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Увага! Продовжується передплата видання на 2014 рік!

З  д н е м  В ч и т е л я !

Якщо ви не маєте 
            помешкання 10

стор.
…то вам і не потрібно наводити по-

рядок. Але якщо ж ви все-таки маєте 
дім, то без порядку ніяк не обійдете-
ся. Принаймні якщо ви хочете, щоб у 
вашій сім’ї панував лад. Якщо ж ви 
бажаєте посперечатися із цим твер-
дженням, то насамперед радимо про-
читати статтю на цю тему…

Приклад для 
           наслідування 9

стор.

Хто з батьків би не хотів, щоб їхні 
діти були кращими від них? Скільки 
буває прочитано нотацій, а час від часу 
доводиться і сварити, і різних заходів 
вживати. Але як часто це не прино-
сить належного результату! А все дуже 
просто – батьки у першу чергу пови-
нні відповідати тому образу, який вони 
намагаються вкласти у дитину…

Зазвичай, коли людині чогось 
дуже хочеться, вона намага-
ється переконати у першу чергу 
себе, а потім й усіх, хто навколо, 
що без цієї речі ніяк не можна 
обійтися. Так і Україна у гонитві 
за Європою зовсім не помічає, 
що Євросоюз через «права лю-
дини на аморальність» 
перетворюється у клуб 
самовбивць…

У гонитві 
за Європою

13
стор.

Важким батькам – важких 
під літків. Приблизно так мож-
на стисло подати висновок пси-
хологів. Причому цей висно-
вок напрошується сам собою, 
коли з’ясовується, що у багатьох 
сім’ях навіть не чули про таку 
проблему. До якої міри мож-
на вирішити проблему 
важких підлітків і як її 
можливо уникнути?...

А чи важкий 
вік?

8
стор.

Усі діти 
талановиті

Ні, це не іграшковий ринок, 
який викликає приємні асоці-
ації, а зовсім навпаки. Ринок, 
про який розповідає італійський 
суддя, збудований на сльозах 
батьків і дітей. Адже основний 
товар на ньому – це відібрані 
італійською фемідою діти. Чи 
протверезять одкро-
вення судді захисників 
«прав дитини»?...

Як відомо, кожну теорему не-
обхідно довести. Так і тут, твер-
дження, що всі діти талановиті, 
простіше виголосити, ніж ре-
алізувати. На наших сторінках 
ми спробували показати досвід 
одного із вчителів, який захотів 
довести це твердження 
на ділі. Але чи кожному 
вчителю це під силу?...

Дитячий 
ринок

5
стор.

7
стор.

стр.4

«У перший ясний вересневий день
 Я боязко йшов під школи склепіння…»
Хто зі старшого покоління не пам’ятає цих рядків із 

пісні про «шкільні роки чудові»? Вони дійсно були чудо-
вими – наші шкільні роки! Прекрасний час дитинства і 
юності, пора пізнання світу й осмислення себе у ньому.

І, стаючи дорослішими, ми не забуваємо тих, хто до-
помагав нам тоді пройти цей шлях, хто скеровував наші 

перші кроки в Життя, з любов’ю плекав у нас все най-
краще, що дали нам батьки. 

І сьогодні, коли 1 вересня ми ведемо до школи наших 
дітей (а хтось, можливо, вже й онуків), коли дзеленчить 
такий рідний шкільний дзвоник, що відбивається у на-
ших серцях світлою тугою, ми з теплотою і вдячністю 
знову згадуємо своїх вчителів.

Зі святом, дорогі вчителі! 6
стор.

Багатьом дорослим приємно 
згадати, як у дитинстві вони 
бігали за м’ячем із хлопцями з 
двору до настання темряви. А 
чи є така можливість у наших 
дітей?

Зараз задвірки будинків пе-
реважно заставлені автівками, 
та й батьки надають пере-
вагу тому, щоб діти не довго 
затримувалися надворі. Ось 
і доводиться дітям сидіти за 
комп’ютером чи перед теле-
візором. Саме тому батьки 
Бельбекської долини виріши-
ли: «Хочеш виростити міцних 
дітей – допоможи їм грати у 
футбол» – і організували фут-
больний турнір, який триває 
вже шість років і поступово 
розширює свій ареал. На да-
ний час при дефіциті турботи 
держави про дозвілля дітей, 
можливо, саме такі невеликі 
турніри зможуть стати центра-
ми розвитку дітей.

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

ни» (на укр. мові) – 68790;
«Родительский комитет Украи-

ны» (на рос. мові) – 68789.
Передплатна квитанція знахо-

диться на стор. 15.
Усім, хто бажає брати участь 

у розповсюдженні у своїх регі-
онах, газета надається за редак-
ційною ціною. Кількість газет, яка 
може бути надіслана, становить 
від 10 шт. і більше.

стор.4

АТАКА!
        ГОЛ!!!



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

2
стор.

СТРІЧКА НОВИН

26 вересня міністри іноземних 
справ 11 країн підписали у штаб-
квартирі ООН декларацію про 
недискримінацію осіб нетради-
ційної сексуальної орієнтації, по-
відомляє агентство РІА Новини.

Документ підписали міністри іно-
земних справ Аргентини, Бразилії, 
Хорватії, Сальвадору, Франції, Із-
раїлю, Японії, Нідерландів, Нової 
Зеландії, Норвегії і США. Країни обі-
цяли вжити усіх заходів «щодо ско-
рочення насильства і дискримінації 
людей за ознаками їхньої сексу-
альної орієнтації та гендерної іден-
тичності», а також закликали усі інші 
країни відмінити дискримінаційні за-
кони, ефективніше попереджати на-
сильство, забезпечувати відповідний 
правовий захист від дискримінації на 
основі сексуальної орієнтації.

Держсекретар США Джон Керрі 
назвав прийнятий документ історич-
ним. «Ми, зібравшись сьогодні тут, 
дійсно шлемо ясний і сильний сиг-
нал, і це не просто підтримка геїв 
і лесбіянок у всьому світі – це під-
тримка головних цінностей цієї орга-
нізації (ООН)», – сказав Керрі.

За його словами, прийняття і під-
писання подібних документів стає 
умовою партнерства на міжнародній 
арені. Прийнята резолюція дозво-
лить на мільйони доларів збільшити 
об’єм допомоги, яка виділяється для 
підтримки організацій, що захища-
ють права секс-меншин, повідомив 
держсекретар.

Правозахисна організація Human 
Rights First привітала прийняття до-
кумента і заявила, що США і в май-
бутньому будуть чинити тиск на дер-
жави з метою визнання політичних 
переваг для ЛГБТ-спільнот.

«Лідерство США залишиться ви-
рішальним в процесі визнання прав 
ЛГБТ-спільнот, визнання того, що 
держава повинна захищати від на-
силля усіх», – повідомляється у заяві 
правозахисників.

***

У МОН стверджують, що збирають дані 
в Єдину державну електронну базу з пи-
тань освіти. Як пояснили у прес-службі 
МОН, необхідно вказати ім’я, прізвище, 
по батькові школяра (студента), його 
батьків і номери телефонів. Це справа 
добровільна.

Але надавати інформацію про місце 
роботи, паспортні дані, ідентифікаційний 
код не потрібно.

Батьки школярів забили на сполох, 
коли, за їх словами, у школах почали роз-
давати анкети, у які потрібно внести дані 
про дітей та їхніх батьків. Окрім телефо-

нів та домашньої адреси, просять вказати 
серію та номер паспорта, місце роботи та 
громадянство батьків, а також ідентифі-
каційний код дитини.

http://vesti.ua/strana/18540-mon-
oproverglo-informaciju-o-sbore-anketnyh-

dannyh-roditelej-shkolnikov

Більшість просімейних громад-
ських організацій України вважає, 
що 24 стаття Угоди про асоціацію 
України з ЄС запустить механізм 
торгівлі українськими дітьми на 
основі Гаазької Конвенції про за-
хист дітей.

Нагадаємо, стаття 22 Конвенції перед-
бачає створення іноземних посеред-
ницьких бізнес-структур для всиновлен-
ня дітей за кордон. Крім того, Конвенція 
не передбачає обов’язкової участі при-
йомних батьків (усиновителів) у процесі 
усиновлення, а це призведе до того, що 
частина та званих усиновителів може 
бути створена фіктивно. Тобто, мова йде 
про узаконення на державному рівні 
торгівлі дітьми-сиротами та про вивіз ді-
тей за кордон.

Ратифікація Україною Гаазької конвен-
ції порушить тенденцію, яка склалася у 
країні за останні роки, завдяки якій за 
останні сім років в Україні стабільно ско-
рочується міждержавне усиновлення. 
Так, якщо у 2005 році іноземці усиновили 
2110 дітей, у 2010 році – 1202, то у 2012 
році – 806, а за 8 місяців 2013 року (за 
оперативними даними Мінсоцполітики) 
– 390 українських дітей.

Крім того, попередній омбудсмен Ніна 
Карпачова також наполягає, що ратифі-
кація конвенції «відкриє повні шлюзи для 
торгівлі українськими дітьми»: «Парла-
мент неодноразово відхиляв ратифікацію 
Гаазької конвенції, оскільки вона не відпо-
відає інтересам українських дітей-сиріт».

http://dt.ua/UKRAINE/inozemcyam-
hochut-sprostiti-proces-usinovlennya-

ditey-z-ukrayini.html

Страх за майбутнє своєї країни змусив 
китайську владу до 2014 року відмови-
тись від політики «одна сім’я – одна дити-
на», стверджують економісти й аналітики. 
Якщо не дозволити китайцям народжува-
ти більше однієї дитини, – країна швидше 
зістаріється, ніж розбагатіє.

Демографія довгий час була давнім 
союзником китайської економіки. Краї-
на з найчисельнішим населенням стала 
світовою фабрикою; спочатку на цій фа-
бриці шили шкарпетки, плащі, пуховики, 
тепер виготовляють станки, промислове 
обладнання, меблі й автомобілі. Але із 
союзника національної економіки демо-
графія поступово перетворюється на її 

ворога: економісти все частіше застері-
гають владу Китаю, що з роками робочих 
рук ставатиме все менше й менше.

Аби подолати спад в економіці та під-
штовхнути її до довготривалого росту, 
потрібно не так уже і багато. Китайцям 
необхідно дозволити народжувати біль-
ше дітей. Влада розмірковує про те, аби 
дозволити мати в сім’ї двох дітей, якщо 

хоча б один з батьків – єдина дитина в 
сім’ї. Планується також дозволити мати 
двох дітей усім сім’ям після 2015 року.

Голова китайського підрозділу Bank of 
America Лу Тіно очікує, що в результаті 
такої реформи народиться близько 10 
мільйонів немовлят. Ринок Китаю по-
жвавився після такої новини, і акції різко 
виросли.

Політика «одна сім’я – одна дитина» 
застаріла і вкрай непопулярна в країні. 
Тому її відміну з радістю підтримають усі 
громадяни Китаю.

За матеріалами Interfax.by.

Асоціація України з ЄС запустить механізм торгівлі  
українськими дітьми-сиротами

ЄС і діти-сироти ООН бореться  
з інститутом сім’ї 
нетрадиційними 

методами

Демографічне покращення у Китаї
Поки західноєвропейські країни за допомогою різноманітних антисімей-

них технологій займаються самознищенням, Китай планує взяти різкий 
старт в оптимізації демографічної ситуації в країні: політика «одна сім’я 
– одна дитина» в «піднебесній» поступово відходить у минуле...

Останнім часом з’явилось багато суперечливої інформації 
про внесення в реєстр даних про школярів та їх батьків. Про-
понуємо читачам самим розібратисяу тому, хто правий, аналі-
зуючи те, що відбувається зараз у наших школах.

СтраСті за реєСтром…

***
Окрім даних абітурієнтів, студентів та викладачів ВНЗ, у єдиній державній 

електронній базі з питань освіти буде відтепер інформація про школярів та 
дошкільнят. 

Як написала у своїй статті для ZN.UA журналіст Оксана Онищенко, у базі буде 
інформація не тільки про учнів і вчителів, а й про батьків: національність, гро-
мадянство (переносяться з копії свідоцтва про народження дитини), дата наро-
дження, місце роботи, телефон, e-mail.

Дані оброблятимуть за допомогою ліцензійного програмного забезпечення 
«Курс: школа». Його кожна школа купує за свої гроші у ТОВ «Нові знання».

У підсумку інформація надходитиме до держпідприємства «ІнфоРесурс», яке 
створило Міністерство освіти.

Інформацію, згідно з планом, збиратимуть по районах, потім по областях і на-
решті – по всій країні. Офіційним власником бази ЄДЕБО є МОН.

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_tabachnika_pochali_zbirati_
informatsiyu_pro_shkolyariv_i_batkiv&objectId=369785

Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про збір 
анкетних даних батьків учнів

Надання таких даних – справа суто добровільна



3
стор.
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«Нотаріаль-
ний параліч 
у вівторок, 1 
жовтня, став-
ся через не-
санкціоноване 
втручання у 

базу даних Міністерства юстиції України», 
– йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Генеральна прокуратура відкрила кри-
мінальне провадження і вже шукає винних.

1 жовтня роботу зупинили 12 державних 
реєстрів. Мін'юст заявив про обмеження 
доступу через збій програмного забезпе-
чення. Проте у Генпрокуратурі запевня-
ють, що група осіб незаконно втрутилася у 
роботу комп'ютерної мережі Мін'юсту.

Встановлено, що в результаті зупин-
ки функціонування державних реєстрів 
була порушена робота державних орга-
нів, спричинений значний матеріальний 
збиток як держбюджету, так і громадянам 
України, яким не вдалося підписати дого-
вори купівлі-продажу, отримати доручен-
ня, зареєструвати свої майнові права і т.д.

Нагадаємо, що в Єдиному державному 
реєстрі міститься вся інформація про не-
рухоме майно громадян, нормативно-пра-
вові акти, база персональних даних та інші 
цінні дані.

http://tsn.ua/ukrayina/notarialniy-
paralich-ukrayini-vlashtuvali-nevidomi-

hakeri-313980.html

У Бельгії декілька місяців триває дис-
кусія щодо доцільності внесення попра-
вок до закону про евтаназію (добровіль-
не медикаментозне припинення життя), 
яка стала легальною у 2002 році.

Бельгія може стати першою державою 
світу, у якій офіційно допомагатимуть 
піти з життя дітям.

У 2002 році уряд Бельгії узаконив ев-
таназію для дорослих, які зазнають не-
стерпних фізичних або психологічних 
страждань.

Зараз у Бельгії евтаназію роблять до-
рослим пацієнтам, які добровільно і сві-
домо просять про це. 

Також евтаназію можуть робити дітям 
віком від 12 років за згоди батьків.

За даними онлайн-опитування видан-
ня, у якому взяло участь 2,7 тис осіб, 74% 
опитуваних підтримують евтаназію для 
невиліковно хворих дітей віком до 18 
років, навіть якщо їхній стан не дає змоги 
їм чітко висловити таке бажання самим.

У 2012 році у Бельгії допомогли піти з 
життя понад 1,4 тис особам. Здебільшого 

про евтаназію просять хворі на рак паці-
єнти віком від 60 років.

Парламентські комітети з правосуддя 
і соціальних питань усе ще обговорю-
ють можливість збільшення кількості 
категорій пацієнтів, які мають право на 
евтаназію.

За пропозицією, право на допомогу 
померти отримають діти віком до 18 ро-
ків. Окрім цього, пацієнти, що стражда-
ють на хворобу Альцгеймера та інші хво-
роби, що призводять до слабоумства, 
зможуть офіційно дозволяти лікарям са-
мим призначати їм евтаназію, коли їхній 
стан погіршиться.

За останній рік ця процедура стала при-
чиною близько 2% усіх смертей у країні.

Цього тижня бельгійське суспільство 
знову повернулося до обговорення цієї 
проблеми після повідомлення про евта-
назію через душевні страждання 44-річ-
ного транссексуала Натана Ферхельста. 
Після декількох операцій зі зміни статі 
його не задовольнила нова чоловіча зо-
внішність і він пояснив, що зазнає пси-

хологічних страждань від того, що став 
«монстром».

Евтаназія, причиною якої стали ду-
шевні муки, спричинила нову хвилю 
дискусій.

За даними Бі-Бі-Сі, у 2012 році евтана-
зію через психологічні страждання зро-
били 52 бельгійцям.

http://ipress.ua/news/u_belgii_
dyskutuyut_pro_pravo_ditey_na_

evtanaziyu_29648.html 

Як відомо, самогубство у хрис-
тиянських народів вважається 
найважчим гріхом. Відмовив-
шись від християнства, західний 
менталітет сильно похитнувся – 
хвилинний сум, депресія, – все це 
може стати причиною евтаназії. 
У цьому випадку держава йде на 
поводу емоцій – право на смерть 
переважає право на життя...

Мешканець одного із французьких міс-
течок Бенджамін Карль вирішив відгук-
нутись на заклики французької влади і на 
декілька місяців відмовився від спожи-
вання продуктів та речей, які були виго-
товлені за кордоном. Спочатку молодику 
довелося викинути майже все, що зна-
ходилося у його помешканні. У порожній 
кімнаті залишились лише крісло, швабра 

та одна-єдина полиця для книжок…

«З моєї квартири довелося винести 
практично усі речі, оскільки вони були 
виготовлені не у Франції. Довелося по-
збутися навіть незамінних речей», – по-
відомив Карль в інтерв’ю видавництву 
Le Figaro.

Бажання підтримати вітчизняного 
виробника змусило бідолаху відмови-
тися від багатьох своїх звичок. Тепер 
на покупку продуктів харчування у 

супермаркеті він витрачає набага-
то більше часу, оскільки доводиться 
уважно вивчати етикетки товарів, аби 
ненароком не придбати закордонний 
делікатес. І це при тому, що вартість 
більшості французьких продуктів хар-
чування набагато вища від їхніх ім-
портних аналогів.

Із закликом споживати товари тіль-
ки вітчизняних виробників звернувся 
до молоді країни міністр економічного 
оздоровлення Франції Арно Монте-
бур. Але дотриматися його рекомен-
дацій виявилося не так просто, та ще й 
дорого…

Китай має намір ку-
пити в України 3 млн. 
га землі для органі-
зації фермерського 
господарства. Таким 
чином країна намага-
ється задовольнити 
власні потреби у про-
довольстві, на виро-
щування якого в Китаї 
земель не вистачає.

Українська терито-
рія стане найбільшою «закордонною фермою» Китаю. Угоду 
китайська сторона підписала з українською компанією КСГ 
Арго. Спочатку остання забезпечить замовників 100 тисячами 
гектарів, згодом територію збільшать до 3 млн. Наразі най-
ближчі 50 років на китайській фермі хочуть вирощувати сви-
ней та збирати врожай овочів і злаків.

Цікаво, що у 2009 році Китай мав 2 млн. га за своїми межами, 
які використовував для вирощування врожаїв.

http://www.ukr.net/news/kitaj_kupu_3_mln_ga_ukra_nsko_
zeml_dlja_virowuvannja_zh-23571855-1.html 

Reuters

Неважко підрахувати, що 3 млн. гектарів складають 30 
тис. кв. км. Для порівняння – площа Криму складає 27 
тис. кв. км. Тобто, якщо ця новина є достовірною, Китай 
отримає на найближчі 50 років ділянку землі більшу за 
Кримський півострів. До того ж, якщо роботи на цих 
землях будуть виконувати китайці, то цей договір пере-
твориться на масштабний проект по заселенню китай-
цями території України. 

Міністерство охорони здоров’я Японії розповсю-
дило повідомлення про те, що вакцинацію проти 
раку шийки матки не рекомендується більше про-
водити дівчаткам через повідомлення про кілька со-
тень випадків побічних реакцій на вакцину, повідо-
мляє Preventdisease.

Стаття у журналі The Annals of Medicine наводить 
аргументи про те, що немає доказів користі таких 
вакцин проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), як Гар-
дасил та Церварикс. Ключовими аргументами, на 
думку вчених, є відсутність будь-яких доказів про 
ефективність вакцин проти ВПЛ для попередження 
раку шийки матки та відсутність оцінки ризиків для 
здоров’я.

Міка Мацуфудзі представляє асоціацію батьків-
жертв вакцини проти раку шийки матки. ЇЇ донька, 
якій провели вакцинацію препаратом Церварикс 
у 2011 році, тепер не може ходити і пересувається 
в інвалідному візку. Асоціація закликає зупинити 
вакцинацію.

«Ми підтримуємо рішення про призупинення ре-
комендації щодо вакцинації, хоча цього недостат-
ньо», – заявила Міка Мацуфудзі, керівник групи бать-
ків, чиї діти постраждали від побічних дій вакцин. 
«Батьки мають право вирішувати – потрібна їхнім ді-
тям вакцинація чи ні».

На даний час ефективність вакцин проти ВПЛ у 
профілактиці раку шийки матки не доведена, у той 
же час ризики оцінені повністю.

Оскільки програма вакцинації проти ВПЛ носить 
глобальних характер, здоров’я жінок у довготрива-
лій перспективі наражається на ризик, хоча перева-
ги подібної вакцинації до цього часу невідомі.

Відповідно до нового дослідження Медичного від-
ділення Техаського університету (UTMB) в Гальвесто-
ні, у Сполучених Штатах завдяки наявній інформації 
про спірність вакцинації проти ВПЛ на 63% зменши-
лась кількість дівчат , які брали участь в програмах 
вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), за-
тверджених у 2006 році.

Переклад Антона Гусєва
http://preventdisease.com/news/13/061713_Japans-
Health-Ministry-Withdraws-Cervical-Cancer-Vaccine.

shtml 

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я 
Раїса Богатирьова нещодавно зробила 
заяву, що український календар щеплень 
доповнять новими видами щеплень. Укра-
їнським дівчатам робитимуть щеплення 
від вірусу папіломи людини (ВПЛ), який 
викликає рак шийки матки.

Японія відмовилася 
калічити своїх громадян

Міністерство охорони здоров’я Японії не рекомендує  
вакцинацію проти раку шийки матки

щедрий подарунок
Китай купує 3 млн. га української 

землі для фермерських господарств

Наскільки можна довірити свої 
дані електронним реєстрам? Не-
відомі хакери наглядно проде-
монстрували слабкість захис-
ту інформаційних систем. І хоч 
роботу відновили, проте немає 
жодних гарантій, що дані просто 
не поцупили…

База даних Мін’юсту 
зазнала атаки

Евтаназією по депресії
У Бельгії дискутують про право дітей  

на евтаназію

НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У Франції підтримати вітчизняного виробника  

майже неможливо
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БАТЬКІВСЬКИЙ РУХ. Події на місцях

Зовсім недавно дітлахи віком 
6-7 років зробили перший крок 
до знань – пішли у школу, стали 
першокласниками. Нові знайом-
ства, враження, перша вчителька, 
перший зошит – все це чудово, 
але стрес та в деякій мірі страх 
заважали дітям відчувати себе 
комфортно, адже вони вперше 
прийшли пізнавати щось нове, а 
найголовніше – самі, без мами. 
Тому Кам’янець-Подільська міська 
організація «Батьківський комітет 
захисту дітей» спільно із міським 

відділом освіти вирішили зняти дво-
тижневу напругу навчання з наших 
першокласників. 15 вересня було про-
ведено «Свято першокласника», на яко-
му всі діти зрозуміли, що навчання – це 

весело і позитивно. Завдя-
ки проведеним майстер- 
класам з бісероплетіння, 
ліпки, орігамі, веселим 
конкурсам та позитивним 
казковим героям діти від-
чули себе комфортно, роз-
веселилися та викликали 
посмішки всіх присутніх. У 
подарунок діти отримали 

пізнавальні мультфільми, розмальовки, 
цікаві книжки. А до уваги батьків була 
запропонована газета «Джерела ви-
ховання», яка допоможе їм виховувати 
їхніх дітей. 

Свято першокласника

Спортивно-масові заходи у сільській 
зоні Севастополя останнім часом стали 
великою рідкістю. Діти як майбутнє будь-
якого суспільства повинні отримувати 
фізичне виховання і набувати основних 
спортивних навичок. І якщо школи у пе-
редмістях Севастополя, незважаючи на 
убогість матеріальної бази для занять 
спортом, хоч якось намагаються залучити 
сільських дітей до фізичної культури, то 
у позашкільний час спортивне дозвілля 
для них відсутнє. Якщо сказати точніше, 
то останнім часом єдиним видом спорту 
для більшості і так нерозпещених спор-
тивними заходами сільських дітей зали-
шився футбол. Чому футбол? Тому що він 
не потребує великих витрат, у селі для 
проведення ігор завжди є на вибір кіль-
ка полів. Попри відсутність альтернати-
ви і не завжди відповідну для гри погоду 
діти раді побігати по полю з м’ячем. Ну а 
якщо футбольний турнір проходить за 
участю гравців з кількох сіл, то для сіль-
ських хлоп’ят настає справді велике і ра-
дісне свято спорту, до якого заздалегідь 
готуються, а по його закінченні ще довго 
згадують.

До таких свят, мабуть, можна віднести 
й «Кубок Бельбекської долини» – турнір, 
який шостий рік проводять для юних фут-
болістів із сіл міста Севастополя. Двічі на 
рік у кожному із сіл по черзі збираються 
на матчеві зустрічі учні 7–11 класів сіль-
ських шкіл.

«Кубок Бельбекської долини» виник 
як невеличкий футбольний турнір серед 
команд учнів школи № 52 села Верхнєса-
дове. Кілька активістів з числа дорослих 
жителів Верхнєсадового знайшли можли-
вість зібрати гроші на призи дітям і при-
дбали перехідний кубок і м’ячі. Перша гра 
проходила ранньої весни 2008 року на 
футбольному полі школи. Попри мороз і 
повністю засипане снігом поле всі гравці 
вийшли грати у футболках і спортивних 
шортах.

За кілька місяців верхнєсадівці вирі-
шили організувати новий футбольний 
майданчик. Найближчими вихідними 
діти разом із батьками облаштували рів-
не футбольне поле з натуральною газон-
ною травою, залізними воротами, роз-
міченими межами і кількома лавами для 
уболівальників.

Далі – більше: підлітки із сусідніх сіл 
звернулися по допомогу до активних 
батьків, які створили до того часу Громад-
ську організацію «Місто Севастополь», 
що стала засновником футбольного тур-
ніру «Кубок Бельбекської долини». Зна-
йшли старі труби відповідного діаметру 
для виготовлення воріт. Труби очистили, 

пофарбували і зварили за стандартни-
ми розмірами. Потім обрали занедбане 
поле, розташоване посередині між трьо-
ма селами, вирівняли його трактором. На 
солярку для трактора, на фарбу, пензлі, 
електроди для зварки, цемент скидали-
ся всі футболісти й уболівальники – хто 
скільки зможе. На решту грошей купили 
м’яч. А вже восени 2008 року на підгото-
ваному полі провели «Кубок Бельбекської 
долини», а основними його учасниками 
стали футболісти з усіх сіл Верхнєсадів-
ської сільської ради. Поступово Кубок 
набув популярності й у інших селах і нині 
перетворився на значущу подію.

5 жовтня 2013 року відбувся черговий 
футбольний турнір «Кубок Бельбекської 
долини. Осінь 2013». У ньому взяли участь 
школярі 12–17 років практично усієї сіль-
ської зони м. Севастополя.

Тепер інформаційну підтримку турні-
ру здійснюють багато міських ЗМІ. Саме 
підтримку, адже сьогодні велика рідкість 
(не в образу журналістам), коли сільські 
жителі можуть прочитати в газетах або 
побачити по телевізору сільське свято 
спорту, своє рідне село, щасливі обличчя 
своїх дітей. Для самих гравців це не лише 
можливість прочитати назву своєї сіль-
ської команди на шпальтах газет, а й мож-
ливість пережити нове для них відчуття 
відповідальності в їхній першій, великій, 
командній грі.

Сьогодні турнір підтримують багато 
комерційних і державних структур, але 
слід зазначити, що без активної роботи 
батьків-ентузіастів нічого не було б. Тому 
хочеться закликати батьків в інших регіо-
нах – не чекайте, коли хтось прийде і все 
зробить, почніть робити маленьку справу 
і вона, як сніговий ком, перетвориться 
на велику справу. Саме завдяки вам уві-
мкнуться приховані механізми.

Сільським дітям доводиться лише мрі-
яти про міські басейни, льодові палаци і 
спортивні школи. Але при тому вони, як 
і міські діти, мають таке саме право на 
спорт і дозвілля. Мабуть, аби з них ви-
росли сильні й витривалі особистості, їм 
не знадобляться спеціальні тренувальні 
центри – навіть просто граючи у футбол, 
вони зможуть розвинути в собі ці якості. 
Але щоби з них виросли справжні патрі-
оти нашого славного міста, необхідно 
кожному дорослому, від якого залежить 
їхнє щасливе дитинство, докласти бодай 
мінімальних зусиль в організації їхнього 
дозвілля.

Андрій СИТНІКОВ,
керівник відділення в м. Севастополі 

ВГО «Батьківський комітет України», 
голова ГО «Місто Севастополь»

Доповідачі повідомили про про-
ведену акцію із передплати на га-
зету «Батьківський комітет України» 
шкіл Києва і Київської області на 
2013 рік. Завдяки цьому всі школи 
зможуть ознайомитися з газетою і 
прийняти рішення щодо передплати 
на наступний рік. 

Крім цього, було підведено підсум-
ки проведеної роботи щодо захисту 
сімейних цінностей, проти ухвалення 
законопроекту №2342, який фак-
тично встановлював гомодиктатуру 
в Україні. Наступну дату зборів ки-
ївських активістів призначено на 26 
жовтня о 12:00 за адресою: Дім архі-
тектора, вул. Бориса Грінченка, 7. 

На збори ВГО «Батьківський комі-
тет України» запрошуються всі, хто 
хотів би приєднатися до роботи. 

Від нашої громадянської по-
зиції залежить майбутнє наших 
дітей!

Контактний телефон: 067-259-4306.

28 вересня у Києві відбулося засідання активу «Батьківського ко-
мітету України». На зібранні обговорювалися заходи у м. Києві, 
питання співробітництва, організації щомісячних зборів київсько-
го осередку.

Кияни, приєднуйтеся!

Спортивне дозвілля для дітей 
передмість Севастополя

Атака! Гол!!!

У Кам’янець-Подільському активісти 
«Батьківського комітету захисту дітей» 

влаштували дитяче свято

Діти – це наше май-
бутнє, тому маємо піклу-
ватися про їхнє сучасне.
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Суспільна полеміка навколо системи ювенальної 
юстиції і доречності її введення в Україні триває вже 
близько десяти років. Численні дебати прихильників 
і противників ювенальної юстиції, схоже, не можуть 
переконати жодну зі сторін. Зацікавлена сторона, 
вперто просуваючи ювенальну юстицію і доміну-
вання «прав дитини», усіма силами показує, що діє 
на благо дітям і суспільству. Тоді як противники юве-
нальної юстиції мають доволі вагомі аргументи. Для 
них ювенальна юстиція це:

– порушення родинної ієрархії;
– невиправдані вилучення дітей із сімей;
– відібрані діти в абсолютній більшості потра-

пляють у ще гірші умови, ніж були у рідній сім’ї;
– відібрані діти стають ще більш безправними, 

оскільки оточені людьми, які, не будучи рідними, 
діють найчастіше у власних інтересах, а не в ін-
тересах дитини;

– соціальні інститути перероджуються з органів 
допомоги на каральні загони.

На жаль, ці пункти на сьогодні вже взято не тіль-
ки з практики роботи ювенальної юстиції за кордо-
ном. Віт чизняна практика підтверджує, що зміни у 
сімейній політиці України точно копіюють західні 
зразки. Наведемо лише один нещодавній сюжет на 
ТСН (www.bit.ly/17aR2lx), який розповідає про долю 
молодої жінки Олени К., матері двох дітей, яка зали-
шилася одна, вагітна, без підтримки, після того, як її 
вигнав з дому цивільний чоловік. На жаль, реакція 
державних органів була гранично жорстокою – за-

брати дітей у матері, яка опинилась у скрутному ста-
новищі, та ще й з погрозами забрати третю дитину 
одразу після народження.

Таким чином, замість того, щоби надати хоча б 
тимчасове житло, як це відбувалося раніше, засто-
совується виправдане з ювенальної точки зору, але 
нелюдське і жорстоке з нормальної точки зору за-
бирання дітей у матері. Це вже результат впливу за-
хідних методів ювенальної політики. Прикметним є 
те, що мама не має шкідливих звичок і, за словами 
місцевих жителів, любить і піклується про своїх дітей.

Підтвердженням аргументів противників ювеналь-
ної юстиції виявилося шокуюче інтерв’ю італійського 
судді, який відкрито говорить про те, що ретельно 
приховують проювенальні структури.

«ВИРВАНІ З СІМЕЙ ДІТИ. ЧИ 
СПРАВДІ РІШЕННЯ БУЛО ПРИЙНЯ-
ТО ДЛЯ ЇХНЬОГО БЛАГА?». Під 
таким підзаголовком починаєть-
ся це шок-інтерв’ю, унікальність 
якого полягає ще й у тому, що 
нарешті про проблему насильно-
го забирання дітей із сімей від-
крито говорить суддя у справах 
неповнолітніх в Італії. Що пока-
зово, адже «погляд зсередини» 
справді може нарешті підтвер-
дити усі підозри і звинувачення у 
торгівлі дітьми, які поки публіч-
но виголошували тільки правоза-
хисники.

Ведуча програми Федеріка ПАНІ-
КУЧЧІ: Суддя Моркавалло, я зрозуміла 
правильно? Отже, це ви віддаєте на-
кази вилучати таким насильницьким 
шляхом дітей?

Суддя МОРКАВАЛЛО: На жаль, так. 
На жаль, багато суддів це роблять, біль-
шість. І насамперед судді у справах непо-
внолітніх, необґрунтовано, без законної 
на те основи. Адже дитина не може бути 
вилучена. Тим паче, у випадках конфлік-
тної ситуації, що склалася між батьками.

– Поясніть, будь ласка, ВИ НАКАЗУЄ-
ТЕ ВИЛУЧАСТИ ЦИХ ДІТЕЙ?..

– Більшість суддів це наказують, але 
насправді не існує жодного законного 
підґрунтя, яке виправдовувало б таке ви-
лучення проти волі самої дитини.

– Але ви це робите... Не розумію. 
Якийсь парадокс. Не існує законних 
підстав, але ви це робите.

– Це парадоксальність. Парадоксаль-
ність, яка полягає у тому, що у випадку 
важкої ситуації, або соціальної, або еко-
номічної, застосовують авторитарні ін-
струменти, схожі на тоталітарні.

– Перепрошую, мені хочеться ска-
зати — усе це в цивілізованій країні 
можливе?

– Саме так… Є певні причини...
– Які ж це причини, поясніть нам, ми 

всі хочемо їх знати.
– Причини ці мають економічний ха-

рактер, а також це — соціальний конт-
роль. ЦІ ДІТИ, ЯКИХ СИЛОМІЦЬ ВИЛУ-
ЧАЮТЬ, ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО РИНКОВОЇ 
МЕРЕЖІ — ринок опікунства, ринок 
усиновлень.

– Зачекайте, зачекайте хвилинку. 
Ви зараз робите абсолютно серйозну 
і тяжку заяву. Ви говорите, що ІСНУЄ 
РИНОК?..

– Ринок опікунства, ринок прийомних 
дітей…

– Тобто, що це значить? Виходить, 
що за спиною є такий механізм, завдя-
ки якому існує інтерес, який стоїть 
ВИЩЕ поваги інтересів дитини?

– Існує величезний інтерес, економіч-
ного характеру. Інтерес, який сягає що-
року півтора мільярди, ДВА МІЛЬЯРДИ 
ЄВРО в Італії.

– Що Ви маєте на увазі, пане суд-
дя? Точніше, ці інтереси, кого вони 
зачіпають?

– Я говорю про ПРИВАТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І РЕЛІГІЙНІ ІНТЕРНАТИ, які керують так 
званими громадами, які насправді є ін-
тернатами, до яких поміщають насильно 
вилучених дітей і куди спрямовують дер-
жавні кошти, кожному інтернату, за кожну 
дитину, за кожен проведений там день.

– Отже, пояснімо, Ви говорите, що 
цих дітей вилучають легко з родин, 
тому що вони потрапляють в еконо-
мічно дуже вигідну мережу. Ви це має-
те на увазі?

– Все вірно. І найстрашніше, що все це 
відбувається за участю державних струк-
тур, тобто служб опіки і судових уста-
нов, які тяжко «заражені» цими... такими 
інтересами.

– …І водночас саме судді признача-
ють психологів, соціальних праців-

ників, скажімо, усіх тих, хто потім 
вирішує, робить експертизи, пише 
звіти, які потім прямують до вас, по-
трапляють у ваші руки, пане суддя. 
Значить, це Ви — остання ланка цьо-
го ланцюга, це Ви потім приймаєте 
рішення про необхідність вилучення 
дитини з родини чи ні. Правильно?

– Все вірно. Саме тому я кажу про не-
безпечне і розповсюджуване «заражен-
ня» судових установ, а також структур, 
що гарантують функції судових установ, 
– Вища Рада Магістратури, наприклад, 
яка, незважаючи на те, що знає ситуа-
цію, про яку ми зараз говоримо, жод-
ного разу не активізувалася на захист 
громадян, а навпаки, на захист різних 
суддів, яких звинувачували у тому, що 
оперували в цій небезпечній системі. 
Дуже небезпечній, яка глибоко впливає 
на суспільство. І ми тут не говоримо про 
рідкісні випадки — вилучені з сімей не-
повнолітні, у більшості випадків НЕОБ-
ҐРУНТОВАНО ВИЛУЧЕНІ, В ІТАЛІЇ ЦЕ 35 
ТИСЯЧ ДІТЕЙ.

– Перепрошую?
– 35 ТИСЯЧ ДІТЕЙ!
– Вилучених з родин неповнолітніх? 

Необґрунтовано вилучених?
– У більшості випадків НЕОБҐРУНТО-

ВАНО ВИЛУЧЕНИХ: дивіться, у 99% ВИ-
ПАДКІВ вилучення не мотивують на 
фактах, а на оцінках особистості або 
неповнолітнього або батьків. Синдром 
Батьківського Відсторонення — це одне 
з виправдань, які створюють ці типології 

фальшивих оцінок, базованих тільки на 
підозрах.

– …Ось дві дитини, яких вилучили з 
сім’ї, у той час як існує величезна со-
ціальна мережа родичів, яка могла б 
допомогти. Це справді нагальна про-
блема — є сестри, до того ж, одна з 
сестер сама має п’ятирічного малю-
ка, тобто, сама, у свою чергу, матір…

– Це проблема двох порядків. Пер-
ший: як ви про це вже згадували, це те, 
що ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ нікого не 
питаючи, НАОСЛІП. Другий: рішення до-
вірити опікунство рідній тітці не принесе 
нікому прибутку. Я не знаю, чи стала ця 
причина в даному конкретному випадку 
вирішальною, але в більшості випадків 
дії відбуваються саме таким чином.

Переклала 
Лариса САЗАНОВИЧ,

психолог, психотерапевт, 
судмедексперт Італії з питань дітей

P.S. На даний момент, коли під 
маркою боротьби з «насиллям 
щодо дітей» руйнуються традиційні 
сімейні стосунки, необхідно інфор-
мування, для того, щоби кожен, 
хто просуває «ювенальну юстицію» 
і бореться за «права дитини», знав 
– він чинить ЗЛО. І про це повинні 
знати всі люди навколо.

Шокуючу заяву зробив суддя (www.bit.ly/16CmgAK) у справах неповнолітніх м. Болонья  
Франческо Моркавалло на «Canale 5» італійського телебачення у телепередачі «Mattinо Cinquе»

♦Захоплення дітей у 
«прибуткові» заручники: 
державний кіднеппінг?
♦Судді наказують вилучати 
дітей безпричинно?
♦Ринок дітей щоденно 
вимагає нових вилучень;
♦Два мільярди євро 
держпремій за понічевене 
дитинство;
♦Приватний бізнес диктує, 
скільки дітей вилучати;
♦35 тисяч дітей вилучено 
необґрунтовано, лише  
в інтересах ринку;
♦«Вилучаємо для ринку 
наосліп: родичам віддавати 
дітей не прибутково».

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ — ЦЕ РИНОК 
ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ. Зізнання судді
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ОСВІТА. до дня Вчителя

Вчитель… Що стоїть за цим звичним 
словом? Вчитель – це і відмінний психо-
лог, вчитель – це й чудовий поет, вчитель 
– це і прекрасний актор, але найголовні-
ше те, що вчитель – це незамінний по-
мічник і справжній друг. На мій погляд, 
це найкраща  і найголовніша професія 
у світі, особливо для нас, 
дітей, адже вчителі про-
водять з нами більшу час-
тину нашого життя – усе 
наше дитинство. Особис-
то я дуже вдячна своїм 
учителям; вони виховали 
в мені якості, які часом 
не можуть виховати на-
віть близькі нам люди. 
На моєму шляху завжди 
зустрічалися не просто 
вчителі, а справжні люди, 
які завжди допоможуть у 

важку хвилину, зрозуміють, і, найголовні-
ше, повірять.

Людина за своє життя зустрічає багато 
людей, більшість з яких просто може за-
бути. Але тільки не вчителя. Тому так важ-
ливо, щоб цей образ лишився в пам’яті 
світлим і добрим.

Вчитель лишає по 
собі невидимий, на 
перший погляд, слід, 
але який же він важ-
ливий! У всіх досяг-
неннях відомих людей 
перш за все є заслу-
га вчителів. Це вони 
вкладають свою не-
помірну працю в кож-
ного з нас. Вже своїм 
життям вчать дітей до-
бру, служінню людям, 
справедливості. Це вони пробуджують 
голови дітей до розумової діяльності.

Професія вчителя названа найблаго-
роднішою. І це насправді так. Тому що, 
який би предмет не викладав, він по-
винен направляти почуття і розум учня 
на хороше, допомагати розкритися зді-
бностям. Необхідно частіше дякувати 

тим, хто з дня на день готовий трудити-
ся для нашої ж освіти, заради нашого 
майбутнього.

Здоров'я вам і вдачі, благополуччя і 
мирного неба над головою, наші улюбле-
ні вчителі! У ваших руках наша доля.

Валерія МАСТЕРОВА,
11 клас

Чому ж учитель – це стратегічний 
фах? Усе просто. Сьогодні в нашій краї-
ні склався такий стан справ, при якому з 
ранніх років найбільше часу з дитиною 
проводять саме педагоги різних рівнів 
(починаючи з вихователя і закінчуючи 
вчителями у школі), а не батьки. Від-
повідно, все те, що вони закладуть у 
незміцнілий розум своїх учнів, буде 
складати основу світосприйняття цих 
маленьких людей.

Коли ви неправильно обрали свій фах 
і стали, наприклад, офіс-менеджером 
або бухгалтером, то в такому разі буде 
страждати або ваш внутрішній світ, або 
ваша організація. Причому масштаби 
цієї суб’єктивної і об’єктивної невідпо-
відності будуть пропорційними вашій 
відповідальності і кількості підлеглих. А 
тепер просто уявіть масштаби трагедії у 
тому випадку, якщо ви обрали «не вашу» 
професію вчителя. Кожного дня з «на-
тягом» ви ходите на роботу і чекаєте за-
повітної пенсії, коли зможете відпочити 
від нав’язливих «спиногризів». Про який 
розвиток дітей можна говорити у такому 
випадку? Безумовно, зараз вчителі здій-
снюють різноманітні кроки для збіль-
шення свого заробітку. Беруть додаткові 
заняття, займаються репетиторською ді-
яльністю тощо. Але якщо ви не народже-
ні бути викладачем, то, як би багато ви 
не заробляли, – все одно тієї радості, яка 
має бути від улюбленої роботи, ви ніколи 
не отримаєте. Одразу хочу зазначити, що 
мовиться не про всіх вчителів. Тому про-
шу на мене не ображатися. 

У своїй практиці я зустрічав справжніх 
вчителів. Для прикладу візьму викладача 
свого сина.

Вона щойно закінчила коледж за про-
фесією «Учитель молодших класів» і при-
йшла в рядову школу, аби прийняти свій 
перший клас. Я чудово пам’ятаю, як мій 
син із задоволенням біг на заняття. І ви-
хідними днями я нерідко чув від нього, 
що він хотів би швидше в школу. Без-
умовно, її любили учні. Це відчувалося 
одразу і читалося на їхніх щасливих об-
личчях, з якими вони гуртом бігли до 
неї вранці. У свою чергу вона повністю 
віддавалася процесу навчання. Вигаду-
вала всілякі способи для того, щоб уріз-
номанітнити шкільну програму. У її праці 

були і складні моменти. Як усім вже ві-
домо, сучасні діти зовсім не такі, якими 
були ми, а тим паче – наші батьки. Про-
грес у вигляді комп’ютерів, телевізорів і 
всіляких гаджетів далеко не найкращим 
чином діють на підростаюче покоління. 
Тому не раз я бачив, як вчителька пла-
кала. Будучи людиною тонкої душевної 
організації, вона гостро реагувала на 
неадекватну поведінку окремих учнів. 
Але ці сльози не були сльозами відчаю. 
Скоріше – це був її захисний механізм, 
який давав змогу знімати зайву напругу. 
Частіше усього на її лиці сяяла доброзич-
лива посмішка.

Я ніколи не забуду того моменту, коли 
побачив зміну в настрої свого сина. Ви-
являється, тоді його улюблена вчителька 
захворіла, і на її місце прийшла інша.

Вона була зовсім не схожа на улюбле-
ну вчительку мого сина. Була різкою, 
моментами, я б навіть сказав, надмір-
ною. Діти відразу це відчули. Адже на 
зміну веселій та життєрадісній дівчинці 
прийшла «фрекен Бок». Але казка мала 
щасливий кінець, коли вона все ж подру-
жилася з усіма і змінилася в характері. У 
нашому випадку цього не відбулося.

Як багато у своєму житті я зустрічав 
таких «фрекен Бок» – викладачів. На-

певне, кожен з нас пам’ятає у своєму 
дитинстві вчителя математики чи хімії, 
або фізики… а, можливо, будь-якого ін-
шого предмета, для якого поважними 
причинами неявки на урок були – хво-
роба (з наявністю довідки) або… смерть. 
Так-так, саме так казав один з моїх зна-
йомих викладачів, коли черговий раз 
сварив учня, який проштрафився. А ще 
я пам’ятаю вчительку, яка увесь час жа-
лілася на своє життя і докоряла нам за 
те, що, мовляв, держава про неї не піклу-
ється, а ми ще погано вчимося й усіляко 
псуємо їй показники.

Повторюся: учитель – це стратегічна 
професія. Ось такі, невдоволені життям 
викладачі здійснюють свій посильний 
вклад у світогляд наших дітей. Які дум-
ки осідають у їхніх головах? Чи захочуть 
вони пізнавати цей світ глибше, якщо 
їм будуть підносити інформацію непра-
вильним чином? Яке суспільство сфор-
мується в результаті з таких діток?

Звичайно, не зовсім коректно порівню-
вати офіцера, який стоїть на бойовому по-
сту, зі звичайним учителем, але це лише 
на перший погляд. Офіцер в одну хвилину 
може змінити цей світ, віддавши наказ на 
запуск ракети. Діяльність же вчителя має 
більш розтягнуту в часі дію. Але ж той офі-
цер колись був маленьким хлопчиком і у 
нього теж були вчителі. Що вони вклали в 
його голову? Яку картину вони малювали 
в його світогляді? А, може, його принижу-
вали? А, може, вклали в його незміцнілий 
дитячий розум думку про те, що Батьків-
щина лише мучить нас і нічого нам не 
дає? Неочікувано, правда? А це саме так. 
Тут є кілька причин. Перша і найголовні-
ша – це неправильно обраний трудовий 
шлях. Далі йдуть соціальні чинники, які 
відносяться до мотивації даної професії і 
невлаштованості в житті.

Тому я, звичайно ж, усією душею бажаю 
нашим вчителям, щоб у них була висока 
зарплатня, щоб держава розуміла значи-
мість цієї важливої професії. Але не за-
вжди це залежить від нас з вами. Понад 
усе ж бажаю вам, вчителям, любити 
свою справу, навіть якщо ви обрали 
не той фах. Любіть своїх дітей і, мож-
ливо, саме ваші діти змінять цей світ 
на краще, зберігши у собі вашу любов! 

Станіслав КОЧУРІН

Вчитель – це стратегічна професія!

Сьогодні я хотів би написати про фах викладача.
Так вже у нас в суспільстві повелося, що найвідповідальніші про-

фесії кинуті напризволяще. Можна без хибної скромності зауважи-
ти, що вчитель – це одна з найменш оплачуваних спеціальностей. З 
цієї причини на такій роботі затримуються або ті, хто дуже сильно 
любить свою роботу, або ті, хто колись в силу обставин пішов цим 
шляхом і тепер вже не бачить сенсу з нього звертати. Причому тих, 
хто належить до другої категорії, значно більше. 

Усе це дуже сумно. На мою думку, вчителі повинні отримувати не 
менше, ніж міліція і військові. Керівництво нашої країни обрало таку 
несправедливу схему заохочення виходячи з політичних і геополі-
тичних обставин. Державі потрібніші силовики, думає влада. Адже 
незгодних потрібно якось «ставити на місце». Ну і, звісно, тим, хто 
повинен за першим покликом бігти з автоматом, захищаючи Бать-
ківщину, негоже отримувати заробітну платню на рівні прожиткового 
мінімуму. Але мова зараз піде не про це.
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Перед учителем початкових класів 
стоїть одне з найважливіших завдань 
— створення сприятливого емоційного 
оточення в класі з метою спокійного і пла-
номірного загального розвитку кожного 
школяра й індивідуального розвитку твор-
чої особистості.

Кожна дитина талановита, але таланови-
та по-своєму. Як знайти заповітний ключик 
до кожного, до його внутрішнього світу, 
запалити «іскру Божу», викликати у пер-
шому класі непідробний інтерес до того, 
що відбувається, й утримати його до закін-
чення школи? І рішення є –  слід залучати 
дітей до творчого процесу, щоби вони 
були не тільки слухачами, виконавця-
ми, а й творцями.

Для цього я виокремлюю основні на-
прями роботи з формування колективу й 
особистісного розвитку в колективі кож-
ної дитини: «Я, моя сім’я, мої друзі», «Я, ми і 
природа», «Мій край рідний», «Здоровому 
все здорово», «Вірність традиціям», «Спіл-
кування (Хто у злагоді живе, щастя у житті 
знайде)», «Працелюбство».

Щоби захопити дітей спільністю інтере-
сів, я обрала для свого класу такі види ді-
яльності, як гра, спілкування, творчість.

Питання про творчість дітей і про зна-
чення творчої роботи для загального 
розвитку дитини – одне з найважливіших 
у дитячій психології і педагогіці. Існує по-
ширена думка, що творчість є долею об-
раних, і що лише той, хто обдарований 
особливим талантом, повинен його розви-
вати у собі і може вважатися покликаним. 
Однак цей висновок є суперечливим, а з 
погляду школи — неприпустимим. І  моє 
завдання як першого вчителя зробити 
творчість нормальним і постійним су-
путником дитячого розвитку. А це зале-
жить від щоденної праці вчителя, його 
такту і душевної щедрості.

Нерідко від батьків (і навіть від учителів) 
можна почути такі слова: «Ну, навіщо він 
витрачає час на складання віршів – у нього 
ж немає аніякого поетичного дару!», «Наві-
що він малює – з нього ж усе одно художни-
ка не вийде!» «А для чого він намагається 
складати музику – адже це не музика, а ні-
сенітниця якась виходить!..»

Яка в усіх цих словах величезна педаго-
гічна помилка! У дитині слід обов’язково 
підтримувати будь-яке прагнення до твор-
чості, хай які наївні і недосконалі будуть 
результати цих прагнень. Адже за всіма 
цими наївностями, нескладностями й ко-
струбатостями приховуються щирі – і тому 
найправдивіші – творчі устремління дити-
ни, чисті вияви її тендітних почуттів і ще не 
сформованих думок.

Для вчителя важливо визначити темп 
занять і знайти педагогічні можливос-
ті творчого розвитку дитини. Важливо 
працювати з дитиною на тому рівні 
складності, яку вона обирає сама, і з 
кожним роком, залежно від успішності 
навчання, цю планку піднімати, щоби 
мати можливість росту.

Для розкриття творчих здібностей ді-
тей застосовую активні форми і методи: 
бесіди, дискусії, ігри, змагання, конкурси 
і турніри, походи й екскурсії, співбесіди, 
олімпіади, спостереження, творчу пра-
цю, пошукові експерименти, індивідуаль-
ні заняття, художньо-естетичну діяль-
ність тощо.

Легкі і розважальні на перший погляд 
заходи насправді виконують велику 
пізнавальну і виховну функцію у розви-
тку творчої особистості.

Залежно від здібностей кожній дитині 
даю індивідуальне творче завдання. На-
магаюся розбудити дитячу думку, змусити 
дитину мислити, аналізувати, порівнюва-
ти. В результаті клас перетворюється на 
колектив особистостей.

Красномовні й артистичні працюють із 
додатковими джерелами літератури і го-
тують повідомлення до уроків «Нашого 
світу» (про рослини, тварин, космос), лі-
тературного читання (про письменника, 
дібрати вірші, оповідання для читання або 
інсценування). Бурхливо проходить обго-
ворення, слухачі ставлять доповідачеві за-
питання. А із найцікавішими повідомлен-
нями виступають перед дітьми в іншому 
класі. Під час підготовки завдань нагадую, 
що найпродуктивнішим способом здо-
бути знання є самостійна робота.

Тому, хто непогано фантазує, пропоную 
складати загадки, ребуси, казки, віктори-
ни. Дітям це подобається. Вони стомлю-
ються від одноманітності. Їм хочеться на-
вчатися весело, незвичайно, захоплююче.

Ті, хто любить і вміє гарно малювати, ілю-
струє вірші, уривки з оповідань, складені 
загадки і кросворди. Діти створили «Руко-
писний альбом», в якому записували вірші 
відомих поетів, що припали їм до душі, і 
малювали до них малюнки.

Посидючим пропоную скласти крос-
ворд з яким-небудь ключовим словом. У 
ході їх вирішення відпрацьовуємо літера-
турні терміни, розвиваємо усне і письмо-
ве мовлення. Дитячі кросворди редагую і 
використовую у своїй праці як різнорівне-
вий дидактичний матеріал.

Для прищеплення інтересу до матема-
тики веду гурток «Цікава математика». 
Вирішуємо задачі підвищеної складності, 
готуємося і проводимо олімпіади, озна-
йомлюємося з історією математики, вирі-
шуємо старовинні задачі і головоломки. 
Вчу дітей знаходити нестандартні рішення 
і критично мислити.

На уроках літературного читання ми 
часто буваємо на заочних екскурсіях у 
картинній галереї, в художньому музеї. 

Тут діти ознайом-
люються не лише з 
різноманітними ав-
торами і шедевра-
ми живопису, а й за 
відповідного емо-
ційного настрою, 
який намагаюся 
створити на уроці, 
пропускають карти-
ни через себе. Тому 

що «дивитися» і «бачити» — речі різні і не 
завжди співпадають.

Зростає інтерес до національної куль-
тури, народних промислів, звичаїв і тра-
дицій. Цілеспрямовано веду роботу з ви-
вчення дітьми історії малої батьківщини. 
Немає нічого ближче, конкретніше, зрозу-
міліше і миліше для учня, ніж рідний край 
з його природою, його теперішнім і мину-
лим. На позакласних заходах ми зверта-
ємося до витоків рідної мови і культури. 
Ознайомлюємося з іграми, обрядами, піс-
нями, казками наших 
предків.

Спостерігаючи за 
поведінкою дітей, 
бачу за блиском у 
їхніх очах, що це їм 
цікаво. Вони ста-
ють дружнішими, 
згуртованішими, ви-
значаються дружні 
симпатії, з’являється 
бажання підтри-
мати одне одного і 
прагнення показати 
себе, свої здібності. 
Дитячий колектив 
– це маленька країна, в якій необхідно 
побудувати життя так, щоби кожен від-
чував необхідність і потрібність іншого. 
Діти товаришують між собою у школі і поза 
школою, уважні одне до одного. В класі 
склалися свої традиції. Діти живуть за за-
конами, які самі прийняли. Доручення у 
класі розподілено між дітьми відповідно 
до їхніх інтересів.

Обов’язкова умова успіху у вихованні й 
навчанні молодого покоління – спільна 
творча діяльність класного керівника, 
педагогічного колективу, батьків, ке-
рівників додаткової освіти.

Під час роботи в бібліотеці у дітей фор-
мується культура читання, позитивне 
ставлення до моральних ідеалів і етичних 
норм поведінки. На гуртку «Рукодільниця» 
діти виготовляють саморобки з соленого 
тіста, пап’є-маше, природного матеріалу, 
в’яжуть, беруть участь у конкурсі «Ми всі 
талановиті».

Взимку в дитячому садку допомагають 
ліпити снігові фігури, заливають гірку. 
Упродовж року надають шефську допомо-
гу у проведенні заходів, готують реквізит. 
Займаються ремонтом книжок, ставлять 
спектаклі, розучують ігри.

Неоціненну допомогу у проведенні 
заходів (день Матері «Лагідно тебе я обі-
йму», лижні прогулянки, Різдво, Масляна, 
Великдень, дні здоров’я тощо) надають 
батьки, батьківський комітет.

Саме у співпраці з ними успішно прохо-
дить робота зі зміцнення здоров’я, із залу-
чення до культурно-оздоровчої діяльнос-
ті, стимулюється ігрова творчість.

Найприємніша традиція класу — це по-
ходи в ліс у різні пори року. Ми влаштову-
ємо свято разом із батьками. Готуємо сні-
данок і обід традиційно на вогнищі. Діти 
проводять розважальну програму, рухли-
ві ігри для себе і дорослих, і з того, як голо-
сно і весело діти співають пісні і сміються, 
можна бачити, що свято вдалося.

У своїй роботі постійно піклуюся про 
здоров’я своїх вихованців, використовую-
чи інформацію, яку отримую від медичних 
працівників навчального закладу, прово-
джу спільні свята, на які запрошуємо вчи-
теля фізкультури.

Говорити про роботу зі зді-
бними дітьми сьогодні дуже 
важливо. Ця тема залишаєть-
ся відкритою, ймовірно, тому, 
що не всі можуть сміливо за-
явити про себе, почати експе-
риментувати, запропонувати 
свої новації, несправедливо 
вважаючи, що обдарованих 
дітей не так багато. Тож будь-
мо уважні до виявів талано-
витості у будь-яких її формах, 
хай навіть у найбільш, на пер-
ший погляд, незначних!

ЛАЗАРЕВА  
Галина Михайлівна,

вчитель початкових 
класів

У кожної дитини свій талант
Активні форми роботи з розвитку творчих здібностей  

на уроці та в позаурочний час

Дитяча творчість — невичерпна. Її жи-
вильне середовище — прагнення до добра і 
краси, а ще відчуття таємниці, яку дуже хо-
четься пізнати. Роль учителя — пробудити в 
дитині фантазію, зміцнити властиву вікові 
творчу свободу і віру у свої сили.
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1. Батьки займаються «забезпеченням» ма-
теріальних потреб дитини, не встановлюючи з 
нею душевного контакту і теплих, дружніх сто-
сунків, сповнених взаємного інтересу.

2. Батьки прагнуть виростити з дитини «іде-
ального себе», щоби вона стала такою, якими 

«вони самі хотіли, але не змогли стати»; підмінюють лю-
бов до реальної дитини любов’ю до її ідеального «обра-
зу» у їхній свідомості. Для дитини така підміна вельми 
трагічна.

3. Вимоги батьків до дітей не відповідають їхньому 
вікові:

Батьки надто багато дозволяють, замало вимагають.
Батьки надто мало дозволяють, забагато вимагають.
4. Ставлення батьків до дітей неадекватне їхньому 

вікові:
Батьки вважають дитину молодшою, ніж вона є на-

справді, і спілкуються з нею як з маленькою.
Батьки розглядають дитину як дорослу і спілкуються 

з нею як із дорослою людиною, яка вже має життєвий 
досвід.

5. Батьки часто заявляють дитині, що все, що вона 
собою являє і що має, належить насправді їм, батькам, 
психологічно ніби позбавляючи тим самим дитину пра-
ва на власне життя, особистість, почуття і досягнення.

6. Батьки непослідовні у вихованні:
– У сім’ї взагалі немає чітких правил – за що дитину 

покарають, а за що заохотять; усе визначає «вільна 
примха» батьків.

– У родині існує два суперечливі набори правил ви-
ховання – один мамин, другий татів, і вони не узгоджені 
один з одним.

– Правила у сім’ї є, але батьки непослідовні у їх за-
стосуванні: то застосовують, то ні; покарають за про-
вину, а потім просять пробачення, пестять і дарують 
подарунки.

Підлітковим називають вік від 13 
(а тепер уже часто й від 12) до 19 
років. Він поділяється на два періо-
ди: молодший підлітковий вік – до 
15 років, і старший – до 19 років. Це 
час великої «перебудови» не тільки 
організму, а й особистості. 

У підлітка є величезні ресурси й 
енергія для їх реалізації, а на дода-

чу – невизначений вектор їх застосуван-
ня, выдсутність важливих життєвих умінь, 
які дозволяють розвиватися й творити. 
Підлітки ставлять перед собою коло-
сальні цілі, але не знають, як їх досягти. 
Вони прагнуть до високих ідеалів, але 
почуваються далекими від ідеалу. Вони 
прагнуть до незалежності, але при цьому 
надзвичайно залежні від думки оточення. 
Підлітки сповнені суперечливих почуттів 
і думок. У них часто бувають різкі пере-
пади настрою – від радості і веселощів до 
депресії. Вони часом не можуть пояснити 
своїх вчинків. 

Одна з основних підліткових реакцій 
– реакція емансипації (звільнення від 
впливу). Дитину практично перестає 
хвилювати схвалення чи несхвалення 
дорослих. Основний мотив поведінки 
у цей період – самостійність вчинків і 
боротьба за рівні права. 

Для багатьох дітей стає важливим не те, 
наскільки раціональні їхні вчинки, а те, 
наскільки вони самостійні. Вони не тільки 
не націлені на віддалений результат, а на-
віть найближчі наслідки цих вчинків вони 
не в змозі прорахувати.

Батьки перестають розуміти свою ди-
тину і стикаються із незвичною поведін-
кою, відкритим спротивом, відчуженістю. 
Дорослі поступово переходять від роз-
губленості до роздратування. Прагнучи 
зберегти колишні способи управління, 
вони посилюють тиск. У відповідь під-
літок дедалі активніше відстоює свою 
незалежність. Частішають конфлікти. Як 

наслідок – зростає нерозуміння, що при-
зводить до втрати близьких довірливих 
стосунків. Підліток частіше чує: «Ти по-
винен вчитися, а не...» Але ж підлітковий 
вік – це перехід з дитинства у дорослість. 
Символічно відбувається загасання ди-
тини і народження дорослого. Це важко. 
Хто навчить її, як бути дорослою? Хто до-
поможе відповісти на запитання: «Що є 
Я?», «Що ж таке життя?», «У чому сенс жит-
тя?». Це один із тяжких (якщо не найтяж-
чий) період у житті людини.

Розгляньмо особливості підлітково-
го віку. У молодшому підлітковому 

віці людина вперше прагне відокремити 
оцінки батьків від того, що вона вважає 
сама з того чи іншого приводу. Вона по-
чинає виробляти самооцінку. Підліток 
розсуває межі і починає досліджувати 
нові території більш рішуче, ніж робив 
це у дитинстві. Часто це призводить до 
порушення будь-яких правил, встанов-
лених у соціальному оточенні. З одного 
боку, це дає змогу сміливо розширити 
свої можливості, з іншого – призводить 
до дуже ризикованих, необдуманих 
вчинків. Такому безоглядному ризику 
сприяє ще не розвинуте відчуття відпо-
відальності: досі всі проблеми і життєві 
труднощі вирішували за нього дорос-
лі. Дуже часто підлітки, відвоювавши 
(нарешті!) свої права у батьків, за-
лишають на їхніх плечах всю відпо-
відальність за свої вчинки, а батьки 
своєю чергою беруться за «розчист-
ку» результатів життєдіяльності свого 
чада, порушуючи тим самим одвічний 
баланс: або підкорення, але й безвід-
повідальність, або свобода, але й по-
вна відповідальність за свої дії.

Перехід від боротьби за свободу до 
прийняття на себе відповідальності за 
всі наслідки своїх дій дається підлітку 
вельми болісно. Це період кризи в ди-
тячо-батьківських стосунках. Привчити 
молоду людину до думки про відсутність 
«прикриття» можна тільки твердістю, тер-
пінням і ціною тривалих переговорів. Для 
того, щоби знайти спільну мову і взаємо-
розуміння з підлітком, запам’ятайте кіль-
ка правил:
 У переговорах обидві сторони 

рівні – ніхто зі співрозмовників не за-
ймає позицію «зверху». Говоріть на рівних 
з любов’ю.
 Необхідно обрати час і момент 

доброзичливого настрою, запевнити, 
що бесіда потрібна обом, а вашого підліт-
ка очікує не чергова нотація, а обопільне 
обговорення ваших спільних потреб.
 Виключіть «саботажі спілкуван-

ня» – погрози, критику, образи, накази, 
крики, презирливі інтонації.
 Ваша бесіда повинна грунтува-

тися на пропозиції, що «виграє ко-
жен». Головне, чого ви прагнете досяг-
ти, – це добрі стосунки і збалансоване 
співіснування.

Перед початком перемовин необхідно 
домовитися, що навіть якщо буде складно 
витримувати діловий тон й емоції будуть 
сильніші (гнів, сльози…), ніхто з вас не пе-
рерве розмову раніше встановленого часу.

Почати розмову краще за все з опису, 
що відбувається (без звинувачень!), як це 
бачите ви, і як це позначається на вашому 
житті. Розкажіть, що б ви хотіли замість 
цього, повідомте, що ви готові вислухати 
думку сина (дочки) й обговорити його (її) 
пропозиції. Слухати доведеться, не пере-
биваючи. Терпіть. Дайте підліткові виго-

воритися. Він легше піде на вироблення 
спільних рішень після «випускання пари». 
А насамкінець скажіть, що ваша дитина 
справді стала дорослою і цілком може 
сама приймати правильні рішення й нести 
відповідальність за свої вчинки і все життя 
у теперішньому й майбутньому. Скажіть, 
що ви довіряєте їй. Ви будете завжди по-
ряд, якщо дитині буде дуже погано або 
вона потрапить у біду; якщо вона вас по-
просить – ви допоможете прийняти склад-
не рішення. І нехай вона знає, що і «добру», 
і таку, яка помиляється, і щасливу, і нещас-
ну — її завжди люблять і їй завжди раді. 

І ще: ви поряд для того, щоби не нота-
ціями, а власним прикладом показати їй, 
як можна, люблячи людину, зважати на її 
інтереси і при цьому не втрачати себе (не 
ставати ні тираном, ні жертвою).

Конфлікти – це нормальне, здорове 
явище в будь-якому спілкуванні (не скан-
дали!). Конфлікт – це зустріч протилежних 
інтересів. При належному (правильному) 
вирішенні він дає можливість самовира-
зитися. Саме кризи і конфлікти є каталіза-
торами розвитку, творчого саморозкрит-
тя особистості, як для підлітка, так і для 
його батьків.

Пам’ятайте: у тісній взаємодії пе-
ребувають не тільки мама й син, 
батько й дочка тощо, а дві рівно-
цінні душі, два рівноправні життя.

Бажаю вам безумовної любові, радості 
й гармонії у родинних взаєминах.

ДМИТРИШЕНА  
Наталія Василівна, 

сімейний психолог, дитячий 
психотерапевт, член Української 

спілки психотерапевтів

ВАЖКИЙ ПІДЛІТОК

Важкий підліток 
– це в недавньо-
му минулому мила 
дитина, чиї бать-
ки, не підозрюючи 
про це, припусти-
лися безлічі стра-
тегічних і тактич-
них помилок у її 
вихованні.

Для того, щоби 
було простіше зро-
зуміти причинний 
зв’язок між ви-
хованням і «важ-
кістю» (більшості 
батьків цей зв’язок 
може бути неоче-
видним), ми про-
понуємо вам таку 
коротку схему.

1. Отримати увагу батьків, якої їм бракує, – байдуже, 
позитивну чи негативну:

– У випадку, якщо в дитинстві вони не отримали до-
статньо цієї уваги.

– У випадку, якщо в дитинстві їх привчили до надлиш-
кових доз цієї уваги, розпещували – у дитини через ін-
фантилізм виникла так звана «безкінечна» (невротична) 
потреба в увазі.

2. Відстояти своє право бути самостійною, окремою від 
батьків особистістю; самоствердитися і поважати себе.

Самоперевірка  
для батьків

Підлітки стають важкими, щоби:

Підлітки стають «важкими», коли:
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Наші думки і переконання у 
поєднанні зі звичними діями – 
це те, що ми передаємо своїм 
дітям. Не важливо, що ми гово-
римо, важливо – що ми робимо. 
Ми, батьки, слугуємо модел-
лю, на яку діти дивляться знизу 
вгору. Добре, коли ми слугуємо 
зразком поведінки, яку хоті-
ли бачити у своїх дітях. Але, на 
жаль, так буває не завжди. Ко-
жен із нас не ідеальний. А ось 
від дітей ми очікуємо, що вони 
всі будуть робити і поводитися 
виключно добре. От і виходить, 
що ми вимагаємо від дітей того, 
чого самі не виконуємо.

Наша власна сутність – ключ до того, ким 
стануть наші діти. Добре, що діти вироста-
ють не раптово. Інакше нам би не вдалося 
виправити всі ті дрібні помилки, які ми роби-
мо у процесі виховання. Насправді все про-

сто, як усе геніальне: якщо ми хочемо, щоби 
наші діти були терплячі, ми на власному 
прикладі повинні демонструвати терпіння у 
житейських справах і одне з одним, і не вря-
ди-годи, а регулярно і послідовно. 

Якщо ми хочемо, аби наші діти вміли 
дружити, ми самі повинні подавати при-
клад товариськості, чуйності – тобто бути 
справжніми друзями для наших близь-
ких. Ми самі повинні бути тими, ким хо-

чемо бачити своїх дітей. Іншого шляху 
немає. Підхід «роби те, що я тобі кажу, а 
не те, що я роблю сам» приречений на 
провал.

Приклад батьків для дітей має величез-
ний вплив, який багато батьків можуть 
не усвідомлювати. Кілька слів, якими 
машинально перекинуться між собою 
батьки, можуть залишити у дитині знач-
но більший слід, ніж довгі повчання, які 
часто не викликають у неї нічого, крім 
протесту, замкненості.

Усвідомивши, що діти в усьому 
наслідують нас, батьків, ми можемо ко-
ригувати свою поведінку. Нам слід пиль-
но вгледітися у себе і, не перебільшуючи 
свої чесноти і не применшуючи свої 
недоліки, розібратися, що саме ми 
передаємо дітям своєю поведінкою. 
Іронія життя в тому, що навіть якщо ми не 
готові змінитися на краще заради самих 
себе, ми зробимо це заради своїх дітей. 

Таким чином, діти роблять нам дуже 
несподіваний і цінний подарунок — 
вони спонукають нас виявляти себе з 
найкращого боку.

Олександра РАДЧЕНКО

Будьте зразком для наслідування

Що таке дрібна моторика?
Дрібна моторика – це сукупність ско-

ординованих дій м’язової, кісткової і 
нервової систем людини, зазвичай у по-
єднанні із зоровою системою у виконанні 
дрібних, точних рухів кистями і пальцями 
рук і ніг. Часто для поняття «дрібна мото-
рика» використовують такий термін як 
«вправність».

Роль іграшки для розвитку дрібної мото-
рики у дітей полягає в тому, щоби приско-
рити, а також вдосконалити цю навичку у 
розвитку дитини.

Аналіз іграшок для розвитку 
дрібної моторики у дітей

Проаналізуймо різноманітні іграшки, що 
пропонуються сучасним ринком дитячих 
іграшок, мета яких – розвивання дрібної 
моторики у дітей раннього дитячого віку.

Слінгобуси 
Слінгобуси, або мама-

буси, годувальні буси 
– це не тільки 
стильний аксе-
суар для мате-
р і - г о д у в а л ь -
ниці, а й у всіх 
в і д н о ш е н н я х 
важлива іграшка для розвитку малюка від 
самого народження. Усім матерям-году-
вальницям відомо, що малюки дуже полю-
бляють щось «крутити» у своїх крихітних 
рученятах. То чому б ма-
ленькому карапузові не 
«покрутити» такий-собі 
модний аксесуар сучас-
ної мами – і пальчикам 
корисно, і мамі легше. 
Мами, які годують або го-
дували, зрозуміють, що я 
маю на увазі. 

Іграшки-шнурівки
Найпростіші шнурівки 

призначені для дітей ві-
ком одного-півтора року. 
В ігровій формі здійсню-

ється розвивання дрібної моторики рук, 
а відтак – поетапна підготовка дитини до 
письма. Шнурівка дає можливість вига-
дати безліч ігор. Це і безпосередньо шну-
рування, і можливість використати еле-
менти «шнурівки» в сюжетно-рольових 
іграх або вивчати основні кольори. Ігри-

шнурівки створено з метою розвивання 
дрібної моторики рук, посидючості й 

окоміру. В процесі гри вдосконалю-
ється координація рухів і гнучкість 
кистей рук.

Ігри і вправи на розвиток  
дрібної моторики рук

1. Ліплення з глини і пластиліну. Це дуже 
корисно і чудово впливає на розвиток 
дрібної моторики рук, причому ліпити 

можна не лише з пластиліну й глини. Якщо 
надворі зима – що може бути краще сніго-
вої баби або ігор у сніжки! А влітку мож-
на спорудити казковий замок з піску або 
дрібних камінців. Використовуйте будь-
яку можливість, щоби покращувати дрібну 
моторику рук вашої дитини.

 2. Малювання 
або розфарбову-
вання картинок 
– улюблене за-
няття дошкільнят 
і гарна вправа на 
розвиток дрібної 
моторики рук. 

3. Виготовлення 
виробів з паперу. 
Наприклад, вирі-
зання самостійно 
ножицями гео-
метричних фігур, 
складання візе-
рунків, виконання 
аплікацій. Дитині 
потрібно вміти 
користуватися но-
жицями і клеєм. 
За результатами 
таких робіт ви зможете оцінити, наскіль-
ки розвинута дрібна моторика рук і рухи 
пальчиків малюка. 

 4. Виготовлення виробів з природного 
матеріалу: шишок, жолудів, соломи та ін-

ших доступних матеріалів. Окрім розвитку 
дрібної моторики рук ці заняття розвива-
ють також і уяву, фантазію дитини.

5. Конструювання. Розвивається образ-
не мислення, фантазія. Застібання і розсті-
бання ґудзиків, кнопок, гачків. Добре тре-
нування для пальчиків, удосконалюється 
спритність і дрібна моторика рук.

6. Зав’язування і розв’язування стрічок, 
шнурків, вузликів на мотузці. Кожен такий 
рух здійснює величезний вплив на розви-
ток дрібної моторики рук малюка.

7. Закручування і розкручування кри-
шок банок, пляшечок тощо також покра-
щує розвиток дрібної моторики і сприт-
ність пальчиків дитини.

8. Всмоктування піпеткою води. Розви-
ває дрібні рухи пальчиків і покращує за-
гальну моторику рук.

9. Нанизування намиста і ґудзиків. Вліт-
ку можна зробити намисто з горобини, 
горішків, зернят гарбуза й огірків, дрібних 
плодів тощо. Цікаве заняття для розвитку 
уяви, фантазії і дрібної моторики рук.

10. Плетення кісок з ниток, вінків з квітів.
Усі види ручної творчості: для дівчат – 

в’язання, вишивання тощо; для хлопчиків 
– карбування, випалювання, художнє ви-
пилювання тощо. Навчіть своїх дітей усьо-
го, що вмієте самі!

11. Перебирання круп: насипати в неве-
личке блюдце, наприклад, горох, гречку і 

рис і попросити дитину 
перебрати. Розвиток 
дотику, дрібних рухів 
пальчиків рук.

12. Ігри в м’яч, з куби-
ками, мозаїкою.

Дрібна моторика рук 
взаємодіє з такими ви-
щими властивостями 
свідомості, як увага, 
мислення, оптико-про-
сторове сприйняття 
(координація), уява, 
спостережливість, зо-
рова і рухова пам’ять, 
мовлення. Розвивання 
навичок дрібної мо-
торики важливе ще й 
тому, що все подальше 
життя дитини потребу-
ватиме виконання точ-

них, координованих рухів кистей і пальців, 
які необхідні, щоби одягатися, малювати і 
писати, а також виконувати безліч різно-
манітних побутових і навчальних дій.

Дарина КАРАСЕВА

Розвиток дрібної моторики у дітей

 
 
 

 

 
 

Скарб на кінчиках пальців
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Отже,  
що таке шкідливий хаос  
і як він може вплинути  
на стан усіх членів сім’ї.  

Практична психологія в побуті

Безлад у домі діє не тільки як «більмо» 
на оці в усіх, хто в ньому проживає. Він ви-
кликає стан стресу, що постійно накопи-
чується і негативно впливає на динаміку 
міжособистісних відносин.

Насправді, попри те, що члени вашої 
сім’ї ніби не залежать від хронічного без-
ладу в домі й уже давно навчилися функ-
ціонувати у межах квартири, не зважаючи 
на її стан, – побутові перешкоди все одно 
заважають їм якісно і швидко виконувати 
поставлені завдання. Подумайте самі: на-
певно багато з вас нерідко відчувають до-
саду, коли ви кудись спізнюєтесь, а якась 
необхідна річ, наприклад ключі від дому 
(або від автомобіля), кудись поділися. Й 
ось ви починаєте методично оглядати всі 
можливі місця, куди ви похапцем могли 
закласти злощасні ключі. Ви починаєте 
злитися, звинувачуєте своїх близьких у 
постійному безладі і хаосі. Хоча насправ-
ді ви й самі винні у тому, що речі у вашому 
домі не мають свого місця.

Акуратна обстановка і постійне під-
тримування порядку створюють ідеальні 
умови для енергійного й активного жит-
тя. А хаос, навпаки, забирає енергію і при-
зводить до млявості й метушливості.

Постійно розкидані речі, на перший 
погляд, здаються доволі безневинни-
ми. Але насправді вони відбирають не 
лише енергію, а й цінний домашній про-
стір. А постійне споглядання їх травмує 
психіку.

Вплив неправильного  
домогосподарства  
на дітей і дорослих

Отже, як ми вже з’ясували, безлад, ся-
гаючи певної точки, впливає на всіх, хто 
в ньому живе. Дітям, які живуть у постій-
ному хаосі, соромно запрошувати в гості 

приятелів. Окрім того, звичка до безладу 
у батьків завжди передається у спадок, і 
коли діти виростають, їм буває складно 
знаходити спільну мову з людьми, які ви-
росли у чистоті. Ба більше, постійний без-
лад нерідко є джерелом дитячої тривоги.

Крім дітей, безлад здійснює негативний 
вплив і на жіночу частину сім’ї. Мами не-

рідко відчувають агресію щодо своїх ді-
тей, чоловіка або друзів. Це пов’язано 
з тим, що хаос тисне на психіку жінки і 
викликає у неї стале відчуття роздрато-
ваності й обурення. Вона починає обу-
рюватися, що решта домочадців мало їй 
допомагають і ніяк не підтримують поря-
док. І їй не хочеться запрошувати гостей у 
своє житло.

Чи можна навчитися  
підтримувати порядок у домі?
  У нас для вас добрі новини – стати 

акуратистом зовсім нескладно.  Ви та-
кож можете без особливого напруження 
опанувати будь-який хаос. Але для того, 
щоби звільнити себе від непосильної пси-
хологічної ноші, яку викликає будь-який 
бедлам, вам доведеться взяти ситуацію у 
власні руки.

Головним повин-
но стати дотри-
мання усіма чле-
нами сім’ї (і вами у 
тому числі) золо-
того правила: 
йдучи зі своєї 
кімнати, ви по-
винні залиша-
ти її у тому ж 
вигляді, у яко-
му вона була у момент вашої появи 
(мова про прибрану кімнату, як ви здо-
гадалися). Починаючи з власного житла, 
бажання навести лад невдовзі торкнеть-
ся й інших сфер вашого життя. Звичка до 
порядку змінить ваше ставлення не тіль-
ки до навколишнього простору і людей, а 
й до самої себе. Акуратний дім зробить і 
вас динамічнішою, енергійною, врівнова-
женою і щасливою.

 Якщо ви ніяк не можете змусити себе зробити 
прибирання і постійно підтримувати чистоту… то 
вам слід зрозуміти, що чистота і порядок у вашому 
житлі позитивно впливають не лише на взаємини 
в сім’ї, а й на психічне здоров’я її членів. Якщо 
простір вашого дому впорядковано, то він значно 
функціональніший. Ба більше, якщо вам вдасть-
ся прищепити собі звичку до акуратності, то це 
допоможе вам значно послабити психологічний 
стрес.

Хаос у квартирі

Як виховати гарні звички, коли братися 
до цього діла, як довго вони формуються..? 
Ці запитання хвилювали теоретиків і прак-
тиків різних часів від Ушинського і Мака-
ренка до Сухомлинського і сучасних педа-
гогів. У їхніх працях можна знайти поради, 
які знадобляться кожним батькам.

Порада перша
Починати формувати гарні звички слід 

якомога раніше.
Наприклад, привчати малюка засинати 

самому в своєму ліжечку, без заколисуван-
ня, або спати у прохолодній кімнаті при 
відчиненій кватирці можна ще до того, як 
йому мине рік. Трохи пізніше ви почнете 
привчати дитину мити перед їдою руки, 
на ніч ставити на свої місця іграшки, по-
тім – казати «дякую», першим вітатися зі 
старшими… Ще пізніше – у транспорті 
поступатися місцем людям похилого віку, 
допомагати старим і слабким, завжди до-
водити почате до кінця, виконувати будь-
яку роботу не абияк, а добре…

Що раніше ви почнете докладати зусиль, 
щоби якась навичка стала звичною, вико-
нувалася автоматично, то швидше досяг-
нете успіху.

Порада друга
Звичка легко засвоюється, коли дитина 

наслідує дорослого. Одна вихователька 
дитячого садка розповідала в Інтернеті, 
як вона привчала дітей мити руки. Вран-
ці діти приходили до дитячого садка не 
одночасно, а одне за одним, з певним ін-
тервалом. Це дало їй можливість кожного 
малюка одразу відводити до вмивальника 
і мити там із ним руки. І при цьому вони 
співали веселу пісеньку, щоби заняття 

було приємним. Якщо дитина не бачить, як 
ви самі, прийшовши з роботи, миєте руки, 
як ви вранці чистите зуби, їй важко ці дії 
зробити звичними, навіть 
якщо ви постійно їй про 
них нагадуєте.

Порада третя
Звичку не створиш дре-

сурою, це усвідомлена 
навичка.

Дитина повинна не 
тільки вміти сама вимити 
руки, а й знати, чому їх 
необхідно мити. Й отри-
мувати задоволення від 
того, що вона вчинила 
правильно. Тому пояс-
нюйте, чому слід вітатися, 
прибирати іграшки, гово-
рити «дякую»… І якомога 
частіше хваліть за пра-
вильно виконану дію.

Порада четверта
Щоби навичка пере-

творилася у звичку, 
необхідне безкінечне 
повторювання.

На це піде немало часу, 
але квапитися не мож-
на. Виховання – взагалі, 
процес тривалий. Одна 
мудра мама зазначила, 

що у справі виховання результат ми, як 
правило, отримуємо років на 5 пізніше, 
ніж очікуємо. Можливі й несподіванки. 

Наприклад, звичка, здавалося б, міцно 
вкорінена, раптом зникає у підлітковому 
віці. Психологи втішають: бунт підлітка і 
відмова робити правильно те, що він ро-
бив усе дитинство, якраз і вказує на те, 
що норму дитина засвоїла. Усю молодшу 
школу ми разом із сином збирали порт-
фель заздалегідь, увечері, всю середню 
школу він робив це без нагадувань сам, а 

в десятому класі почав раз 
за разом відкладати зби-
рання портфеля на ранок і, 
звісно, щоранку похапцем 
щось та й забував. Цікаво, 
чи випливе добра звичка 
збирати речі напередодні, 
коли мине вік повалення 
батьківського авторитету?

Порада п’ята
Набування звички не 

вартує дитині жодних зу-
силь, зате потребує неймо-
вірних зусиль її батьків. Це 
помітив хтось із великих. 
Усе так. Але наші зусилля 
виправдані. Автоматизм 
у виконанні якихось дій 
звільняє час на розвиток 
і творчість. Та й зрештою, 
що таке добрі звички? Це 
гарне виховання, як дав-
ним-давно сказав Платон. 
І ось коли наші діти вчиня-
тимуть правильно, навіть 
якщо ніхто за ними спо-
стерігає і ніхто їх не контр-
олює, ми зі спокійною 
совістю скажемо, що ви-
ростили вихованих людей.

Ознаки гарного виховання
Кожен, хто колись намагався виховати у дитини добрі звички, знає, 

як непросто це зробити. Вчиш, вчиш малюка чистити зранку зуби, а він, 
ледь подорослішавши, щоразу намагається, покривлявшись перед дзер-
калом, залишити ванну кімнату, навіть не намочивши зубну щітку.
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Відвідала я нещодавно батьківські 
збори. Як завжди, одних похвалять, 

других, а от Єгор – єдиний, до кого немає 
жодних претензій з читання. Увесь клас 
дружно на мене озирається. Я червонію, 
хочеться стати невидимкою. Якесь пер-
вісне бажання виправдатися – мовляв, 
так, ну от такий він у мене вродився, чи-
тати любить, усі люди, як люди, а мій от…

Після зборів батьки оперативно беруть 
мене в лещата, затискають у куток і запи-
тують дослівно таке:

– А ЯК ВИ ЙОГО ПРИМУСИЛИ ЛЮБИТИ 
ЧИТАТИ?

Й ось тут я розумію, що це кінець. Тому 
що ось стоїть купа матусь під і за 40 і ледь 
не з блокнотами в руках чекають від мене, 
малолітки, детального майстер-класу на 
тему «Як я змусила свого сина любити 
книжки», заздалегідь готуючись жахатися 
від драконівських методів. Адже всі нор-
мальні вони перепробували й нічого не 
вийшло. І я починаю їм цілком серйозно 
намагатися пояснити, що не можна люди-
ну ЗМУСИТИ любити. Будь-що. А вони – не 
розуміють. Адже мій син любить читати? 
Значить, у мене вийшло його змусити?! 
Діалог вийшов феєричний:

– Ну, при ньому постійно всі читають. І 
я, і чоловік, і бабусі… Він це бачить і читає 
сам. Повний дім книжок...

– У нас також повний дім, тато мій ще 
бібліотеку збирав, книжки дефіцитні тоді 
були. Три шафи книжок, навіть сторінки 
не розклеєні – бери, читай. І ми весь час 
купуємо – і журнали, і детективи... А він 
усе перед телевізором сидить!

– А у нас немає телевізора...
– ?! 
– Зовсім. Ми не дивимося. 

Ми читаємо.

Так дивилися первісні люди на шама-
на, який щойно помахом руки зупинив 
печерного ведмедя. Ось він, материн-
ський подвиг! Відмовитися від телевізо-
ра в ім’я того, щоби дитина читала! Піти 
на такі жахливі жертви!!!

– А що ви увечері робите? 
–  Р о з м о в л я є м о , 

на   при клад...
– Про що? Ми от обго-

ворюємо, що по телеві-
зору бачили!

– А ми – у кого що за 
день відбулося. Прочита-

ні книжки. Ще зі звірин-
цем своїм 
возимося, я 
вишиваю... 

– БЕЗ ФОНУ?! 
– Ні, чому – музику вмикаю, на 

комп’ютері. 
– А новини? 
– Інтернет, радіо. Та й не дуже я й цікав-

люся новинами. Найважливіше по радіо 
скажуть, а подробиці особистого життя 
зірок мені не цікаві. 

– Ну, як же... не знати, що у світі 
відбувається... 

Дивляться вже не як на небожителя – як 
на небезпечного психа. 

– А як дитина без мультиків? 
– З диска, на комп’ютері. 
– А багатосерійні? Наш от про люди-

ну-павука дивився, зараз про роботів 
якихось... 

– А навіщо вони йому? Він книжки чи-
тає, вони цікавіші. 

– Ну, не знаю... Як можуть бути 
КНИЖКИ хлопчикові цікавіші за 
роботів?! 

Вже й не знаю, що тут сказати!
– А до комп’ютера його не 

пускаєте? 
– Чому ж, у нього власний є. 
– І не дозволяєте цілий день 

гратися? 
– Він сам не хоче, йому не 

цікаво. 
– Чому? 
– Книжка цікавіше. 
– Книжка не може бути ці-

кавішою! Це ж дитина!!! 
От, я вже — матір-єхидна. 

– І все ж – ЯК ВИ ЗМУСИЛИ СИНА 
ЛЮБИТИ ЧИТАТИ?! 

– Ну... от ви любите читати? 
– А МЕНІ ВЖЕ НЕ ТРЕБА! Я ВЖЕ ШКО-

ЛУ ЗАКІНЧИЛА, СВОЄ ВІДЧИТАЛА!!!
На тому і розійшлися. Вони – до-

дому, до телевізора, як усі нормальні 
люди. Я – додому, до сина, чоловіка і 
звірів. У кам’яний вік, де немає теле-
візора і є книжки з розклеєними сто-
рінками, а не в якості престижної де-
фіцитної речі.

Олена КИСЛЮК

Трапилося мені якось спостерігати 
за ластівками. Було це влітку, на по-

чатку червня, коли ми відпочивали на од-
ній з баз на узбережжі Азовського моря. 
Рано вранці я прокинулася від гучного 
пташиного щебету. Крізь дверне скло по-
бачила двох ластівок, які виспівували, си-
дячи на мотузці для білизни й зникаючи 
кудись час від часу.

Ластівчине гніздо, облаштоване під 
дахом будиночку, де ми відпочивали, ви-
рувало життям. З гнізда виглядало троє 
пташенят.

Середнє – найбільше, з великою го-
ловою, зірко, як орел, не ворушачись, 
слідкувало за летом своїх батьків в очіку-
ванні корму. Воно умудрялося приймати 
ласощі від обох добувачів.

Друге пташеня, сидячи праворуч від 
Великоголового, замріяно дивилося до-
вкола і злегка похитувалося. Коли при-
літали годувальники, воно з криком роз-
кривало свій дзьобик. Але доволі часто 
це було вже запізно: ластівки відлітали 
по корм. Одне слово – Мрійник.

Третє пташеня було найнепосидючі-
шим. Воно постійно метушилося, чисти-
ло своє пір’ячко, і тому теж не встигало 
вчасно хапати принесену ластівками їжу. 
Я назвала його Красунчиком. Певний час 

потому показалася четверта, зо-
всім ще маленька голівка явно 
недогодованого пташеняти. Дві 
його спроби за весь час нашого 
спостереження вилізти нагору 
(мою цікавість розділили сусідки 
по будиночку, які прокинулися) 
виявилися невдалими. І Мрійник, 
і Красунчик одразу ж затоптува-
ли Недогодованця назад углиб.

Непосидюче пташеня так мету-
шилося, що якось ледь не випало 
зі свого житла. Перелякано за-
кричавши, воно вчепилося у кра-
єчок гніздечка й відчайдушно за-
махало маленькими крильцями.

Почався переполох. Ми вже 
були готові зірватися з місця, аби 
спіймати малюка. Але раптом ви-
глянуло з гнізда те саме маленьке пташе-
ня. Недогодованець, широко відкривши 
свого дзьобика, стрімко схопив за дзьо-
бик Красунчика і з неймовірною силою 
затягнув його у гніздо.

Ми були просто вражені тим, що 
побачили.

Поступово все затихло. Ластівки, наго-
дувавши своїх пташенят, полетіли на дах, 
де вони загубилися у галасливій зграї та-
ких самих ластівок.

Увечері за чаєм час від часу починалася 
розмова про вражаючу подію цього дня. 
Адже саме Красунчик більше за всіх об-
ражав Недогодованця. А той, попри все, 
допоміг братикові у хвилину смертельної 
небезпеки.

Надзвичайний приклад для наслідуван-
ня! Приклад жертовної любові для повчан-
ня нам і, схоже, зовсім непосильний для 
повторення переважній більшості із нас.

Тетяна БЛІНІЧКІНА

Недогодованець
Стругав Дмитрик паличку, стругав та й 

покинув. Коса паличка вийшла. Нерівна, 
негарна.

– Як же це так? – запитує Дмитрика 
батько.

– Ножик поганий, – відповідає Дми-
трик, – косо стругає.

– Та ні,– говорить батько,– ножик до-
брий. Він тільки квапливий. Його слід 
терпінню навчити.

– А як? – запитує Дмитрик.
– А ось як, – сказав батько.
Узяв паличку та взявся її стругати по-

тихеньку, легенько, обережно.
Зрозумів Дмитрик, як слід ножика 

терпінню навчати, й теж став стругати 
потихеньку, легенько, обережно.

Довго квапливий ножик не хотів слу-
хатися. Квапився: то криво, то косо хо-
тів вильнути, та не вийшло. Змусив його 
Дмитрик терплячим бути.

Добре став стругати ножик. Рівно. Гар-
но. Слухняно.

Є. ПЕРМЯК
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ЄВРОРЕАЛІЇ

ЄС було засновано як економіч-
не співтовариство, головною 

метою якого було створення спільного 
ринку держав, його членів. Центральна 
мета від початку цього проекту полягала 
в тому, щоби забезпечити рівний доступ 
до ринку всіх європейців. Ця ідея зда-
валася великою перспективою, однак, з 
рівності усіх країн-учасниць ідея пере-
росла у рівність усіх громадян.

Корінням усіх законодавчих актів ЄС 
є необхідність відмови від національ-
ного суверенітету і культури й заміна 
їх на європейську культуру, валюту, 
законодавство і військові сили. Корот-
ше кажучи, країни — члени ЄС втратили 
свою національну культуру й особливість 
і були поглинуті спільною європейською 
культурою. Основи для відсутності дис-
кримінації постійно розширюються за-
лежно від розвитку ЄС і дедалі частіше 
особисті індивідуальні характеристики є 
можливим приводом для дискримінації.

Згідно зі статтею 13 Амстердамського 
договору 1999 року антидискримінацій-
ний принцип ЄС поширюється двома 
шляхами. Це перша згадка «сексуальної 
орієнтації» з точки зору антидискриміна-
ційної політики. Крім того, Європейська 
Комісія і Європейська Рада отримали 
повноваження для створення керівних 
принципів з боротьби з дискримінацією.

Директива Ради Європи 2000/78/ЄС від 
27 листопада 2000 року, що встановлює 
рівне поводження у галузі зайнятості і 
професійної діяльності, дуже чітко визна-
чає, що є дискримінацією на основі сек-
суальної орієнтації. Відтоді антидискри-
мінаційні положення ЄС було включено 
до національних законодавств країн — 
членів Союзу: гомосексуалізм більше 
не вважають злочином і розпустою у 
кожній з країн-членів ЄС, і боротьба з 
дискримінацією юридично забороне-
на в усіх країнах.

Щоби гарантувати прийняття у країнах 
— членах ЄС запропонованої політики, 
яка така далека від нашої національної 
культури, нам (Великобританії. — Прим. 
ред.) було запропоновано велике про-
цвітання. Уже доведено, що коли люди 
живуть в атмосфері процвітання, вони 
приділяють мало уваги змінам законів 
або політики.

Т а к и м 
чином, у 

Великобританії 
було сформовано 

штучне фінансове благо-
получчя поряд із руйнуванням націо-
нальної культури.

Цей процес розпочався під керівни-
цтвом лідерів Тоні Блера за допомогою 
Гордона Брауна і Пітера Мендельсона. 
Вони утверджували у країні пріоритети, 
засновані Європейським союзом. Щоби 
створити фінансове благополуччя, 
урядові Великобританії довелося по-
зичати великі суми грошей, а також 
розпродувати золоті запаси країни 
за надзвичайно низькою ціною, що 
врешті-решт коштувало нам мільйони до-
ларів. Водночас, поки штучне процвітан-
ня заколисувало людей, вводячи у стан 
сну, вони проводили політику зміни віко-
вої структури Великобританії, заохочу-
ючи неконтрольовану масову міграцію до 
країни.

У той час, поки це відбувалося, при-
ймали закони, встановлені ЄС, які уряд 
Великобританії змінити не міг. Сьогодні 
75% законів Великобританії прийня-
то Європейським парламентом, і ми 
не маємо права накладати вето на жо-
ден закон. Європейський суд — вищий 
за будь-який суд у Великобританії і може 
відмінити будь-яке або навіть усі рішення.

Здається нечуваним, що національ-
ний уряд продає своєму народові 

такий небезпечний проект. Неймовірно! 
Лише упродовж кількох останніх тижнів 
опальний лорд Мендельсон, гомосексу-
аліст, якого двічі виключали з уряду за 
брехню, разом з іншими питанням визнав, 
що уряд, частиною якого він був, активно 
провадив політику підвищення імміграції 
до Великобританії іноземних громадян, 
аби вигляд нації змінився, і ми могли б лег-
ше влитися в європейську культуру.

1997 року імміграція до Великобританії 
склала близько 40.000 осіб на рік після 
того, як уряд прийняв цю нову політику, 
хоча в той час вони заперечували цей 

факт. До 2009 року імміграція зросла до 
200.000 осіб на рік. За 10 років до нашої 
країни іммігрували понад 2.2 млн осіб. 
Рушійною політичною метою на той час 
було таке: масова імміграція – це спосіб, 
яким уряд збирався зробити Великобри-
танію справді мультикультурною. 

Таким чином, промислове еконо-
мічне процвітання минуло (воно 

більше не потрібне, оскільки пер-
ший етап Європейського проек-

ту завершено), країна має борг 2,25 
трильйони доларів з часткою! Крім 

того, зникла наша національна 
індивідуальність, ми більше 
не британці, ми – штат Євро-

пейського Союзу Великобританія. 
Наші державні установи перебувають під 
загрозою, наша нація стала плавиль-
ним котлом, який знищив культуру 
і національну гордість. Усе, що було 
зроблено під стягом рівності, це брехня. 
Намір проштовхнути такі закони, як 
антидискримінація людей на основі 
сексуальної орієнтації, спрямовано на 
руйнування інституту сім’ї, в якій ге-
теросексуальність є основою. Європа 
прагне стати батьком, щоби всі мешканці 
залежали від неї.

За кілька десятиліть ЄС досягнув успі-
хів там, де не вдалось Адольфу Гітлеру і 
Третьому Рейху, без застосування зброї і 
людських жертв. У жертву принесли куль-
туру і національну індивідуальність суве-
ренних держав усередині Європи.

Єдиним джерелом світла на горизон-
ті можуть стати люди, які почнуть 

усвідомлювати цю брехню, маніпуляції і 
побудову держави. Нині у Великобританії 
є партія, яка в разі свого обрання обіцяє 
вихід із «Римського клубу» і знову запро-
вадити Британське правління у Велико-
британії. Цікаво, що опитування людей 
у всіх країнах — членах ЄС показали, 
що в жодній із них гомосексуалізм не 
сприймають як виправданий спосіб 
життя або рівний гетеросексуальному 
шлюбу.

Будь ласка, погляньте на історію на-
родів, приєднаних до «Римського клу-
бу», і ви побачите, наскільки велику ціну 
було за це заплачено. Пам’ятайте, що 
проект спрямовано на те, щоби Європа 
стала супердержавою з власною валю-
тою, власною релігією, власними судами, 
власними збройними силами і власною 
мораллю. Якщо ви пишаєтеся тим, що 
ви українці, вам необхідно вжити усіх 
законних і юридичних заходів, аби 
припинити поглинання вашої країни 
і не дозволити вашій культурі і націо-
нальній індивідуальності піти у мину-
ле. Обіцянки дуже великі, але реаль-
ність — жахлива!!

Елвін ФІЛЛІПС
(Elwyn Phillips)

http://www.livinggod.org.ua

Я пишу цю статтю з погля-
ду громадянина Британії, 
який пережив у британ-
ській нації трансформа-
цію, що стала безпреце-
дентною в її історії. Я 
пишу, щоби спробува-
ти попередити і допо-
могти вам усвідомити 
небезпеку і правдиву 
ціну втягування в екс-
периментальний про-
ект Європейського Со-
юзу. Цю статтю написано 
з соціологічної точки зору, 
але обіцяю, що це заче-
пить кожну ділянку життя. 
Я вивчив факти, зібрав дані з 
численних досліджень, офі-
ційних і незалежних джерел, у 
тому числі статей, опублікованих 
у країнах-членах Європейського 
Союзу.

Гаазький суд затвердив право 
педофілів на заснування партії

У толерантній Голландії визна-
на законність прав партії педофі-
лів. Гаазький суд визнав непра-
вомірність позову про заборону 
цієї партії, висунутого громад-
ською організацією, що займа-
ється проблемами педофілії.

Узаконена партія «Милосердя, 
свобода і різноманітність», що 
об’єднує у своїх лавах відкритих 
педофілів, виступає з вимогою 
дозволити пропаганду сексуаль-
них стосунків з неповнолітніми, 
знизити до 12 років вік підлітків 
для вступу в сексуальні стосун-
ки, а також легалізувати дитяче 
порно.

Але не це насторожило горе-
звісний Гаазький суд, а те, що 
вищеназвана партія збоченців 
використовує скорочену назву 
«NVD», що є логотипом компанії 
Haarlemer. Тому було винесено 
рішення змінити назву партії на 
«PNVD». Серйозне, принципове 
рішення, нічого сказати.

У самому факті існування по-
дібної партії високий суд не по-
бачив нічого негожого, оскільки, 
виходячи з відомого принципу 
пріоритету прав меншин, вирі-
шили, що «право на заснування 
політичної партії є одним з осно-
вних прав демократії», навіть 
якщо мова йде про збоченців.

www.politikus.ru/events/2282-
gaagskiy-sud-utverdil-pravo-pedofilov-

na-sozdanie-partii.html

2013 рік – ІНЦЕСТ У ШВЕЙЦАРІЇ.
Парламент дискутує щодо ле-

галізації широко розповсюдже-
ного інцесту в Швейцарії як 
норми одностатевої любові та 
гендерного різновиду – «інцес-
тофілії». Противників пропону-
ється обізвати «інцестофобами» 
та карати згідно закону.

www.bit.ly/18h6Vue 

2012 рік – ІНЦЕСТ У ДАНІЇ.
Парламент дискутує щодо ле-

галізації широко розповсюдже-
ного інцесту в Данії.

«FriaTider». Стаття: Датські по-
літики визнають інцест «гендер-
ною нормою» в Данії.

www.bit.ly/18h6WhT 

2010 рік. ІНЦЕСТ У ШВЕЦІЇ.
«Expressen.se». Депутат Рик-

сдагу (шведського парламенту) 
від соціал-демократів пропонує 
легалізувати широко розповсю-
джений інцест у Швеції як «нор-
му для Швеції».

www.bit.ly/N2UDHa 

Справжня ціна і чи варто її платити?
У всіх країнах 

Євросоюзу!

прогреС по-європейСьки

НЕЗАБАРОМ!

УКРАЇНЦІ , 
ПРИЄДНУЙТЕСЯ?

Європейський Союз…

Погляд із Великобританії

«Наша нація стала плавиль-
ним котлом, який знищив куль-
туру і національну гордість...»
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– Наш департамент видав наказ про 
запровадження інноваційного проекту у 
навчальних закладах області, — повідо-
мив заступник директора департаменту 
освіти і науки ОДА Антін Демура. — Це 
проект «Учнівський квиток», який має де-
кілька складових: надання інформації в 
державну електронну базу «Освіта» та, за 
бажанням батьків, у випадку їхньої згоди 
на обробку персональних даних дітей, — 
можливість замовлення та виготовлення 
учнівського квитка. Звичайно, після того, 
як буде затверджено його остаточний ви-

гляд. Департаментом вже підготовлено 
роз’яснювального листа про те, що у жод-
ному разі не припускається тиск на бать-
ків по придбанню цих квитків.

Ключова теза – «за бажанням батьків». 
Якщо вашій дитині потрібен пластиковий 
учнівський квиток із штрих-кодом, ви мо-
жете його замовити. Якщо ні – маєте ціл-
ковите право відмовитися і користувати-
ся паперовим квитком старого зразка.

Учнівський буде видаватися на три 
роки. У ньому буде зазначено прізвище, 
ім’я та по батькові учня, учбовий заклад, 

серія і номер, дата видачі і до якого числа 
він дійсний.

– Також (знову ж таки, за бажанням 
батьків) в учнівському квитку може бути 
вказано групу крові дитини, — повідомив 
Антін Львович.

Батьки, якщо бажають замовити учнів-
ський, повинні підписати спеціальну фор-
му згоди на збір персональних даних. Та-
кож на прес-конференції говорилося про 
те, що у перспективі в такий учнівський 
буде вмонтовано чіп, у якому буде внесе-
но різні дані про учня. А ще його можна 
буде використовувати для грошових роз-
рахунків. Чи потрібно це дітям — вирішу-
вати батькам.

До речі, саме положення про пласти-
кові учнівські ще не затверджено, а тіль-
ки обговорюється на сайті МОН (http://

www.mon.gov.ua/ua/messages/13016-
zaproshuemo-do-gromadskogo-obgo-
vorennya-proektu-nakazu-mon-schodo-
pologeennya-pro-studentski-uchnivski-
kvitki-dergeavnogo-zrazka). Незважаючи 
на те, що положення ще не затвердже-
но, гроші вже збираються. Редакція 
продовжуватиме висвітлювати це пи-
тання. Свої пропозиції щодо пластико-
вого учнівського можна надсилати на 
e-mail: consultant.mari@gmail.com, який 
вказано як офіційний для обговорення 
проекту.

P.S. Якщо у вашій школі запрова-
дження пластикових учнівських квит-
ків проходить примусово, за квиток 
вимагають більше 37 гривень чи зму-
шують фотографуватися у певного 
фотографа, необхідно звертатися до 
місцевого відділу освіти.

Пластиковий учнівський квиток – справа добровільна
У редакцію газети надійшли запитання від батьків з деяких регіонів 

про те, що у їхніх школах нав’язують придбання пластикових учнівських 
квитків. Суми в різних школах називають різні – від 37 до 42 гривень.

Наш кореспондент побував на прес-конференції у м. Дніпропетров-
ську, яку провело обласне управління освіти.

1. Угода  
про асоціацію України з ЄС

V розділ  
(Економічне та галузеве 

співробітництво)
ГЛАВА 21. СПІВРОБІТНИЦТВО 

У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 
Стаття 419 
…Сторони посилюють діалог та 

співробітництво щодо забезпечення 
гідної праці,... соціального залучення, 
гендерної рівності та недискримінації.

Стаття 420 
Співробітництво в сферах, визначе-

них у статті 419 цієї Угоди, передбачає 
досягнення таких цілей: 

l) забезпечення гендерної рівності 
та рівних можливостей для чоловіків 
та жінок у сфері зайнятості, освіти та 
навчання, економічної та суспільної 
діяльності, а також у процесі прийнят-
тя рішень;

m) боротьба з дискримінацією в усіх 
її формах та проявах;

Стаття 424 
Україна забезпечуватиме поступо-

ве наближення до права, стандартів 
та практики ЄС, ... як зазначено у До-
датку XXXIX до цієї Угоди.

2. Додаток XXXIX до Угоди
В цьому Додатку під заголовком Ан-

тидискримінація та гендерна рів-
ність є Директива ЄС 2000/78, яка 
є ключовою в узаконенні збочень в 
Європі. 

Директива Ради Євросоюзу 
№ 2000/78/ЄС від 27.11.2000 встанов-
лює загальну систему рівного став-
лення у сфері зайнятості та професій-
ної діяльності.

Саме на основі цієї Директиви був 
прийнятий Закон про рівність, що 
зобов’язує організації і навіть церкви 
приймати на роботу допоміжний пер-
сонал, не дискримінуючи його, тобто 
приймати на роботу гомосексуалістів. 
Також гомосексуалісти та транссексу-
али часто влаштовуються в школи, до-
шкільні заклади та університети, чим 
отримують доступ до дітей та підлітків. 

Так, у відповіді на запитання стосов-
но права християнських (католиць-
ких) шкіл Польщі відмовити у прийомі 
на роботу вчителю, який є відкритим 
гомосексуалістом, комісар Європей-
ської Комісії у справах юстиції, фунда-

ментальних прав і громадянства Віві-
ан Реддінг в офіційному листі від імені 
Європейської Комісії від 26.10.2010 
заявила, що Комісія не бачить, яким 
чином сексуальна орієнтація вчите-
ля може визначати професійну від-
повідність кандидата робочій посаді 
(іншими словами, відмова в наймі 
відкрито гомосексуального вчителя, 
який має бажання працювати в релі-
гійній, а тим більше в світській школі, 
буде розглядиться як дискримінація 
за ознакою сексуальної орієнтації та 
забороняється).

Коментар:
Директива зобов'язує державу у 

певний термін вжити заходів, спря-
мованих на досягнення визначе-
них у ній цілей. Директиви мають 
верховенство над національним 
правом держав – членів Євро-
союзу. Тож якщо якась країна не 
запровадила вчасно відповідну ди-
рективу до національного законо-
давства, вона однаково має силу 
закону в цій країні і її порушення 
може бути оскаржено в Суді ЄС. 

Офіційного перекладу Директи-
ви на державну мову ще на-
віть не існує. Текст Директиви 
анг  лійською див. http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML

3. Витяг  
із Директиви Ради ЄС  
№ 2000/78/ЄС від 27.11.2000

У Ст. 1 сказано:
«Метою цієї Директиви є встанов-

лення загальних рамок для бороть-
би з дискримінацією на основі релігії 
або переконань, інвалідності, віку або 
сексуальної орієнтації … в питаннях 
прийняття на роботу тощо». 

У Ст. 2 сказано про «поняття 
дискримінації»: 

1. Для цілей цієї Директиви «прин-
цип рівного поводження» означає, що 
не повинно бути жодної прямої або 
непрямої дискримінації з будь-яких із 
підстав, зазначених у статті 1. 

У Вступі сказано: 
(11) Дискримінація на основі релігії 

або переконань, інвалідності, віку або 
сексуальної орієнтації може підірвати 
досягнення цілей Договору про ЄС. 

(12) З цією метою будь-яка пряма 
або непряма дискримінація на осно-
ві … сексуальної орієнтації… пови-
нна бути заборонена на всій території 
Співтовариства. 

Виходячи із заяв представників ЄС можна зробити висновок, що права сексуальних 
меншин є невід’ємною умовою євроінтеграції. Адже в усіх договорах про заснування Єв-
ропейського Союзу містяться так звані недискримінаційні «гомосексуальні» статті.

«Батьківський комітет України» звернувся до народних депутатів і влади України із 
зверненням про те, щоб Україна не підписувала зобов’язань по введенню так званого 
гомосексуального законодавства. Запрошуємо кожного, хто шанує національну культу-
ру і сімейні традиції українського народу, відправити звернення до Президента України, 
Прем’єр-міністра та депутата від своєї області для того, щоб підписання угоди про Асоці-
ацію з ЄС не перетворилося в гомосексуалізацію нашої країни.

Електронна версія звернення http://rodkom.org/2013/3566.html

Аналіз витягів з Угоди про асоціацію  
та Додатку XXXIX, які зобов’язують Україну  

прийняти гендерне та гомосексуальне законодавство

Звертаємося до Вас з приводу Уго-
ди про Асоціацію України з ЄС, яка міс-
тить пункти пропаганди та захисту 
гомосексуалізму.

Насамперед щиро дякуємо Вам за Вашу 
моральну позицію щодо антидискриміна-
ційного законопроекту №2342, який вво-
дить в українське законодавство термін 
«сексуальна орієнтація».

Однак ще більша небезпека криється 
в поточному тексті Угоди про асоціацію 
України з ЄС. Після її підписання Україна 
зобов’язується у стислі терміни ввести 
антидискримінаційне (гомосексуальне) 
та гендерне законодавство. Про це, зо-
крема, свідчить ціла глава 21 у V розділі 
(пункти l (m)) та прилеглий до неї додаток 
№ XXXIX. У цьому додатку вказано декілька 
Директив (обов’язкових нормативно-пра-
вових зобов’язань), які відіграли ключову 
роль в узаконені збочень в ЄС.

Україна цими Директивами зо бо в’я зу-
ється прийняти все гендерне та «антиди-
скримінаційне» законодавство впро довж 4 
років. Однак це станеться набагато швидше, 
оскільки Євросоюз 23 вересня 2013 року 
прийняв рішення, що 90% Угоди буде вве-
дене щонайшвидше.

Йдеться, зокрема, про Директиву Ради 
ЄС 2000/78 від 27.11.2000, за допомогою 
якої гомосексуалізм зрівнявся з нор-
мою та отримав юридичні важелі для 
пропаганди збочень у всіх європейських 
країнах. Ця Директива під так названим 
«рівним ставленням у сфері зайнятості та 
професійної діяльності» чітко визначає, що 
таке дискримінація на основі сексуальної 
орієнтації. Саме ця Директива у 2000 році 
зобов’язала держави-члени ЄС прийняти 
гомосексуальні антидискримінаційні за-
кони, а пізніше узаконити гомосексуальні 
«шлюби», переслідування за так звану «го-
мофобію», «усиновлення дітей гомосексу-

алістами». Крім того, вона вводить безпре-
цедентні поняття «прямої» та «непрямої» 
дискримінації, якими можна буде маніпу-
лювати та звинувачувати будь-кого. 

Пропонуємо Вашій увазі аналіз змісту від-
повідних статей Угоди, а також обов’язкових 
Директив до неї, які у разі підписання вве-
дуть в наше законодавче поле поняття 
«сексуальна орієнтація» і без сумнозвісного 
законопроекту №2342, який виявиться «ди-
тячим жартом».

Ці Директиви навіть не перекладені на 
державну мову, лише перелічені!!! Пропо-
нуємо Вам прочитати витяги з Директиви 
2000/78 (додаються), яка є ключовим нор-
мативно-правовим документом в узако-
ненні збочень в Євросоюзі. 

З цих витягів стає зрозуміло, що фактично 
антидискримінаційний гомосексуальний 
за  конопроект №2342 – це полегшена вер-
сія більш жорсткої Директиви 2000/78 ЄС, 
що знаходиться в Додатку XXXІX, Глави 21 
розділу V Угоди про асоціацію України з ЄС, 
положення якої Україна зобов’язується ви-
конувати згідно Договору про Асоціацію, а 
отже впустити розпусту та збочення.

У зв’язку з цим, вимагаємо провести 
експертне обговорення та оцінку наслід-
ків цих умов Угоди, а також обов’язковий 
перегляд даних статей з метою недопу-
щення підписання Україною положень, 
які призведуть до пропаганди збочень, 
моральної та духовної деградації, де-
мографічної кризи, дискримінації та 
переслідування абсолютної більшості 
громадян України, які виступають кате-
горично проти подібних явищ.

Просимо Вас проінформувати про Вашу 
позицію щодо означених питань. Відповідь 
на це звернення просимо надіслати пись-
мово на вказану адресу.

З повагою,
(ПІБ, Ваша адреса)

Президенту України В.Ф. Януковичу
Прем’єр-міністру України М.Я. Азарову 
Народному депутату України ______________

ЗВЕРНЕННЯ
Щодо гомосексуалізації України через підписання  

Угоди про асоціацію України з ЄС
Шановний ____________________________!
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ЧИТАЦЬКИЙ ФОРУМ

Мій чотирирічний син Іван з деякого 
часу почав відмовлятися ходити в садок 
з тієї причини, що його там ображав один 
хлопчик. Я поговорила з вихователем, але 
бесіда результатів не дала: педагоги ска-
зали, що Максим (так звуть дитину) у них 
проблемний – він ображає всіх підряд, і 
ніхто з ним нічого не може вдіяти. Мовляв, 
дитина з неблагополучної сім’ї – тато ви-
пиває, яке ж там виховання?

Я здивувалася: чому це мій малюк пови-
нен страждати через те, що хтось не вихо-
вує свою дитину?

Найцікавіше, що батьки Максима пиша-
ються тим, що в них росте бойовий малюк.  
Кажуть, що у наш час таким і треба бути.

А мій Іван від Максима отримав най-
справжніший стрес: постійно згадував, як 
той його ображав. Я спочатку вирішила 
строго поговорити з Максимом, але потім 
передумала: цей розбишака може, навпа-
ки, щоб помститися, ще більше тероризу-
вати Івана.

В результаті ми звели відвідування сад-
ка до мінімуму – ходили один раз на тиж-
день. Але навіть будучи вдома, в спокійній 
атмосфері, син усе одно постійно згадував 

про витівки Максима – як той йому спати в 
садку не давав, як іграшки забирав, як об-
зивав тощо. Цей хлопчик став для дитини 
нав’язливою ідеєю – його незрима присут-
ність відчувалася завжди і всюди.

А якось, коли ми з Іваном були в храмі, 
малюк прошепотів мені: «Давай попро-
симо Боженьку, щоби він зробив так, аби 
Максим мене більше не ображав».

Через певний час я знову повела сина 
в садок – проходили чотири дні підряд. 
І раптом помітила, що Іван почав кліпа-
ти оченятами! Я одразу ж зрозуміла, що 
це – нервовий тік! Звернулася до лікаря. 
Лікар-невролог сказав, що це – результат 
внутрішніх переживань через конфлікти в 
дитячому колективі. Фахівець наполегли-
во рекомендував забути про дошкільний 
заклад і перевести сина на домашнє ви-
ховання, а ще виписав медикаментозне і 
психологічне лікування. На сімейній на-
раді ми вирішила найняти дитині няню. 
А поки її шукали, змушені були один раз 
відвести малюка в садок – не було з ким 
залишити.

Коли чоловік забирав Івана з садочка, до 
них причепився Максим: хочу піти з вами, 

і все тут! Чоловік м’яко пояснив хлопчико-
ві, що, мовляв, іншим разом – обов’язково! 
Прийшовши додому, розповів мені про це. 
Ну а я вчепилася за цей випадок як за мож-
ливий варіант спасіння ситуації. Набридло 
Іванові сваритися з Максимом, – значить, 

слід їм потоваришувати! Цього ж вечора я 
сказала синові, що наступного разу, коли 
будемо його забирати з садочка, візьмемо 
з собою і Максима – запросимо до себе в 
гості. Почувши це, малюк аж застрибав від 
радості! Й одразу ж заявив: «А давай зав-
тра підемо в садочок!» Потім увесь вечір 
уявляв, як вони з Максимом гратимуться, 
одне слово – чекав на зустріч. І навіть ліг 
раніше спати – щоби виспатися і піти в са-
док. Вранці йшов туди з радістю. А ввечері, 
коли я прийшла забирати сина, побачила 
хлоп’ят, які стояли обійнявшись і цілком 
щасливі. Від виховательки дізналася, що 
увесь день Іван і Максим гралися разом, 
причому дуже добре! Хлопчаки, побачив-
ши мене, застрибали від радості, за хви-
лину одягнулися і підстрибом побігли на 
вулицю. Вечір ми провели весело: бавили-
ся на дитячому майданчику, їли морозиво. 
Діти і розлучатися не хотіли! А потім домо-
вилися про завтрашню зустріч у садочку.

Тож тепер Іван і Максим – найкращі 
друзі. За темпераментом вони геть проти-
лежні (Іван – спокійний, а Максим – гіпер-
активний), але чудово доповнюють одне 
одного.

Дитячий садок тепер для Івана – бажа-
ний. І навіть у вихідні малюк із нетерпін-
ням запитує: а коли ж понеділок?

Оксана КОВАЛЕВА
Сумська обл.

Неспод іване р ішення

ІВАНКО. Фото автора.

мій батькіВський досВід

У минулому номері газети було поруше-
но дуже важливу тему у статті «Труна… для 
ляльки». Зараз уже звертаються до теми 
дитячих іграшок, але дедалі більше гово-
рять про їхню якістю і безпеку для тілесно-
го здоров’я дітей. Про духовне, моральне 
здоров’я дітей, які граються сучасними 
іграшками, ще мало хто хвилюється.

Заходячи до дитячого мага-
зину, причому не лише у від-
ділі іграшок, як мама трьох 
дітей відчуваю шок дедалі 
частіше. Цієї осені мені до-
велось обійти декілька 
магазинів, щоби купити 
синові парасольку. І це 
не через їхній дефіцит 
(ними у сезон дощів 
завалено прилавки), я 
просто хотіла знайти 
парасольку без зобра-
ження павуків, дра-
кул, шреків або інших 
монстрів.

Ті самі труднощі спіт-
кали мене під час ви-
бору одягу для дочки. 
П’ятирічній дівчинці про-
понували одяг із принтами 
Барбі, того самого Шрека з 
його гоп-компанією, але тільки 
не з милими ведмедиками або 
зайчиками.

Своєю відмовою купувати ці речі ми 
викликаємо надзвичайне здивування 
продавців. Вони ж від усього серця про-
понували наймодніше. Після пояснення 
причини відмови від покупки деякі про-
давці все-таки замислювалися і погоджу-
валися, що справді зараз модне те, що по-
творне і жорстоке.

Діти, та й дорослі, перестали ба-
чити різницю між красивим, ми-

лим, дитячим і примітивним, 
стилізованим потворством. 

Мало хто звертає увагу 
на те, що відбувається 
щось протиприродне.

Тати й мами, згадаймо 
іграшки нашого дитин-
ства. Які емоції вони 
викликали? Так, вони 
не були такі яскраві і 
з такою безліччю на-
воротів, як зараз. Але 
вони викликали до-
бру, лагідну усміш-

ку, а не агресивний 
вишкір. Їх хотілося 

притиснути до себе, за-
колисати, а не класти у 

труну, в яку так і просить-
ся зеленолиця подружка 

Шрека.
Варто замислитися. Адже 

дійшло вже до того, що діти 
не розуміють, не хочуть дивити-

ся нормальні мультфільми.
На батьківських зборах в дитячому 

садку завідувачка поділилась своїми спо-
стереженнями. Після появи телевізора в 
дитсадку діти принесли диски з мультфіль-
мами, в основному, сучасними. Й ось коли 
вихователі вмикали старі, добрі мультики, 
дітям ставало нудно, вони починали кру-

титися, розмовляти, але щойно на екрані 
з’являлися герої сучасних жахливчиків, 
діти сиділи як зачаровані. І це звичайні 
наші діти. Радує, що є ще такі люди, які це 
помічають і говорять про це, але чи всі 
батьки звернули увагу на слова завідувач-
ки і зробили висновки?

Щось же із цим треба робити!!! Спро-
буймо якось пригальмувати цей локо-
мотив, котрий тягне за собою весь мот-

лох розпусти, жорстокості, садизму й 
потворності для наших дітей. Спочатку 
здається, що це неможливо. Але спробу-
вати все-таки варто.

Для початку, звісно, не купувати таку 
продукцію своїм дітям. Але цього за-
мало, ще необхідно попередити ро-
дичів, друзів, що подарунки такого 
спрямування не допускаються. Це і їх 
примусить задуматися. Це те, що стосуєть-
ся дорослих.

Хочу також поділитися досвідом, як 
можна перевести дітей на нормальні 
мультфільми. Наприклад, коли діти при-
несуть диск із мультфільмами сумнівного 
змісту, можна, і навіть треба, сісти на хви-
линку з ними і дати свої коментарі, тоді 
набагато простіше буде їх за пару хвилин 
вимкнути і прибрати від них подалі. Голо-
вне, мені здається, пояснити дитині, як 
у відомому віршику, «Що таке добре і 
що таке погано». Тобто зробити все, аби 
діти втратили до цих речей інтерес. Звіс-
но, це не так легко й просто, і не за-
вжди діє, але краще щось, ніж 
нічого не робити і 
плисти за течією. 
І обов’язково в 
якості альтернативи не-
обхідно показувати дітям 
красиві, добрі мультфіль-
ми, картинки, старовин-
ні листівки і репродукції з 
картин, особливо тих, де зображено дітей.

Хочу навести один випадок. Один із 
хлопчиків постійно приходив у футболці з 
зображенням, від якого ставало моторош-
но. Спитала: «Тобі це подобається?» — «Це 
модно, всі так ходять», — була відповідь. 
Але я знову: «Ну, а тобі це подобається?» 
Він задумався, нічого не відповівши, але 
більше ту футболку не одягав.

Ми повинні вчити дітей бачити до-
броту, красу, навчати творити цю кра-
су своїми руками. Тому в нашій школі 
ми намагаємося дедалі більше займати 
дітей творчою діяльністю. Влаштовуємо 
виставки дитячих виробів, готуємо свят-
кові ранки. Причому у нас немає талано-
витих і не дуже, кожному можна підібрати 
діяльність під силу і відповідно до віку. 
Головне — виховати їх культурними, не-
повторними людьми, які вміють думати і 
бачити красу Божого світу й відрізняти її 
від потворності.

Дуже хочеться, аби продовжили цю тему 
педагоги, психологи, юристи. Озвіться, 
будь ласка, дайте свої поради, як пояснити 
дитині, що нормально, а що — протипри-
родно. Може, долучаться фахівці, які зна-
йдуть способи прибрати хоча б частину 
цих жахів з прилавків магазинів, встано-
вити якусь цензуру, щоби дитячі магазини 
перестали бути декораціями до фільмів 
жахів!

Це тяжко, довго й успіх не гарантова-
но, але бодай щось ми ж повинні роби-
ти заради наших дітей!

Наталія ПЕТРЕНКО
Чернігівська область

Шановні читачі! Ми щиро раді, що зерна нашої праці упали на 
родючий ґрунт, і публікації зі сторінок нашого видання відгукуються 
у ваших умах і душах.

Ваші листи до редакції, в яких ви ділитеся своїми думками про 
проблеми і теми, що висвітлюються в газеті, своїм батьківським до-
свідом, — дуже цінні для нас. І, сподіваємося, для інших читачів та-
кож. Тому із задоволенням започатковуємо нову рубрику «Читаць-
кий форум». Читайте, думайте, пишіть нам!

ЩО ТАКЕ «ДОБРЕ» ?і що таке «погано»

К.Є. М
аковський. Портрет дітей ху
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Сатосі Каназава з Лондонської школи Економіки вважає: що вищий інтелект, то 
менша ймовірність материнства. Так, з кожними додатковими 15 балами IQ ба-
жання стати матір’ю знижується на 25%, пише DNA India.

Добровільна відмова від материнства 
відрізняє людину від тварин. Еволюцій-
но всі живі організми запрограмовані на 
продовження роду. Репродуктивний успіх 
необхідний для виживання. Але деякі 
представниці людського роду йдуть про-
ти природи.

Про це говорить, зокрема, статистика. 
Наприклад, у США відмова від материн-
ства стає популярною. 2010 року кожна 
п’ята американка не мала дітей до того 
часу, коли репродуктивний ресурс її орга-
нізму вже було вичерпано.

За матеріалами Meddaily.

Наявність великої кількості братів 
і сестер зменшує ймовірність того, 
що людина розлучиться.

Такі результати нового дослідження 
Університету штату Огайо, яке вивчило 
вплив наявності братів і сестер на розлу-
чення у зрілому віці, пише UsaToday.

Кожний додатковий родич (якщо їх 
первинно більше 1-2 осіб і до 7) знижує 
ризик розлучення на 2%, говорить ана-
ліз, здійснений на основі даних спостере-
ження за 57061 особою у період між 1972 
і 2012 роками.

«Існує багато інших факторів, що впли-
вають на розлучення, які є важливіші, 

ніж кількість братів і сес-
тер, які у вас були. Все ж 
таки, ми вважаємо, що 
кількість братів і сестер 
є дуже важливим факто-
ром, – говорить соціолог 
Даг Дауні з Університету 
штату Огайо, співавтор 
дослідження. – Доповідь 
за результатами дослі-
дження буде представле-

но на засіданні Американської соціоло-
гічної асоціації в Нью-Йорку. 

Пам’ятник «Ангел ненароджених 
немовлят» планують поставити на те-
риторії перинатального центру, пові-
домляє Kubantv. Кошти на створення 
скульптури зберуть з народних по-

жертв. Висота пам’ятника сягатиме чо-
тирьох метрів – два метри постамент і 
два – ангел.

http://www.inform-relig.ru/news/de-
tail.php?ID=6371Виявляється, природа давно застосовує те, що досі вважали 

суто людським винаходом.
«Шестерні» було виявлено у задніх 

ногах личинки комахи роду Issus, яка 
вирізняється стрибучістю і зустріча-
ється в садах всієї Європи. У процесі 
вивчення комахи виявилося, що в су-
глобах її задніх ніг є зубчаста переда-
ча: два сектори з зубцями, які відігра-
ють роль шестерні, що сполучає дві 
частини ноги. Завдяки цьому комаха 
може синхронізувати рухи ніг при ін-
тенсивному розгоні і завжди рухатися 
по ідеальній прямій. Зубчаста переда-

ча є тільки у личинок, під час дорослішання вона поновлюється, 
але у дорослому віці зникає (вчені вважають, що так вирішується 
проблема зносу зубчастої передачі).

Цікаво, що зубчаста передача в ногах комахи має низку особли-
востей, які застосовують у сучасних коробках передач автомобілів 
та в інших механізмах. Так, кожний зуб на нозі комахи має заокру-
глений кут, що амортизує удари під час прокручування і запобігає 
зсувові зубців. При цьому природну «коробку передач» виконано 
з дуже високою точністю, особливо якщо врахувати, що вся «шес-
терня» має довжину лише 400 мікрометрів і налічує 10-12 зубців.

Таким чином, завдяки поєднанню анатомічного аналізу і високо-
швидкісного відеозахоплення вчені з Кембриджського універси-
тету довідалися, що шестеренчаста передача, гордість людського 
генія, насправді вже давно «винайдена».

http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_science.
shtml?2013/09/19/543577

♦ Очі ящірок оснащені помаранчевими окулярами, оскільки в 
сітківці дуже багато крапель жиру, що забарвлені в помаранчевий 
колір. Ось де, виявляється, світофільтри у цих тварин! Виходить, 
ящірки бачать світ не так, як ми. І не тільки ящірки. Багатьом пта-
хам здається зеленим те, що ми бачимо у червоному кольорі.

♦ Під час Першої світової війни одна з південноафриканських 
мавп отримала медаль і навіть була удостоєна військового звання 
капрал.

♦ Тварина із найбільшим мозком по відношенню до тіла 
– мураха.

♦ Зоопарк у Токіо щорічно закривається на 2 місяці  для того, 
аби тварини змогли відпочити від відвідувачів.

♦ Давні єгиптяни вчили бабуїнів прислуговувати їм за столом.
♦ Найлегший спосіб відрізнити тварину-вегетаріанця від хижака: 

у хижаків очі розташовані на передній частині морди, щоб бачи-
ти жертву. У вегетаріанців – по обидві боки голови, щоб бачити 
ворога.

♦ Шимпанзе – єдина тварина, що може упізнавати себе у 
дзеркалі.

♦ У тигрів не тільки смугасте хутро, а й смугаста шкіра.
♦ Самиця броненосця має унікальну здатність. Під час стресових 

ситуацій вона може затримувати пологи на строк до двох років.
♦ Людина народжується з 300 кістками, але до повноліття їх 

залишається тільки 206.
♦ Крокодили ковтають каміння, щоби глибше пірнути.
♦ У восьминога прямокутна зіниця.

цей дивовижний Світ

природа викориСтовує шеСтерні
НЕСПОДІВАНЕ ВІДКРИТТЯ:

Вчені з Великобританії на чолі з кембриджським 
професором Малкольмом Берроузом виявили, що 

природа використовує зубчасту передачу

Тупикова гілка людства

У Краснодарі зведуть пам’ятник 
ненародженим дітям

Важко у навчанні, легко у бою!
Діти, які виросли у великих сім’ях, у майбутньому рідко розлучаються

«Я ДИТИНА, ЩО НЕ НАРОДИЛАСЯ НА СВІТ» – ці слова буде написано на поста-
менті, який збираються встановити у Краснодарі.

Якщо всі 18-річні жителі Китаю ста-
нуть в одну лінію та підуть повз вас, то 
ця лінія ніколи не скінчиться. Це ста-
неться тому, що нові жителі будуть до-
сягати 18 років і вставати в лінію швид-
ше, ніж лінія пройде повз вас.

НЕЕВКЛІДОВА ГЕОМЕТРІЯ



БАТЬКІВСЬКИЙ
КОМІТЕТ
УКРАЇНИ

16
стор.

Якось у коконі з’явилася маленька щіли-
на. Людина, яка випадково проходила повз, 
довгі години стояла і спостерігала, як через 
цю маленьку щілину намагається вийти 
метелик. Минуло багато часу, метелик ніби 
облишив свої спроби, а щілина залишила-
ся такою ж маленькою. Здавалося, метелик 
зробив усе, що міг і що ні на що інше у нього 
не буде більше сил.

Тоді людина вирішила допомогти метели-
ку: вона взяла складаний ножик і розрізала 
кокон. Метелик одразу ж вийшов. Але його 
тільце було слабким і немічним, його криль-
ця були прозорі і ледь рухались.

Людина й далі спостерігала, думаючи, 
що ось-ось крила метелика розправлять-
ся й окріпнуть, і він полетить. Нічого не 
трапилося!

Решту життя метелик тягнув по землі своє 
слабке тільце, свої нерозправлені крила. Він 
так і не зміг літати. А все тому, що людина, 
бажаючи йому допомогти, не розуміла того, 
що зусилля для виходу через вузьку щілину 
кокона необхідні метеликові, щоб рідина з 
тіла перейшла у крила і щоби метелик зміг 
літати. Життя змушувало метелика із зусил-
лями залишати цю оболонку, аби він міг рос-
ти і розвиватися.

Іноді саме зусилля необхідне нам у житті. 
Якби нам було дозволено жити без трудно-
щів, ми були б обділені. Ми не змогли би 
бути такими сильними, як зараз. Ми ніколи 
не змогли б літати.

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

Щоби газета 
завжди була 

цікавою!
Запрошуємо вас,  
наші любі 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.

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.) – 68789;

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

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

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

 Марічка (4 роки). Дивлячись на по-
дряпаний пальчик, констатує:

– Ой, а пальчик у мене червивий!

 Павлик (5 років). Павлик і тато йдуть 
із дитячого садка. Павлик цікавиться:

– Тату, а це правда, що люди пішли від 
мавп?

– Так, правда, синочку.
– Отож-бо, я дивлюся, мавп так мало 

стало…

 Микита (4 роки). Бабу-
ся співає колискову невга-
мовному онукові. Заспівала 
першу, другу, третю… і ви-

рішила трохи відпочити. 
Онучок розплющує очі й 
запитує:

– Бабуню, а тепер 
можна я просто посплю?

 Настя (4 роки). 
Опинившись вперше на 
заправній станції, дівчинка довго оглядала 
транспортні принади і дійшла висновку:

– Коли маленька машинка 
їсть багато бензину, вона 
стає автобусом!

 Павлусь (6 років). За-
питує бабусю:

– О якій порі дня я народився?
– Рівно о 12 годині ночі, – повідомляє 

бабуся.
– То значить, я маму розбудив?

 Ігор (3 роки). По телевізору транслю-
вали концерт – виступа-

ла людина-змія.
Артист вигнувся так, 

що йому вдалося май-
же обернути ногу на-
вколо шиї.

Ігорко здивовано 
коментує побачене:

– Нічого собі, як 
дядько зім’явся!

 Даринка (4 
роки). Запитує в мами:

– Мам, а з чого зро-
блена моя футболка?

– З бавовни, – відповіла мама.
– Значить, вона бавиться...

 Олексійко (3 роки). Ви-
хователька у садку 
запитує його:

– Ви тримає-
те вдома якихось 
тварин?

– Так. У нас на подвір’ї живе собака, в са-
раї – кішка, а в холодильнику – морожена 
скумбрія.

http://nashydetky.com

Порядок у школі зазвичай за-
безпечують три богатирі: Фізрук, 

Воєнрук і Трудовик.

На уроці.
 - Петренко у нас великий 

любитель поспати на уроках.
 - Ображаєте, Маріє Іва-

нівно, я – професіонал

- Маріє Іванівно, а чи можна карати людину за те, що вона не робила?
- Не можна, Ігоре. - Маріє Іванівно, я не зробив домашнє завдання!

У кабінеті директора.
 - Маріє Іванівно, завтра до ва-

шого 9 «Г» прийде новий «виключ-
ний» учень.

 - Чим же він «виключний»?
 - Та його вже з трьох шкіл 

виключили.

Вартість передплати разом з оформленням   –   38,34   грн.

Батьківський комітет України 
продовжує акцію з передплати для 
шкіл і дитячих садків. Для цього 
необхідно перерахувати 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 перерахунку на БФ, виходячи з 
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.


