» 
її активність пере-
твориться на «заро-
бляння грошей».

3. У сім’ях, де кілька дітей, батьки повинні 
слідкувати, щоби заохочення однієї дитини 
не викликало в інших почуття заздрості або 
образи. У загохоченні дітей батькам щоразу слід 
діяти обдумано й неквапливо.

4. Однозначно виключіть метод заохочен-
ня цукеркою і шоколадкою. Діти, звісно, дуже 
полюбляють поласувати, але робити культ з їжі і 

виховувати над-
мірний інтерес 
до неї не варто. 
Звісно, простіше 
купити дити-
ні цукерку, ніж 
присвятити час 
малюкові. Про-
стіше, але далеко 
не краще.

5. Заохочення повинно слідувати за до-
брим вчинком, а не бути обіцяним заздале-
гідь: «Зроби те, тоді отримаєш оте …» Ваша дити-
на повинна навчитися отримувати задоволення 
від самої праці, а не старатися заради нагороди. 
Адже у житті не за кожною доброю справою слі-
дує нагорода, і не слід привчати малюка завжди 
чекати на неї.

6. Навчайте свою дитину бути вдячною за 
будь-які знаки уваги, виявлені до неї, неза-
лежно від суми грошей, витрачених на пода-
рунок. Якщо вашій дитині дарують подарунки, 
ніколи не аналізуйте з нею їхню вартість і цін-
ність, це може призвести до серйозних мораль-
них проблем.

Ольга РЕБЕЩЕНКОВА

З а о х о ч е н н я 
– це своєрідне 
мистецтво ви-
ховання. Воно 
може бути як 
«корисним», так 
і «шкідливим». 
Оволодіти цим 
мистецтвом бать-
кам допоможе 
низка нескладних 
правил. Засвоївши їх, ви зможете уникну-
ти багатьох помилок.

Заохочення
Коли похвала шкодить

Школа –  
це не лише уроки

Для дитини це новий спосіб життя, 
коли її зобов’язують підкорюватися 
строгій системі правил. Під час уроку 
слід сидіти за партою спокійно й уважно 
слухати вчителя. Не можна просто так 
виходити з класу, навіть якщо урок геть 
набрид. Якщо є що сказати, спочатку 
необхідно підняти руку і дочекатися до-
зволу вчителя. Шкільні правила зовсім 
не такі, як у дитячому садку. Там їх спря-
мовано на зручність вихователів, і тому 
їх смисл дітям добре зрозумілий. У школі 
– це правила шкільного життя і суспільні 
норми, що визначають поведінку учня, 
дотримуватися яких потрібно не тому, 
що їх порушення комусь нашкодить, а 
просто тому, що в стінах школи так за-
ведено. Прийняття цих нових правил є 
першим досвідом входження дитини до 
суспільства. Надалі стикатися з такими 
правилами їй доведеться не раз, а вмін-
ня підкорювати їм свою поведінку набу-
вається саме на початковій стадії шкіль-
ного навчання.

Перший учитель
Вчитель у житті дитини – пер-

ший представник суспільства. На-
певно, після такого твердження у 
багатьох виникло природне запи-
тання: «А коли дитина ходила в ди-
тячий садок? Адже там також був 
свій представник – вихователь».

 Що ж, запитаймо у себе: на кого 
найбільше повинна бути схожа 
вихователька? Звісно, на маму, і 
роль її полягає у тому, щоби тим-
часово заміняти маму, а не пред-
ставляти суспільство. Тож якою 
вона повин на бути? Насамперед 
– доброю. А вчителька? Справед-
ливою. І вона зовсім не повинна 
бути схожою на маму, яка хвалить 
свою дитину не зважаючи на те, чи зро-
била вона уроки, опанувала лічбу до де-
сяти і вивчила напам’ять вірш.

Шкільний клас
Шкільний клас стає для дитини пер-

шою соціальною групою –групою лю-
дей, зайнятих однією справою. У даному 

випадку це навчання. Молодші школярі 
на відміну від старших схильні надавати 
більше значення оцінці вчителя, тому 
від учительської оцінки (насамперед 
навчальної) залежить статус дитини у 
класі й ставлення до неї однокласників. 
Школа є першою для дитини моделлю 
суспільства. Шкільні правила – модель 
соціальних норм. Взаємини з учителем 
– модель майбутніх взаємин із началь-
никами і керівниками. Стосунки з одно-
класниками – модель наступних стосун-
ків з колегами і друзями.

 Перша вчителька –  
перше кохання

Як уже мовилося, для школяра молод-
ших класів учителька – перший у житті 
«повноважний представник» суспіль-
ства, чим і пояснюється цілковито осо-
бливе до неї ставлення багатьох дітей. 
Це і любов аж до обожнювання, і повага, 
і захоплення до поклоніння. Такі вияви 
з боку дітей особливо помітні у першо-
му класі. У другому почуття стають вже 
більш осмисленими. Звісно, так до своєї 
першої вчительки ставляться не всі діти, 

але дуже багато з них, і для успішного 
входження дитини у суспільство такі 
почуття мають чимале значення. Діти, у 
яких цього не було, пізніше у своїх вза-
єминах із суспільством часто відчувають 
серйозні труднощі. І це цілком природ-
но, оскільки їхній перший контакт із со-
ціальним середовищем був невдалим.

Якщо вчителька  
не має рації

Збереження вчительського авторите-
ту в очах дитини важливе не для вчителя 
і не для школи, а для нормального роз-
витку самої дитини. Однак, що ж робити, 
якщо вчитель не відповідає своїй висо-
кій ролі? Таке, на жаль, трапляється. Має 
місце упереджене ставлення до дітей: 
одних люблять, а інших недолюблюють, 
причому з причин, які від дітей геть не 
залежать. Бувають і випадки застосуван-
ня непедагогічних методів виховання. 
Одному вчителю бракує професіоналіз-
му, в другого не витримують нерви, в 
результаті чого він «зривається», третій 
просто виконує свою роботу абияк. У 
таких випадках вихід існує лише один: 
пояснити дитині, що вчитель – звичайна 
жива людина, така ж, як усі, просто в цій 
конкретній ситуації його дії з тієї чи тієї 
причини не зовсім правильні, але не до-
пускати, щоби в цілому в дитини сформу-
валося негативне ставлення до вчителя.

Звісно, це – лише окремі приклади. Їх 
зовсім не слід завчати і відтворювати до-
слівно – важливо тільки дотримуватися 
загального принципу, що включає три 
головні умови:

1. Не допустимо, щоби дії вчителя 
або вашого обговорення їх з дити-
ною призвели до падіння самооцінки 
останньої і формування у неї думки, 
що вона «погана», «дурна» і, взагалі, 
«якась не така».

2. Слід підтримувати у дитині пра-
вильні уявлення про справедливість, 
добро і зло. Якщо ви упевнені, що 
вчитель не має рації, то потрібно зро-
бити так, щоби дитина не сприйняла 
його дії як зразок для наслідування.

3. У будь-якому випадку вчитель-
ський авторитет слід підтримува-
ти, і навіть якщо вчитель допускає 
серйозні прорахунки, пояснювати 
їх дітям слід ситуаційними причи-
нами, а не недоліками педагога як 
особистості.

О.Л. ВЕНГЕР, 
дитячий психолог,  

доктор психологічних наук,  
професор

Дитина і школа

У суспільстві прийнято вироблені багатьма поколіннями прави-
ла, що визначають поведінку людини у різноманітних ситуаціях. Ці 
правила називають соціальними нормами. До них відносять і нор-
ми ввічливості, і прийняті форми поведінки в громадських місцях, і 
військовий статут. Частина цих норм давно втратила свій первинний 
зміст, і сьогоденний їхній смисл полягає в тому, що людина, яка 
їх дотримується, демонструє свою приналежність до цивілізованого 
суспільства й готовність відповідати його вимогам. Якщо, заходячи 
у приміщення, людина не вітається, фізичної шкоди вона нікому 
цим не заподіює. Проте вона показує, що не ставиться до людей і 
суспільства з повагою.

Що не можна говорити  
в жодному разі:

1. Вчителька тебе не любить.
2. Вчителька ставить оцінки 

несправедливо.
3. Ваша вчителька – дурна.
4. Вимогу вчительки виконувати не 

потрібно – вона неправильна.
5. Вчиняти так вчителька не має 

права.
 
Те, що можна сказати дитині,  

але лише у крайньому випадку:

1. Якщо вчителька тебе сварить 
частіше за інших, незважаючи на те, 
що ви усі поводитеся однаково, зна-
чить - вона просто боїться, що ти надто 
швидко забудеш те, що вона тобі вже 
говорила.

2. Оцінка ставиться не тільки за 
знан ня, а й за ставлення до справи. 
Мабуть, вчителька вирішила, що якби 
ти не лінувався, то виконав би роботу 
набагато краще.

3. Кожен може іноді про щось забути 
або чогось не помітити.

4. Можливо, цього разу вчителька 
випадково помилилася. Іноді таке бу-
ває з усіма.

5. Ми ж з тобою не знаємо точно, 
чому вчителька так вчинила, тому кра-
ще не будемо розбирати її вчинок.
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СВІТ СІМ’Ї. Мистецтво Бути БатькаМи

Наслідки свавілля

Наслідки такої поведінки дитини дуже 
серйозні: інфантильність, невдачі в особис-
тому житті, професійна неспроможність, 
асоціальна поведінка.

Свавілля завдає величезної шкоди роз-
виткові дитини. Як фізичному (свавіль-
на дитина більше ризикує «влипнути» в 
якусь історію, що завершується травмою 
або каліцтвом), так і інтелектуальному й 
емоційному.

Не маючи волі до подолання труднощів, 
такі діти зазвичай ідуть торованим шляхом, 
роблячи лише те, що їм вдається без зусиль 
(а це, в основному, розваги).

Для розвитку дитини дуже важливо мати 
приклади для наслідування, ідеали. Якщо ж 
окрім себе, любої, інших ідеалів у неї немає, 
то й розвитку не відбувається: навіщо праг-
нути досконалості, якщо ти й так – вершина 
досконалості?

Звісно, насправді повна відмова від 
ідеалів — це також міф. Люди влаштовані 
так, що зовсім без ідеалів вони жити не 
можуть. Й у свавільної дитини ідеали (а 
точніше сказати «кумири»), звісно, будуть. 
Зазвичай це «круті» кіногерої, рок-співаки, 
панки, рокери, скінхеди та інші. Тільки до 
чого приведе наслідування таких кумирів? 
У перспективі слід очікувати не розвитку, 
а деградації.

Свавільна дитина потрапляє у пастку: 
щиро вірячи у свою оригінальність і само-
стійність, вона, що далі, то більше відстає 
від ровесників і стає малоцікавою. По-
гляньте на підлітків, які «тусуються» двора-
ми, дитячими майданчиками або міськими 
площами. Які вони однотипні, хоч нібито 
кожен прагне підкреслити власну індиві-
дуальність: у когось у вусі три сережки, у 
когось – чотири, у цього волосся пофарбо-
ване у рудий колір, у того — в зелений.

Чому ж батьки це допускають? Саме так! 
Чому? Чому, розумом усвідомлюючи, до 
яких страшних наслідків призводить роз-
гуляний дитячий анархізм, багато батьків 
бувають не в змозі вчасно напоумити своє 
чадо?

Відгадка батьківської безпорадності, на 
мою думку, ґрунтується на двох обстави-
нах. По-перше, свавілля часто плутають 
зі свободою, незалежністю, розкутістю. У 
скаргах дорослих на некерованість дитини 
нерідко звучить потаємна гордість: от, мов-
ляв, який він у мене свободолюбивий! Не 
те, що ми... ми росли скуті, затюкані…

Ну, і по-друге, дорослі просто-таки йдуть 
шляхом найменшого спротиву. А значить, 
не особливо відрізняються в цьому від сво-
їх синів і дочок. Їхній дитині легше влашту-
вати скандал, ніж прибрати іграшки, а їм 
легше «не зв’язуватися», не виявляти необ-
хідної в даному випадку твердості. Іншими 
словами, батькам також бракує позитивно-
го вольового потенціалу і справжньої, до-
рослої самостійності. Вони також знімають 
відповідальність із себе й перекладають її 
на чужі плечі: на педагогів, психологів, ліка-
рів, міліціонерів.

Щастя –  
це коли тебе розуміють

«А як же все-таки привчити дитину до са-
мостійності?» — спитаєте ви. Насамперед 
необхідно зрозуміти, чому вона бунтує, від-
мовляючись виконувати вимоги дорослих.

Можливо, це спроба якось проявити 
своє «я»? Адже дуже часто батьки (зазвичай 
матері), коли скаржаться на свавілля дітей, 
слідкують за ними назирці й буквально не 
дають бідолашним без дозволу й кроку 
зробити.

Дитина, затиснута у лещата батьківської 
опіки, природно, сприймає інструкції до-
рослих як чергове зазіхання на власну сво-
боду й прагне ухилитися від їх виконання.

Тож слід надати синові або дочці великий 
простір для виявлення свого «я», й тоді ба-
гато стане на свої місця.

Ну і, зрозуміло, буває істинне свавілля 
— особливий склад характеру, в основно-
му, характерний для хлопчаків. І тоді слід 
займатися його облагороджуванням, під-
несенням, елевацією. Про це ми зараз по-
говоримо детальніше.

Як важливо  
бути послідовним

Скаржачись на дитяче свавілля, багато 
дорослих виголошують вельми характерну 
фразу: — Що ми тільки не робили! Батько 
навіть паском його (її) НАМАГАВСЯ відшма-
гати — все марно.

Тут дуже симптоматичне слово «намагав-
ся». Як правило, батьки свавільної дитини 
кидаються із крайнощів у крайнощі, гаряч-
ково намагаються застосувати до неї ті чи 
інші виховні заходи, але потім починають 
її жаліти й пом’якшують покарання. Їм хо-
четься вірити, що вона зрозуміє й оцінить 
їхнє благородство. А вона засвоює геть ін-
ший урок.

«Предки — слабаки, — думає дитина. — 
Якщо трохи покапризувати, поканючити 
або влаштувати скандал, вони здадуться 
і вчинять по-моєму». А завзятості у досяг-
ненні своїх забаганок такій дитині не по-
зичати. Тим паче що зазвичай й напружува-
тися особливо не доводиться. Рідні здають 
позиції практично без бою.

Тому «непослідовність» батьків призве-
де до цілком передбачуваного результату: 
дитина у боротьбі зміцніє і наступного разу 

зможе ще довше «витримати характер». 
Якщо таке трапляється часто, у неї склада-
ється певний стереотип стосунків з батька-
ми. А в них складається враження, що вона 
геть непохитна. Але ж це зовсім не так! 
Норовливі діти насправді бувають набага-
то залежніші від дорослих, аніж їхні більш 
поступливі ровесники. У них зазвичай без-
ліч прохань і бажань, тобто важелів впливу 
на свавільних дітей – предостатньо. Ну то 
й що, як вони демонструють свою байду-

жість у відповідь на погрозу позбавити їх 
яких-небудь благ? Вони взагалі дуже багато 
роблять, розраховуючи на те, що оточення 
прийме їхні демонстрації за чисту монету.

Обмежуючи дитяче сва-
вілля, необхідно виявляти 
послідовність. Інакше нічого 
не досягнеш. Дуже корис-
но, щоби дитина на власно-
му досвіді, а не лише зі слів 
батьків, дізналася, які наслід-
ки бувають у негарних учин-
ків. І що раніше — то краще. 
Адже з віком наслідки стають 
дедалі тяжчими. Гірше буде, 
якщо вперше свавільна ди-
тина щось усвідомить лише 
в колонії або в операційній.

Пам’ятайте: насправді сва-
вільною людиною управляти 
неважко, адже вона марно-

славна і водночас має слабку волю. Адже 
втеча від труднощів і складання з себе від-
повідальності – це і є ознака душевної слаб-
кості. А слабку людину рано чи пізно хтось 
підкорить своєму впливові. Причому дале-
ко не завжди доброму.

 Посильність вимог
Ваші вимоги повинні бути посильними. 

Скажімо, шестирічній дитині, у якої погано 
розвинута дрібна моторика (а простіше ка-
жучи, незграбні, неслухняні руки), справді 
важко зав’язувати шнурки на черевиках і 
защіпати ґудзики сорочки. Ну то й що, що її 
однолітки вже із цим справляються?! Доко-
рами тут нічого не досягнеш, краще витра-
тити сили на розвиток пальців. Тим паче, 
що це і в школі знадобиться.

Компроміс,  
але без авансів

Важливо прийти до розумного компро-
місу. У чому, на думку дорослих, зазвичай 
повинна виявлятися дитяча самостійність? 
— У тому, що діти без сторонньої допомо-
ги готують уроки, складають у портфель 
зошити і підручники, прибирають у своїй 
кімнаті тощо. А як уявляють собі самостійне 
життя діти? — Можна скільки хочеш гуляти, 
без обмежень дивитися телевізор, грати у 
комп’ютерні ігри… Іншими словами, в уяв-
ленні дорослих самостійність — це суцільні 
обов’язки, а на думку дітей — максимально 
широкі права.

Слід збалансувати права й обов’язки: ти 
вважаєш себе великим і хочеш пізніше ля-
гати спати? — Будь ласка, тільки у люди-
ни, яка дорослішає, з’являються нові хатні 
обов’язки. Чому ти надаєш перевагу: мити 
щодня посуд, ходити по хліб чи пилососи-
ти квартиру? (Дуже важливо надавати сва-
вільній дитині можливість вибору, лише у 
заданих межах. Тоді вона рухатиметься у 
потрібному вам напрямі, зберігаючи при 
цьому своє обличчя).

Слід показувати й на особистому при-
кладі, і на прикладі оточення, що свобода 
дорослих людей безпосередньо пов’язана 
з великою кількістю обов’язків. Так, дорос-
лі можуть ходити, куди хочуть, купувати, що 
захочуть, дивитися, що забажають, але при 
цьому вони повинні робити дуже багато 
речей, які їм робити не подобається або не 
хочеться.

Маючи справу зі свавільною дитиною, 
вкрай небезпечно розширювати її права, 
не розширюючи обов’язків. Якщо вона 
звикне до розуміння свободи як вольниці 
(що хочу — те й «ворочу»), із нею потім буде 
нелегко впоратися.

Дуже часто свавільні діти не виконують 
своїх обіцянок. І батьки знову-таки запису-
ють їх у таких, що не піддаються вихованню. 
Між тим слід просто утриматися від авансів. 
Вам син пообіцяв сісти за уроки, якщо ви 
йому дозволите подивитися телевізор, а 
коли фільм скінчився, заявив, що уроками 
займеться завтра? — Що ж, нехай іншим ра-
зом телевізор буде йому нагородою тільки 
за ВИКОНАНЕ завдання. І жодних поблажок! 
Не бійтеся, що він влаштує істерику або 
рознесе квартиру. Істерику цілком можна 
перетерпіти, а за побитий посуд або руйну-
вання меблів повинно неодмінно слідувати 
суворе покарання. Тут про свій м’який ха-
рактер краще на час забути. Інакше у всіх, у 
тому числі в самої дитини, може скластися 
враження, що вона справді не підлягає ви-
хованню. А це не та перемога, якою корис-
но пишатися.

Тетяна ШИШОВА

Свавільна дитина
За останні роки 

різко зросли скарги 
батьків на дитяче 
свавілля. Причому, 
якщо раніше матір 
з батьком чесно зі-
знавалися, що їхнє 
чадо просто-таки 
розпещене, то нині 
дедалі частіше під 
це діло підводять 
«наукову», «психо-
логічну» базу.

«Наша дитина геть 
некерована. Їй усе 
байдуже, ніщо на 
неї не діє». Пояс-
нення такої «неке-
рованості» даються 
найрізноманітніші: 
від генетики до… 
екології. 

Але є одна дуже цікава особливість у таких дітей – свавільні 
діти на диво несамостійні. Те, що вони намагаються все робити 
по-своєму, до істинної самостійності жодного стосунку не має!

Худ. Чарльз Бартон Барбер.
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Нещодавно я завела собі лю-
дей, одразу чотирьох: хазяїн, 

хазяйка, дочка і син. Породисті, з 
добрим родоводом. Але їм не ви-
стачало вожака, тобто, мене. Тепер 
я ними керую. Але не думайте, що 
це легко: людей потрібно дресиру-
вати так, щоби вони цього не від-
чували, а вважали, що це вони тебе 
дресирують. 

Ну, насамперед слід було зайня-
тися їхнім екстер’єром, скинути 
зайву вагу, зміцнити м’язи. Вони ж 
ходити давно розучилися – усе на 
метро або на тролейбусі, або на так-
сі. А про те, що існує свіже повітря, 
давно забули. От я і почала виводи-
ти їх на прогулянки. Це було зовсім 
не просто – вони опиралися, адже 
в людей відсутній інстинкт самозбе-
реження. Ось тут ми, собаки, пови-
нні прийти їм на допомогу. 

О сьомій ранку я починала гав-
кати, скавчати, стягувати з них ков-
дри – вдавала, що мені терміново 
потрібно вийти, ніяк не можу стри-
матися. А якось навіть, для пере-
конливості, на балконі… Нехай, не 
у подробицях річ!.. Головне – свого 
добилася: вони стали щоранку гу-
ляти зі мною, кожен по черзі, а іноді 
й усі разом. 

Спочатку, щойно я зроблю свої 
справи, вони одразу затягували 
мене додому й прогулянка звершу-
валась. Тоді я вирішила хитрувати, 
тягнула час і відводила їх усе далі й 

далі. Поступово я стала спускати їх 
з повідка, щоби вони могли походи-
ти по траві й погомоніти з сусідами, 
яких також вивели погуляти інші 

собаки… Таким самим способом я 
привчила їх і до вечірніх прогуля-
нок. А потім перейшла до наступно-
го етапу. 

В них удома не було гарячої їжі, 
вони ніколи разом не обідали: хто 
в їдальні, хто в кафе, хто в буфеті. У 
кращому випадку купить хазяйка 
мені ковбасу або консерви – і вони 
це їдять. Я зрозуміла, що так вони 
довго не протягнуть, і вжила тер-
мінових заходів: перестала їсти цю 
сухом’ятку, вдаю, що не подобаєть-
ся, хоч у самої слина з рота капає. 
Хочу, мовляв, кісточок. 

Коли хазяйка вперше зварила 
курку, я видала таку собачу радість, 
що вони навіть сльозу зронили. 
А по правді, курячі кістки – це не 
собача їжа, ними можна вдавити-
ся. Але я їла, ризикуючи власним 
здоров’ям, аби вони й надалі курей 
готували. Потім такий самий спек-
такль влаштувала з приводу супу, 

борщу, манної каші і навіть тушко-
ваної капусти, яку я ненавиджу … 
Так непомітно я їх привчила обідати 
вдома, щовечора, усією родиною. 

Але попереду були ще клопоти. 
Вечорами вони всі розбігалися. 
Хазяїн у приятелів до ночі в префе-

ранс грав, хазяйка йшла до сусідів 
попліткувати, син-підліток у під’їзді 
пісні горланив, дочка-студентка ті-
кала на чергову вечірку. Зграя на 
моїх очах розпадалася. 

Тоді я вдала, що жахливо нервую, 
коли хтось із них кудись іде: гавка-
ла, гарчала, кидалася до дверей, 

хапала за одяг… Вони розчуляться: 
– «Як вона через нас хвилюється!» – 
і залишаються. 

Стали друзів запрошувати, мою 
вірність демонструвати. «Дивіться, 
— говорить хтось із них, — зараз 
я почну одягатися, а вона мене не 

випускатиме». Гаразд, думаю, ро-
біть із мене клоуна, тільки звикайте 
до дому – і гавкаю до очманіння, а 
вони щасливі. Поступово їм удома 
бувати сподобалося, сидять усі ра-
зом, п’ють чай, спільні справи обго-
ворюють. А я лежу поряд на килимі 
й на стінний годинник подивляюсь. 

Коли настає одинадцята, починаю 
демонстративно позіхати й на лю-
стру гавкати, мовляв, спати хочеть-
ся, а світло заважає. Тоді вони світ-
ло вимикають і самі також лягають. 
Минуло небагато часу, й вони зви-
кли до такого режиму… 

Ну, що іще? Дочці-студентці я 
знайшла гарного хлопця. Зробила 
вигляд, що мені його боксер сподо-
бався. Стали ми з ним ганятися одне 
за одним – от вони й познайоми-
лись. А боксер геть не на мій смак: 
хамовитий, нахабний, одразу ли-
затися лізе. Але я бачу, що його ха-
зяїн моїй студентці припав до душі 
– терплю. Він уже кілька місяців до 
нас додому ходить, чай з нами п’є… 
Сподіваюся, бути весіллю. 

Словом, турбот у мене тепер по-
меншало, з’явилося більше вільно-
го часу. Я вже про власне особисте 
життя подумую, цуценят хочу за-
вести. До речі, той боксер загалом 
виявився не таким уже великим 
нахабою – уважний і навіть сим-
патичний. А те, що лизатися полю-
бляє, то це нормально: чоловік є 
чоловік … Словом, ми з ним також 
зустрічаємося. 

Але головне – зграя у мене тепер 
що треба: дружна й видресирувана. 
Все розуміє з півгавкання, будь-яку 
мою команду миттю виконують… Я 
вам так скажу, не хизуючись: якби 
проводили виставки хазяїв, мої б 
отримували золоті медалі. 

Повірте! 
Чесне собаче слово!

http://cat-and-dog.org.ua/

♦ Знімати на відео повсякденне життя. 
Навіть короткі фрагменти, записані на каме-
ру, телефон або фотоапарат, переглядають-
ся в майбутньому з великим задоволенням. 
Головне – знайти спосіб систематизувати їх.

♦ Відреставрувати старі родинні фото-
графії й оцифрувати відеокасети із записа-
ми родинних подій.

♦ Довірити дітям фотоапарат і камеру, 
щоби вони побували операторами на ро-
динному святі. Допоможіть їм підготувати 
запитання для коротких інтерв’ю, а потім 
подаруйте копії запису всім присутнім на 
заході.

♦ Записати на відео розповіді старших 
родичів про їхнє життя.

♦ Підписувати дати дитячих малюнків і 
дати фотографій на звороті.

♦ Записати голос дітей у різні періоди 
дитинства.

♦ Зробити альбом з родинною історією, 
де можна помістити короткий родовід, фо-
тографії, лист з фронту, записані від руки 
випадки з життя родичів і багато іншого, що 
є частиною історії вашої родини.

Пам’ять речей
♦ Зберігати дитячі малюнки, саморобки, 

подарунки і сюрпризи. Якщо вони надто 
крихкі або призначені для того, щоби бути 
подарованими іншим людям, сфотографуй-
те їх на пам’ять і заведіть для таких фото-
графій окрему теку на жорсткому диску.

♦ Розкласти по коробках значущі речі 
– спортивні нагоро-
ди, шкільні твори, 
похвальні грамоти, 
підписавши на ко-
робці ім’я дитини 
і дати, до яких ці 
речі стосуються. 

Також збе-
рігати перші 

речі малюків: 
бірку з полого-

вого будинку, брязкальце, пасмо волосся, 
одяг.

♦ Створювати домашню бібліотеку й бе-
регти улюблені дитячі книжки.

♦ Зберігати родинні листи.
♦ Передавати у спадок речі, що належа-

ли старшим членам родини. Звісно, дити-
на повинна підрости, щоби оцінити такий 
подарунок і вміти берегти бабусину чашку 
або дідусів годинник.

♦ Робити подарунки ро-
дичам власноруч.

♦ Вести книгу кулінарних 
рецептів, улюблених у вашій 
сім’ї, й передавати її наступ-
ним поколінням.

♦ Писати дітям листи у 
майбутнє й обрати дату, 
коли їх можна буде вручити. 
Попросити родичів написа-
ти послання вашим дітям на 
день народження й подару-
вати конверт із посланнями 
на повноліття.

♦ Вести журнал розвитку дитини, де вка-
зувати її зріст і вагу, дати, коли вона стала 
повзати, навчилася ходити й говорити.

♦ Записувати вислови дітей і кумедні іс-
торії, які з ними трапляються. Вести щоден-
ник про події у родині, записи своїх думок, 
щоби у майбутньому передати їх дітям.

Розповіді від першої особи
♦ Розповісти дітям про походження ва-

шого родинного прізвища.
♦ Попросити старших родичів розпові-

сти або написати про всіх, кого 
вони пам’ятають, щоби скласти 
родовід.

♦ Перед сном розповідати дітям історії 
про те, як ви самі були маленькими й що з 
вами траплялося у дитинстві.

♦ Встановити традицію родинних обідів. 
Запрошувати в гості близьких і далеких ро-
дичів і переказувати сімейні історії.

♦ Співставляти історичні події, які ди-
тина вивчає у школі, із подіями у 
вашій родині. Розкажіть, як у той 
час жили бабусі, дідусі або ви.

Бути разом  
і створювати традиції
♦ Відзначати дні народження і 

родинні свята.
♦ Скласти список пам’ятних ро-

динних дат і днів народження ро-
дичів і роздрукувати цей список. 
Поповнювати його за необхіднос-
ті й залежно від 

народження нових членів 
родини.

♦ Організовувати спіль-
ні родинні поїздки і плану-
вати їх на майбутнє.

♦ Якщо є дача, посадити 
на ній дерева від кожного 
члена сім’ї.

♦ Час від часу разом пе-
ребирати старі фотографії.

♦ Передавати родин-
ні традиції з покоління в 
покоління.

♦ Знаходити старі фотографії й вируша-
ти на прогулянку місцями, зображеними 
на цих знімках, щоби прослідкувати зміни 
у часі.

♦ Попросити бабусь і дідусів навчити ді-
тей того, що вони вміють: рибалити, пекти 
пиріг, варити варення, збирати гриби.

♦ Слухати музику і дивитися улюблені 
фільми старших членів родини, щоби обго-
ворити їх разом із ними.

♦ У річницю весілля влаштувати сімейну 
поїздку пам’ятними місцями. Покажіть ді-
тям пологовий будинок, де вони з’явилися 
на світ, місце знайомства вас, батьків, парк, 
де ви гуляли з коляскою, інші знакові для 
вас місця.

♦ Якщо ви та інші члени сім’ї раніше жили 
в інших місцях, відвідайте їх з дітьми.

♦ Створити родинне дерево й почепити 
його на видному місці.

Звісно, не всі із цих 
пунктів можуть бути ви-
конані на сто відсотків. Не 
у всіх зберігаються старі 
речі, листи, а щось, буває, 
безслідно втрачається під 
час переїздів. Але у спра-
ві збереження родинної 
історії, як і в будь-якому 
починанні, завжди слід 
спочатку зробити перший 
крок.

(Розповідь собаки)

 сіМейні читання 

Машина часу,
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СВІТ ІГРАШОК

Труна і ліжко тортур  
для улюбленої ляльки

Відбувалося це наприкінці минулого 
року. Саме час забути або згадувати про 
такий епізод з торгового життя хіба що як 
про курйозний випадок, як раптом по вес-
ні у той самий відділ іграшок завезли… 
труни. Ні, не справжні, звісно. Труни для 
ляльок. Чорні, лаковані, з яскраво-роже-
вою підбивкою всередині. Ляльку до труни 
не додавали, виходило, що в процесі яко-
їсь страшної гри дитині доведеться хова-
ти свою, улюблену. Або ж просити у мами 
купити іншу ляльку відповідного розміру. 
Іграшкова труна, упакована у велику ко-
робку, мала другий поверх, на якому роз-
міщувалася… біжутерія. Дуже зручно: на 
першому лялька-покійниця, на другому на-
мисто-каблучки. Встань із труни, нарядися 
і йди. «Дурдом», – скаже хтось із читачів, а 
дехто і вигадкою назве. Ба ні, шановні, усе-
таки чиста правда. Хоча, коли я почула, що 
в магазинах продають такі іграшки, сама 
не повірила. Пішла подивитися. В одно-
му відділі гробових іграшок у продажі не 
виявилося. Але увагу привернули ляльки 
із серії Monster High. З агресивно розфар-
бованими обличчями, в татуюваннях… На 
одній з коробок попереджувальний напис: 
«Діва, голос, який ти ніколи не зможеш за-
бути». Продавець пояснила, що це щось, 
пов’язане із Привидом опери. І що серія 
Monster High сьогодні найпопулярніша, до-
бре продається.

Череп із бантиком
Зате в іншому відділі іграшок на мене че-

кала «вдача», тому що вищеназвана серія 
була представлена тут набагато ширше, так 
би мовити, в усій своїй жахливій «красі». На-
приклад, розкомплектовану ляльку можна 
скласти з кісток і нарядити на власний ди-
тячий розсуд. Така чарівна лялька-скеле-
тик у черевичках, підборами яким слугує 
відділ шийних хребців. А поряд красується 
коробка з «розчленінкою» – так продавці 
називають її вміст: тут усе складено окре-
мо – голова, ноги, руки… На кшталт: купи 
три біляші і збери кішку. Але дитині пропо-
нують збирати не кішку, не машинку і навіть 
не робота, а ляльку, списану виробником з 
людської подоби. Якщо дівчинці набридне з 
нею, зібраною власними ручками, гратися, 
вона може вивернути їй кінцівки, відірвати 
голову і розкласти за відділами або взагалі 
купкою – хай знає, хто в домі господар!

А як же бути з дитячою жалістю? 
Пам’ятаєте зворушливе: «Медведик мій на 
землю впав, лапку він собі зламав. Не поки-
ну, підійму, лапку бинтом зав’яжу».

Цікавлюся у балакучого продавця 
трунами.

– На жаль, уже немає, розкупили, 
– відповідає.

– Ви що, справді про це шкодуєте?
– Та ні, просто часто питають, ці іграшки 

користуються попитом, а так сама я дочці ні 
за що не купила б.

– А що це за ліжко таке дивне? – пока-

зую на одну з коробок з іграшкою системи 
Monster High.

– Так, дивна, точно не знаю, що в ній зна-
ходять, але теж непогано продається, – від-
повідає продавець.

Я беру упаковку і починаю пильно роз-
дивлятися деталі – коробка запакована, 
відкривати, якщо не збираєшся купувати, 
не можна. Роздивляюся і доходжу до стану, 
близького до шокового: переді мною ліжко 
тортур, акуратно заправлене симпатич-
ною ковдрою. Власне, це не ліжко навіть, 
а ціла конструкція, його можна опускати, 
піднімати, встановлювати у вертикальне 
положення, для чого передбачено меха-
нізм із ручками. Металева площина ліжка, 
судячи з малюнка, виконана за типом ово-
чевої терки. Передбачено також зажим для 
голови, щоби з цього прокрустового ложа 
бідна лялька вже нікуди. А ось іще дизай-
нерська знахідка: якщо ліжко встановити у 
вертикальне положення, то зі зворотного 
боку з’явиться дзеркало. Поряд з ліжком на 
коробці зображена лялька, вочевидь, вона 
щойно прокинулась, потягується. Але що у 
ляльки з руками?.. Вони ж усі у швах!

Символічна емблема серії – череп з ро-
жевим бантиком: бавтеся, любі дітки! Бавте-
ся, як вказано на упаковці, починаючи з 6 
років! До речі, в магазинах можна виявити 
і заколку для волосся для дівчинки, з такою 
ж «черепною» символікою.

– Скажи, – запитую у маленької дівчин-
ки-покупця, яка поки тримається за ма-
мину руку, – тобі подобається це ліжко для 
ляльки?

– Так. 
– А що тобі в ньому найбільше 

подобається? 
– Ковдрочка, – відповідає крихітка.
Їй не в тямки, що матрацика на поверхні, 

покликаній обдерти боки ляльці, немає. 
На «криваву терку» виробники заманюють 
«ковдрочкою». Про те, що після таких ігор 
доведеться заліковувати психологічні трав-
ми у дітей, передбачливо замовчують.

ДУМКИ ПСИХОЛОГІВ

«Звісно, шкода, що з’явилася чергова 
чорна хвиля в іграшковому морі зброї 
і монстрів, – говорить психолог центру 
психологічної допомоги Надія Олехно
вич. – Іграшки такого спрямування не 
несуть жодної позитивної інформації, 
шкідливі для психіки. В основному вони 
викликають страх, а страх запускає агре

сію – що більше дитина стикається зі 
страхом, то більш агресивною, тривож
ною, нервовою вона стає. Як результат 
– погано виходить вибудовувати відно
сини з ровесниками і батьками. Будь
яка іграшка несе інформацію, допомагає 
пізнавати навколишній світ, дає простір 
для фантазії. Нескладно здогадатися, які 
фантазії породжують страшні іграшки. 
А якщо іграшки стимулюють фантазію і 
дії дитини, спрямовані на завдання фі
зичної шкоди (у нашому випадку: ліж
ко тортур або, припустимо, резиновий 
монстр, якого можна розтягувати до 
безкінечності, при цьому іграшка видає 
несамовиті крики жертви), то вони по
роджують в дитини жорстокість, жагу 
насильства, ба більше, виробляють 
звичку до нього. Батькам слід пам’ятати: 
іграшка призначена не лише для розва
ги. Граючи, дитина обов’язково чогось 
навчається. Тому необхідно бути пиль
ними і не купувати шкідливі для психіки 
маленької людини іграшки».

А ось думка психолога Наталії Жеко
вої: «Через іграшку йде набуття соці
ального досвіду. У 6 років дитина сама 
вигадує сюжет гри. Діти приміряють на 
себе усеможливі ролі, вони дуже чутли
ві, прагнуть усе відчути на собі. А уява 
допомагає в цьому. Фантазія відкриває 
світ власних уподобань, емоцій, страхів. 
Іграшка задає правила гри. Зовнішність і 
характер діють у прямому взаємозв’язку. 

Образи монстрів закликають програвати 
сцени насильства. Як результат – стра
хи, неспокійний сон або пригнічений 
стан. 6річна дитина вже усвідомлює, що 
в іграшок є якась передісторія, що вони 
з’явилися після фільму, мультика. Таким 
чином іграшка асоціюється з моделлю 
поведінки відомого персонажа. Дітям 
дуже важливо, щоб вони були прийняті 
в якусь групу, щоб у них було те, що є 
в інших їхніх ровесників. Володіти бажа
ною іграшкою і хизуватися цим. Турбота 
батьків усвідомити смислову роль іграш
ки, оцінити її вплив на дитячу психіку. 
Можливо, гроб – це ніби подолання 
страху смерті, але як мама я таку іграшку 
дитині не купила б». 

Я схожа на Дракулауру!
Тим часом на прилавках магазинів об-

лаштувалися не лише страхітливі фігурки 
монстрів і кіборгів, а й вельми дивні для 
дитячих ігор предмети, які також викли-
кають агресію. Батьки економлять час, 
купують те, що подобається дитині або 
що радять продавці, забуваючи, що по-
ради насамперед пов’язані з бажанням 
продати. А виробники вміло втягують у 
світ монстрів. Ось рекламне послання з 
Інтернету до іграшкової труни: «MONSTER 
HIGH DRACULAURA Jewelry Box Coffin. Не-
перевершено огидна прикраса для твоєї 
дівчачої світлиці. Справжня труна з окса-
митовою рожевою оббивкою і приємною 
подушечкою для Дракулаури. Саме в таких 
трунах вампірам спатиметься солодко й 
особливо затишно. До того ж, ти можеш ви-
користовувати цю милу труну і як скриньку 
для своїх ювелірних прикрас».

До уваги, Monster High – бренд іграшок, 
творений величезною корпорацією Mattel 
(штаб-квартира в Каліфорнії, місто Ель-
Сегундо). Лінія ляльок – учениць школи 
Monster High включає 7 основних персона-
жів серії, що вийшли з фільмів жахів, а та-
кож тематичної атрибутики. Сьогодні мон-
стри Monster High конкурують з Barbie, хоч 
обидва бренди – «діти» компанії Mattel. Ви-
робництво каліфорнійських монстрів уже 
опанував Китай, і, вірогідно, не тільки він. 
Тому монстри наступають на психіку дітей 
на всіх фронтах.

«Та діти мліють від цих жахливих ігра-
шок», – визнає продавець і при цьому про-
сить не називати її імені у статті. І я розумію: 
щоби прогодувати свою дитину, вона про-
даватиме і хвалитиме що завгодно. Тому 
для батьків вихід один — добряче думайте 
перед тим, як ощасливити сучасною іграш-
кою сина або дочку, оскільки така покупка 
може вийти чиїмсь кривавим боком.

Жанна ЧАЙКІНА
Латвія

У які ігри пропонують бавитися нашим дітям

Ліжко для тортур перетворюється  
на симпатичне люстерко

За всіх часів лялькам надавалося величезного значення. Це не 
тільки забавка для дівчаток різного віку, а й тренажер для розумо
вої діяльності, за допомогою якого дитина моделює різні життєві 
ситуації. Бавлячись з лялькою, дівчатка намагаються копіювати 
її зовнішність, тому при виборі іграшки потрібно звертати увагу 
на її зовнішній вигляд. У гарної ляльки обличчя нагадує дитяче 
личко, що викликає в людини тільки приємні емоції. Пропо
рції тіла мають бути гармонійними, без чіткої статевої прина
лежності. Волосся в ляльки має легко митися і розчісуватися, 
а його колір – природним. Не менш важливі матеріали, з яких 
виготовлена лялька. Безпечними матеріалами для малюка є бавов
на, льон, вовна, а також силікон та вініл.

Перша лялька у дівчинки має бути дуже м’якою, виготовле
ною одразу з декількох матеріалів. До 4–5 років дівчатка полюбляють возитися з ве
ликими пупсами, сповивати їх, лікувати, годувати та виховувати. Починаючи з п’яти 
років вони починають звертати увагу на маленьких ляльок та пупсиків. Їм подобаєть
ся займатися облаштуванням лялькового будиночку, тому мамам дуже важко вийти 
з магазину іграшок без покупок. Маленькій ляльці дуже потрібні аксесуари, наряди, 
столовий посуд, плита, холодильник, канапа та багато іншого. 

http://www.wherewoman.ru/mama/517-doll.html

Як вибирати іграшки

«Мені б труну для внученьки», – 
звернулась до продавців відділу ігра-
шок літня жінка. Ті перезирнулись і, 
зваживши на її вік, почали терпляче 
пояснювати, що вона, мовляв, поми-
лилася адресою, що похоронне бюро 
знаходиться там-то і там-то…

Тоді бабуся сказала, що їй не по-
трібно в похоронне бюро, труну 
вона хотіла під ялинку покласти. 
Але пояснення прозвучало геть не-
ймовірно...

І вінок, і надгробок, і навіть лопата 
і білі капці – для улюблениці
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Історія, що трапилася нещодавно в Ма-
дриді, потрапила на сторінки преси. 

Один батько отримав рік ув’язнення за 
те, що дав запотиличника своїй 15-річній 
дочці. Та вимагала у батька 500 євро на ку-
півлю нового мобільного телефону. Почув-
ши відмову, вона влаштувала істерику, за-
пустила вазою у дзеркало і розбила і те, й 
інше, а після легкого батьківського ляпасу 
образилася й попрямувала у поліцію. Чо-
ловіка негайно заарештували, а потім за-
судили до року ув’язнення – за «жорстоке 
поводження із неповнолітньою». Втім, він 
міг би й не займатися рукоприкладством, 
а назвати свою дочку яким-небудь непри-
ємним для неї словом... й отримати анало-
гічний термін.

Теоретично приводом для арешту може 
слугувати навіть сказане дитині зауважен-
ня, скажімо, за погані оцінки у школі або 
неприбрану кімнату. Адже іспанське за-
конодавство відносить словесні образи 
і зауваження на адресу неповнолітніх до 
категорії «жорстокого поводження» і пе-
редбачає за них тюремний 
термін. 

Говорить мадридський суд-
дя у справах неповнолітніх 
Хайме Тап’я: «Наш закон про 
захист дітей і підлітків є од-
ним із найпрогресивніших у 
світі. Він передбачає ради-
кальні заходи щодо тих, хто 
порушує права дитини, за-
стосовуючи насильство як 
форму виховання. Мова йде 
про закон, здатний повністю 
захистити неповнолітніх».

Такий стан справ в Іспанії існував не за-
вжди. Донедавна карали лише тих, хто 
систематично й насправді жорстоко пово-
дився з дітьми. Щоправда, для засудження 
батьків або вихователів-садистів однієї 
лише скарги неповнолітніх було недостат-
ньо – вимагалися докази, медичні довідки 
про побої, свідчення очевидців тощо. 

Разом з тим іспанське законодавство 
передбачало (у статтях 154 і 268 Цивіль-
ного кодексу) право батьків на «фізичний 
вплив», щоправда, «обмежений і лише 
у необхідному обсязі – як виправного 
заходу».

Такий стан речей лише відображав ре-
альність. В Іспанії, за статистикою, 59% 
батьків застосовують пасок й ляпаси регу-
лярно, ще 20% – час від часу. Проведене 
на цю тему опитування суспільної думки 
показало: більше половини іспанців вва-
жають, що у справі виховання без пока-
рань обійтися ніяк не можна. 

З такою думкою не згодні, зокрема, іс-
панські соціалісти, які перебували при 
владі донедавна. Ними у 2007 році було 
прийнято новий Закон про захист дітей та 
ініційовано появу в Кримінальному кодек-
сі 153-ї статті, що передбачає ув’язнення 
за «фізичний або психологічний вплив» 

на неповнолітнього. Однак межі «впливу» 
чітко не визначено, що й призводить до 
трагікомічних випадків на зразок наведе-
ного вище.

Після прийняття нового законодавства у 
шкільні програми було одразу ж включено 
спеціальний курс, що пояснює дітям і під-
літкам їхні права. 

Закон гласить, що всі неповнолітні в Іс-
панії мають такі права: право на захист до-
стоїнства і честі, на можливість зберігати 
особисті таємниці, створювати власний 
образ, тобто стригтися, одягатися, носи-
ти прикраси і робити татуювання на свій 
розсуд. 

Вони мають право на не-
втручання сторонніх, вклю-
чаючи батьків, у свій «жит-
тєвий простір», наприклад 
свою кімнату, на таємницю 
переписки й будь-яке інше 

спілкування, на пошук, у тому числі по ін-
тернету, й використання інформації, на ви-
бір будь-якої ідеології, на свободу совісті 
і вибір віри. Неповнолітні дівчата мають 
право на аборт без попереднього спові-
щення батьків. 

Іспанські діти і підлітки мають право 
брати участь у суспільному і культурному 
житті, у них є право вступати у суспільні 
організації, що допускають таке членство, 
право брати участь у мітингах і маніфеста-
ціях і вільно виражати свої думки. 

Будь-який неповнолітній повинен бути 
вислуханий як у сім’ї, так і в державних 
установах. Щоби гарантувати свої права, 
неповнолітній має право вимагати допо-
могу, включаючи постійну опіку з боку 
компетентних державних установ, зверта-
тися до органів прокурорського нагляду, 
якщо вважає, що його права обмежують. 
А у випадку необхідності він може поскар-
житися й омбудсмену.

Шкільний курс про права неповноліт-
ніх однозначно дає зрозуміти, що у до-
носах на батьків немає нічого поганого. 
Результати очевидні: жертвами нового 
законодавства стають батьки, які або 
принципово не захотіли змиритися з його 
положеннями, або просто не знають про 
його існування. Характерно, однак, що 
за роки дії новий закон про охорону ді-

тей так і не привів до зникнення ляпасів 
у сім’ях. Не зникли й випадки, на щастя, 
нечисленні, справді жорстокого пово-
дження з дітьми й підлітками. Річ у тім, що 
діти, які систематично зазнають такого 
ставлення, як правило, бувають залякані 
і не зважуються поскаржитися комусь на 
свій стан.

Запровадження закону про права дітей 
супроводжували поради, що їх давали 
батькам урядові експерти у галузі педа-
гогіки і психології: у випадку виникнення 
будь-якого конфлікту з дітьми, зважаючи 
на заборону фізичного і психологічного 

тиску, вдаватися лише 
до діалогу. 

Суддя Еміліо Кала-
таюд критикує такі 
рекомендації: «Деякі 
психологи і соціологи 
– звісно, не усі – стали 
проповідувати новий 
підхід до виховання: 
слід вести постійний 
діалог, аргументува-
ти, наводити докази 
своєї правоти. Слід 
бути другом своїм ді-
тям. У результаті та-
ких порад, запровадже-
них на практиці, ми 

перестали бути батьками, але не стали 
й друзями своїм дітям, а перетворилися 
на їхніх рабів».

Прибічники нового закону радять у ви-
падку невдалого «переговорного проце-
су» з дітьми також вдаватися до легально-
го шляху, тобто звертатися у поліцію. 

Таким чином, фактично на державу, а не 
батьків, перенесено левову частку відпо-
відальності за виховання дітей. До речі, 
поки батьки, помічені у невідповід-
ному до закону поводженні з дітьми, 
перебувають під слідством, судом або 
відбувають покарання, самих нащадків 
з метою «огородити їх від зла» направ-
ляють до спеціалізованих державних 
установ.

Нові правила поведінки поширилися 
не лише на сім’ю, а й на школу. Відповід-
но до чинного законодавства, зауваження 
з боку вчителя може, як і батьківське по-
вчання, психологічно травмувати підлітка. 
Тому зі школи тепер не завжди виганяють 
навіть злісних порушників дисципліни або 
прогульників. Якщо викладач час від часу 
намагається навести дисципліну у класі, 
він ризикує бути звільненим – у випадку 
скарги з боку учнів. 

Як зазначає психолог, викладач універ-
ситету міста Аліканте Марія Соледад 
Торрегроса, «раніше у шкільного вчителя 
була можливість встановлювати дисци-
пліну і порядок у класі. Тепер усе це в мину-
лому. Віднині у класі задають тон учні, 
причому, як правило, найнедисципліно-
ваніші. Вони погрожують і ображають 
учителів, нерідко б’ють їх. Іспанський 
вчитель - безправний. Він не може якось 
впливати на дітей і підлітків ні у школі, 
ані тим паче за її межами».

За статистикою, опублікованою у червні 
цього року, побиттів з боку учнів зазнають 
близько 20% іспанських учителів держав-
них шкіл, 60% чують на свою адресу погро-
зи й образи. Напади на вчителів і бійки між 
самими учнями виникають і на уроках, і на 
перервах. Хуліганів часом може зупинити 
лише поліція. 

Говорить директор однієї зі шкіл Алі-
канте Томас Перес: «Зважаючи на необхід-
ність попередити неадекватну поведінку 
учнів у нас є домовленість із поліцією про 
те, що під час занять і особливо перерв 
біля навчального закладу постійно пере-
бувають дві патрульні машини. Сама їх 
присутність зупиняє небажані дії учнів. Ну 
а якщо що-небудь трапляється, то полі-
ція одразу ж реагує».

Незважаючи на жорсткість іспанських 
політичних суперечок про молодіжну по-
літику, питання про те, де проходить ро-
зумна межа між правами батьків і дітей, 
так і залишається невирішеним.

Віктор ЧЕРЕЦЬКИЙ
Радіо Свобода 

www.svoboda.org

або Як позбавити батьків 
права на виховання

Якщо ви не збираєтеся до Іспанії, то не думайте, що ця іс-
торія вас не стосується. На жаль, українське законодавство 
наслідує європейське і ці тенденції насторожують. Іспанська 
реальність цілком може стати українською, якщо ідеї бо-

ротьби з «насильством у сім’ї» вдасться запровадити у голови українців. Якщо ви батьки або вчителі, 
озирніться – плакати про права дитини замінили собою в школі обов’язки учня, а гіпертрофована 
боротьба із насильством у сім’ї набирає обертів не перший рік.

Коли небезпечно ляскати дітей,

Нові положення законодавства багато юристів 
сприйняло з гумором. 

Говорить суддя у справах неповнолітніх з Гра
нади Еміліо Калатайуд: «Ми довели справу ви
ховання до абсурду – будьякий батьківський за
потиличник розцінюється як акт насильства щодо 
неповнолітнього. Наші законодавці зобов’язали нас 
виховувати дітей, не здійснюючи на них ані наймен
шого тиску. На практиці це нереально. Виходить, що 
якщо я дав синові запотиличника, то значить, порушив положення про «фізичну 
недоторканність» дитини, а якщо відповів на якесь його бажання словом «ні», то 
завдав йому «непоправної психологічної травми». Скажіть, будь ласка, як можна 
виховати дитину, ніколи не говорячи їй «ні»? Ну а якщо я хочу покарати свого на
щадка, позбавивши його за погану поведінку можливості прогулятися? Відповіддю 
мені може бути в’язниця. Адже я порушую «право на свободу пересування» й 
тим самим також завдаю йому психологічну травму. Й він має право написати на 
мене заяву у прокуратуру. Таким чином, неповнолітніх наше законодавство роз
глядає як дещо недоторканне: їм може завдати «травми» будьяке батьківське 
слово. Ну а батьки поставлені у цілковито безправне становище».

Фото www.LoveOpium.ru
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Останнім часом почастішали спроби со-
ціальних працівників та інших службовців 
різноманітних організацій виконувати пере-
вірки сімей на предмет дотримання прав ди-
тини. У зв’язку з цим актуальним є з’ясування 
способів поведінки у разі появи контролерів 
безпосередньо у житловому приміщенні, яке 
належить приватним особам. Детально ас-
пекти захисту у разі таких ситуацій викладено 
у книзі «Ювенальна юстиція: як захищатися?» 
і рекомендації щодо поведінки у випадку кон-
такту з державними службовцями  залиша-
ються без змін:

1. Необхідно з’ясувати причину приходу 
перевіряльників, їхню посаду, прізвище, 
приналежність до конкретного держав-
ного органу. Ці питання можна з’ясувати і 
не відчиняючи їм двері, оскільки відповідно 
до законодавства допуск у житлове примі-
щення є правом фізичної особи, а примусове 
проникнення допускається лише на основі 
рішення суду або за надзвичайних обставин 
(наприклад, переслідування злочинця) і може 
відбуватися лише спеціально вповноважени-
ми органами – міліцією, судовим виконавцем 
та іншими.

2. У випадку, якщо у Вас немає необхід-
ності здійснювати огляд приміщення, іс-
нує право відмовити у доступі державним 
службовцям у житлове приміщення. При 
цьому не має значення, належить це житлове 
приміщення Вам на праві власності чи сім’я 
винаймає приміщення.

3. Іноді огляд приміщення необхідний 
для інтересів якоїсь справи, наприклад, у 
випадку тяганини між батьками щодо міс-
ця проживання дитини під час шлюбороз-
лучного процесу – у цьому випадку орган 
опіки і піклування зобов’язаний робити пе-
редбачений законом висновок, тому відмова 
у доступі його представників до житлового 
приміщення не завжди в інтересах особи, яка 
там проживає, оскільки їй може бути необхід-
но отримати висновок органу опіки для судо-
вої справи.

4. Якщо судового спору немає або у Ва-
ших інтересах відкласти спілкування із 
перевіряльниками, то можна відмовити 
їм у допуску, вручивши відповідну заяву. 
Водночас Ви маєте право заборонити збір 
персональних даних, конфіденційної інфор-
мації, відомостей про своє особисте і сімейне 
життя, у тому числі сформулювавши таку за-
борону письмово.

5. У заяві можна зіслатися на те, що на-
ступні контакти Ви здійснюватимете від-
повідно до рекомендацій юриста або 
лише в присутності свого юриста, на осно-
ві укладеного Вами договору на юридичне 
обслуговування.

При цьому слід розуміти, що прихід пере-
віряльників може бути в рамках звичайної 
стандартної діяльності з пошуку «проблем-
них» сімей або набору статистики за кількістю 
«перевірок», – і в цьому випадку така заява 
буде найефективнішим способом, щоби до 
сім’ї втратили інтерес як до надто конфліктної 
і підготованої у правовому аспекті. Зрозуміло, 
що в такому випадку перевіряльники пере-
йдуть до інших, менш підготованих об’єктів 
перевірки.

Якщо ж перевіряльники прийшли перевіря-
ти сім’ю, яка має статус неблагополучної, тієї, 

що перебуває у складній життєвій ситуації, або 
щодо якої надійшла заява або повідомлення 
про порушення прав дитини – то в такому ви-
падку простий недопуск до перевірки є недо-
статнім, а деколи може спровокувати більш 
жорсткі дії з боку державних службовців, 
які можуть запідозрити реальні порушення. 
Тому після заяви про недопуск до перевір-
ки повинна слідувати робота зі з’ясування 
причини відвідування сім’ї шляхом подачі 
відповідного письмового звернення до 
органу, з якого прийшла перевірка. У ви-
падку наявності конкретних претензій до 
сім’ї – їх слід вирішити або шляхом зміни 
життєдіяльності сім’ї (якщо такі претензії 
обґрунтовані), або шляхом оскарження 
незаконних дій державних службовців, у 
тому числі в судовому порядку.

На жаль, поширеною проблемою є бажан-
ня проігнорувати проблему, сподіваючись, 
що вона сама собою зникне. Також частиною 
культури населення є небажання користува-
тися послугами адвокатів і юристів не тільки 
через їхній платний характер, а й у зв’язку з 
відсутністю практики правового захисту в на-
селення. Зазвичай люди розраховують або на 
безкоштовну допомогу суспільної організації, 
або на власні зусилля, однак цього часто бу-
ває недостатньо.

Свої права слід захищати. Наявна ситуація 
потребує, щоби люди об’єднувалися у суспіль-
ні організації і користувалися юридичними 
послугами професіоналів, оскільки розібра-
тися у значному обсязі правової інформації 
вкрай важко. Звісно, виникає питання про 
оплату правової допомоги, але слід знаходи-
ти якісь способи вирішення і цієї проблеми. 
Зокрема, громадські організації можуть за-
проваджувати членські внески й використо-
вувати цю статтю доходів для оплати право-
вої допомоги своїм членам у разі виникнення 
конфліктних ситуацій. Також можливий збір 
пожертв, особливо в рамках діяльності релі-
гійних громад, при яких завжди традиційно 
існували каси взаємодопомоги.

Організація «Суспільний правозахист» 
створена для більш ефективної правозахис-
ної діяльності, оскільки відповідно до статуту 
має певні додаткові права із захисту інтересів 
сім’ї і дитини. Ми пропонуємо зацікавленим 
особам укладати угоди на юридичне об-
слуговування із правом користуватися кон-
сультаційною підтримкою у разі виникнення 
правового конфлікту, у тому числі у зв’язку з 
приходом перевіряльників у житлове примі-
щення громадян.

СПОСОБИ ЗАХИСТУ 
ВІД ВТРУЧАННЯ  
В ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

Відповідно до статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність 
житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, прове-
дення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втру-
чання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення кон-
фіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно із рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 
року інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або 
дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосун-
ки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами 
інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з ви-
конанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або 
службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною. Збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 
згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними 
особами є втручанням в її особисте та сімейне життя.

Статтею 6 Закону України «Про персональні дані» передбачено, що без згоди 
особи не допускається збір та обробка персональних даних про неї.

Відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України є злочином незакон-
ний збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної ін-
формації про особу.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що посадові особи органів держав-
ної влади зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та способами, які 
передбачені законом.

Враховуючи те, що Ви прибули до мого житлового помешкання без запрошення, із 
невідомих мені підстав та не з'ясованою мною метою, а також враховуючи те, що я ба-
жаю користуватись при спілкуванні із Вами правовою допомогою юриста, якого мені 
потрібно повідомити по Ваш візит для визначення часу та місця зустрічі і з'ясування 
підстав Вашого прибуття до мого помешкання,

ПОВІДОМЛЯЮ ВАМ ПРО ТЕ, ЩО:
1. Я ВІДМОВЛЯЮ Вам у доступі до мого житлового приміщення – до з'ясування усіх 

обставин Вашого візиту та відповідності таких дій чинному законодавству України.
2. Я НЕ НАДАЮ згоди на збір персональних даних щодо мене та членів моєї сім'ї, 

збір конфіденційної інформації, відомостей про моє особисте та сімейне життя.
3. Якщо ви маєте намір продовжувати збір персональних даних щодо мене та чле-

нів моєї сім'ї, прошу відповідно до Закону України «Про звернення громадян» нада-
ти мені ПИСЬМОВУ ВІДПОВІДЬ на цю заяву та повідомити мене про підстави та мету 
Вашої явки до мого житлового помешкання, прізвища та посади осіб, які прибули до 
мого помешкання, конкретний зміст питань, які Вас цікавлять із посиланням на нор-
ми права, які надають Вам право вести збір відомостей, проводити огляд та обшук 
житлових приміщень, отримувати пояснення та опитувати фізичних осіб (у випадку 
Вашого бажання вчинити вказані дії).

4. Усі подальші спілкування із Вами я буду вирішувати відповідно до рекомендацій 
мого юриста та згідно чинного законодавства України.

ПІДПИС 
дата

Завантажити електронну версію заяви можна за адресою: 
www.rodkom.org/skachatj/заявления

ЗАХИСТ ПРАВ СІМ’Ї І ДИТИНИ:
– укладання договорів правового захисту – для пред’явлення перевіряльни

кам, відмови у наданні відомостей і допуску в житло без адвоката;
– переговори з держ. органами щодо конфліктних питань;
— представництво інтересів у суді у справах про відібрання дитини, позбав

лення батьківських прав, незаконний збір інформації про сім’ю з боку будь
яких осіб;

– виключення відомостей про сім’ю з баз даних;
– супроводження справ сімейного права, цивільних, земельних та інших 

спорів.
Тел. 095-469-9754. Для додаткової інформації звертайтесь за контактами, 

розміщеними на інтернет-сайті www.protiktor.com

ТОВ «Адвокат-Поділля» здійснює
Юридична група «ПРОТИКТОР»

Юридична консультація 
надана головою 
ГО «Суспільний 
правозахист», 
автором книжки 
«Ювенальна юстиція: 
як захищатися?», 
партнером юридичної 
компанії «Адвокат-
Поділля» Денисовим О.С.

Зразок заяви у випадку приходу соцпрацівника у ваш дім

Особі, що прибула
до житлового помешкання

З А Я В А
Про відмову у надання доступу до житлового приміщення та заборону збору 

персональних даних та конфіденційної інформації про особисте та сімейне життя
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♦
Шуйський селянин Федір Васильєв (1707-

1782) і його перша жінка, імені якої історія, 
на жаль, не зберегла.

Дружина Федора Васильєва за своє жит-
тя народила 69 дітей: 16 пар близнюків, 7 
трійнь і 4 четверні. Загалом вона народжу-
вала 27 разів. З 69 народжених дітей 67 пе-
режили немовляцтво.

Після смерті першої жінки Федір Васи-
льєв одружився знову і друга жінка на-
родила йому ще 18 дітей: 6 пар двійнят і 2 
трійні.

Загалом Федір Васильєв виховав 87 дітей.
Дружина Федора Васильєва потрапила 

до Книги рекордів Гіннесса як найбільш ба-
гатодітна матір в історії.

♦
В американської сімейної пари Генрі 

Уілсона Крокера і його жінки Анни Джо-
зефін була 21 дитина, з яких 3 померли у 
дитинстві.

♦
Також 21 дитина була в Артура Гінесса 

(1725-1803) і його дружини Олівії Уітмор.
♦

В англійської сімей-
ної пари Елізабет і Уі-
льяма Грінхілл було 39 
дітей: 32 дочки і 7 си-
нів. 39-та дитина за ра-
хунком, Томас Грінхілл 
народився 1669 року і 
став відомим хірургом. 
Матері-героїні Еліза-
бет Грінхілл належить 
абсолютний рекорд 
в історії людства за 
кількістю успішних по-
логів: загалом вона на-
роджувала 38 разів: 37 
разів по одній дитині й 
1 раз - двійню. Всі діти 

залишилися живими після пологів.  Сама 
Елізабет говорила, що якби не смерть чоло-
віка ще до народження 39-ї дитини, то вона, 
можливо, народила б іще двох або трьох ді-
тей (останню дитину вона народила у віці 
54-х років).

♦
У наші дні найбагатодітнішою є відома 

сім’я  Джима Боба Даггара і його дружини 
Мішель. У цієї американської сім’ї на цей 
момент 19 дітей. Цікаво, що всіх своїх дітей 
вони називають іменами, що по-
чинаються з літери J.  Джим Боб 
і Мішель одружилися 21 липня 
1984 року. Спершу подружжя 
геть не прагнуло до багатодіт-
ності і Мішель використовувала 
протизаплідні засоби. Однак 
потім пара все-таки зважилась 
на першу дитину, яка народила-
ся через три роки після їхнього 
весілля. На цьому Джим Боб і 
Мішель вирішили обмежитися 
і Мішель продовжила прийма-
ти протизаплідні засоби. Однак 
неочікувано у неї стався вики-
день. Відтоді подружжя біль-
ше не оберігалося й вирішило 
довірити Богові, скільки в них 
буде дітей. Після цього рішення 
Мішель народжує приблизно 
раз на півтора року. Подружжя 
є переконаними християнами і 
накладають на себе і своїх дітей 
обмеження у перегляді телеві-
зора і в користування інтерне-
том, а також уникають будь-якої 
розпущеності у поведінці. На 
американському телебаченні 
багатодітній сім’ї присвячено 
шоу «19 Kids and Counting». 
Батько сім’ї Джим Боб Даггар 
займається нерухомістю і не-

погано заро-
бляє. До того 
ж, керівни-
цтво телека-
налу, на якому 
виходить шоу 
«19 Kids and 
C o u n t i n g » , 
д о п о м о г л о 
сім’ї придбати 
будинок.

Згідно з офіційною статистикою, 40% 
усіх керівників та їхніх замісників у Біло
русі – жінки. У приватному підприємни
цтві частка жінок ще більша: їх 60%.

Як стверджують фахівці – завідувач 
кафедри кардіології БілМАПО Андрій 
Пристром, лікарпсихотерапевт, кан
дидат медичних наук Дмитро Сайков 
й асистент кафедри гігієни і медичної 
екології БілМАПО Ірина Мащенко, – 
успішна жінка найчастіше заради своєї 
кар’єри і фінансової незалежності жерт
вує не лише часом, друзями і сім’єю, а 
насамперед власним здоров’ям.

Ризик виникнення серцевосудинних 
захворювань, а найстрашніше — рапто
вої смерті від них, у цих представниць 
чарівної статі удвічі вищий, ніж у «про
стих» жінок. І успішним діловим жінкам 
на 40% частіше, ніж їхнім ровесницям, 
доводиться лягати на операції у зв’язку 
з серцевосудинними проблемами.

Головні небезпеки  
у житті бізнес-вумен

Ризик виникнення серцево-судинних 
захворювань. Доведено, що у них удвічі 

частіше діагностують серце-
во-судинні захворювання. І 
на 40% частіше їм доводиться 
лягати на операції у зв’язку із 
серцевими проблемами.

Хронічний стрес. Він не-
прийнятний сам по собі і 
лякає своїми наслідками. Ві-
домо, що стрес збільшує час-
тоту інфарктів у 2,5 рази. А 
найпо ширенішою причиною 
ін сультів є артеріальна гіпер-
тензія, що також викликаєть-
ся стресом.

Зниження тривалості життя. Згідно зі 
статистикою американців, ділові люди (і 
чоловіки, і жінки) в середньому живуть на 
10 років менше, ніж ті, чиє життя і робота 
не пов’язані з бізнесом або управлінською 
діяльністю.

Алкоголізм. За свідченням доктора Сай-
кова, якщо 20 років тому співвідношення 
алкоголіків-чоловіків і алкоголіків-жінок у 
нашому суспільстві було 12:1, то тепер воно 
скоротилося до 4:1. «Це пов’язано не лише 
з жіночою емансипацією, а й із тим, що жін-
ки віддають себе бізнесу».

Самотність. Що більших висот досягає 
самотня жінка, то важче їй знайти гідного 
супутника життя. Часто такі жінки втрача-
ють чуттєве сприйняття чоловіків.

Перфекціонізм. Прагнення бути в усьо-
му першою і найкращою, а також наслідува-
ти зірок з обкладинок глянцевих журналів 
може викликати у ділової жінки серйозні 
психологічні проблеми.

Синдром емоційного вигоряння. Хро-
нічна втома на роботі упродовж 2-3 років 
може призвести до синдрому емоційного 
вигоряння, який набагато частіше зустріча-
ється у жінок, ніж у чоловіків.

Неврози. Напружена, сповнена стресів 
робота не може не відбитися на нервовій 
системі жінки.

Нереалізована репродуктивна функ-
ція. Ділова жінка багато навчається, ро-
бить кар’єру й відкладає народження дітей 
на потім. Окрім вікових факторів ризику, 
психологічно бізнес-вумен не завжди бу-
ває просто зважитися на цей крок. До того 
ж, навіть народивши дитину, такі жінки 
рідко годують малюків груддю упродовж 
тривалого часу, тоді як мамологи й онко-
логи рекомендують робити це не менше 
1-2 років.

Зараз жінки активно відбирають у 
чоловіків чоловіче начало. А тим часом 
втрачаються інші важливі моменти жит
тя, про які жінки забувають: це вихован
ня дітей, затишок в оселі, сім’я.

Це не боротьба за рівність, а спроба 
закріпити свою перевагу над чоловіка
ми. На думку лікарів, не можна ставити 
знак рівності між діловою жінкою і успіш
ною жінкою. Насправді успішна – це 
гармонійна, та, яка реалізувалася в усіх 
сферах життя.

Чим відрізняється чоловік – генераль
ний директор від жінки – генерального 
директора? У 90% випадків у такого чо
ловіка є тил – дім, сім’я, жінка, діти. А у 
90% ділових жінок сім’ї як такої немає.

За матеріалами Interfax.by.

Небезпеки у житті ділової жінки
Зустрічі з парт не рами, дорогі костюми, вечері в рес-

торанах і відпочинок на екзотичних курортах – так за-
звичай уявляють головні атрибути життя ділової жінки.

Але чи є єдині це життєві принади зайнятих пані? Це 
питання спробували з’ясувати білоруські спеціалісти.

Найбагатодітніші сім’ї в історії

6 8 7 9 0

6 8 7 9 0
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ЧАС ДІЯТИ!
ВГО «Батьківський комітет 

України» пропонує всім охо-
чим взяти участь у вирішенні 
проблем, що піднімаються на 
сторінках нашої газети. Ви мо-
жете приєднатися до нашої 
громадської діяльності – для 
цього надішліть листа на e-mail  
rodkom@ukr.net про своє бажан-
ня співпрацювати чи вступити 
до «Батьківського комітету 
України».

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

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. Призначен-
ня платежу – «Добровільна по-
жертва на матеріали на захист 
сімейних 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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ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

♦ Максим (4 роки). Загадав татові загадку:
– Тату! Що у мене в руці, відгадай! Починається 

з літери «В».
Тато замучився 

від здогадок, за-
п р о п о н у в а в ш и 
синові 151 варі-
ант. Зневірившись, 
відповів:

– Здаюсь!
Максимко з гордістю розтиснув долоньку й 

повідомив:
– Від машинки колесо!

♦ Андрій (4 роки). Задумливо дивиться на ча-
йок, що ширяють над водою, і запитує у тата:

– От скажи мені, якщо маму називають – чайка, 
то як же тоді називають тата – чайник?

♦ Микола (3 роки). Батьки пропонують Колі в 
кафе щось обрати з меню:

– Ну, ось, хочеш, наприклад, пельмені в 
горщичку?

Хлопчик дуже здивовано дивиться на батьків 
і відповідає:

– Та ви що! У горщичок же пісяють!

♦ Леся (4 роки). Тато розповідає про професії:
– Одні люди випікають хліб, інші – навчають ді-

тей, треті – їх лікують, четверті…
– Гроші заробляють, – підказує кмітлива 

дочка.

♦ Ромчик (4,5 роки). Побачив дерево, що ле-
жить на дорозі, і запитує у мами:

– А чому воно впало? Втратило свідомість, чи 
що?

♦ Олексійко (3 роки). Олексій – майбутній 
артист. Вкотре, зображаючи когось, він зігнувся, 
тому мама виявила інтерес до його творчості:

– Олексійку, чого ти так зігнувся?
– Тому що я – старий!
– А куди ти прямуєш?
– На пенсію, звісно!

♦ Ян (5 років). Бабуся Яна голосно хропе. 
Мама запитала у Яна:

– Бабуся заснула чи ще ні?
– Бабуня спить. Вся… окрім носа, – впевнено 

відповів Ян.
http://nashydetky.com

Вчителька початкових класів якось попросила 
дітей написати твір про те, що б вони хотіли, аби 
Бог зробив для них. Увечері, коли вона переві-
ряла роботи, вона натрапила на один твір, який 
її дуже засмутив. У цей момент увійшов її чоловік і по-
бачив, що вона плаче.

«Що сталося?» – запитав він 
«Читай», – відповіла вона, простягнувши твір одного 

хлопчика.
«Господи, сьогодні прошу Тебе про дещо особливе: 

перетвори мене на телевізор. Я хочу зайняти його місце. Хочу жити, як 
живе телевізор у нас вдома. Хочу мати особливе місце й збирати біля себе родину. 
Хочу бути центром уваги. Хочу, щоби мною займалися, як займаються телевізором, 
коли він перестає працювати. Хочу бути в компанії батька, коли він повертається до-
дому, навіть стомлений. Щоби моя мама, замість того, щоб ігнорувати мене, йшла до 
мене, коли залишається сама й сумує. Хочу, щоби хоч іноді мої батьки залишали все й 
проводили трохи часу зі мною. Боже, я не прошу багато... Я тільки хочу жити, як живе 
будь-який телевізор».

«Жах! Бідний хлопчик! – вигукнув чоловік учительки. – Що ж це за батьки такі?!»
Вона зі сльозами на очах відповіла: «Це твір нашого сина…»

Щоби газета 
завжди була 

цікавою!
Запрошуємо Вас, наші 

читачі, до співпраці!

– Які теми для вас – бать-
ків і педагогів – сьогодні 
актуальні;

– Які проблеми необхідно, 
на Вашу думку, розглянути на 
сторінках нашої батьківської 
газети. Ставте свої запитан-
ня, ми попросимо спеціаліс-
тів дати на них компетентні 
відповіді.

– Вносьте свої пропозиції, 
теми для публікацій, статті і 
замітки.

Найцікавіші матеріали бу-
дуть нагороджені призами. 
Постійні автори зможуть 
отримати посвідчення ко-
респондента газети «Батьків-
ський комітет України».

Надсилайте ваші листи 
на електронну або поштову 
адресу редакції.

Світові не вистачає до-
бра. Люди надто сильно 
заклопотані справами, 
досягненням цілей, за-
роблянням грошей, ви-
рішенням проблем. У що-
денній метушні днів уже 
не до думок про те, який 
прекрасний світ навколо.

Випадково зустрів-
шись поглядом з пере-
хожим, ми поспішаємо 
відвести погляд замість 
того, аби всміхнутися і 
отримати усмішку у від-
повідь. Ми не звикли допомагати комусь просто так, навіть якщо цей хтось дуже по-
требує допомоги. Адже нам ніхто просто так не допомагає.

Але є з-поміж нас люди, готові поділитися часточкою добра з кожним, розвісивши 
оголошення на стовпах про те, що, наприклад, варто згадати усе добре і забути лихе. 
Не боятися невдач, любити своїх близьких і, нарешті, просто усміхнутися.

У ВА ГА !
Оголошується передплата на 2014 рік

У нашій газеті Ви незмінно знайдете актуальні новини, практичні пора-
ди щодо виховання дітей для батьків і вчителів, юридичні консультації, 
висновки експертів щодо підручників, іграшок, мультфільмів, фільмів для 
дітей та іншу цікаву і корисну інформацію.

Наш індекс у каталозі:
«Родительский комитет Украины» (рос. мов.) – 68789;

«Батьківський комітет України» (укр. мов.) – 68790.

Батьківський комітет України 
продовжує акцію з передплати для 
шкіл і дитячих садків. Для цього 
необхідно перевести посильну для 
вас суму на розрахунковий рахунок 
Благодійного фонду «Батьківський 
комітет України» і вказати номер 
школи або дитячого садка, для яких 
Ви хотіли б здійснити передплату. У 
цьому випадку частину вартості пе
редплати бере на себе Благодійний 
фонд. Кількість передплат від Вашої 
суми проовдитиметься з розрахунку 
26 грн. на одну установу.

Крім того залишається можливість 
передплати для шкіл і дитячих садків 
на решту місяців цього року, це 
також можна зробити за допомо
гою переведення на БФ з розрахунку 
2 грн. на один місяць для одного 
закладу.

Якщо Ви вирішили передплати
ти газету власноруч, зверніть ува
гу на те, що передплатний індекс 
газети на 2013 рік знаходиться в 
Інформаційному додатку № 9 до 
Каталогу Передплатних видань.

 

 

Розрахунковий рахунок: БФ «Батьківський Комітет України»:  ЄДРПОУ 38716004,  
рахунок 26007445160400 в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005.

З усіх питань, пов’язаних з передплатою, Ви можете телефонувати за тел.: 096-510-47-13.


