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не перестаратися стор.
На тлі захоплення різноманітними
теоріями дитячого розвитку важливо
не втратити здоровий глузд і не перетворити дитину на жертву реалізації
власних нездійснених амбіцій. Критерій тільки один: розвиток для дитини
і заради дитини. Батьківська інтуїція
допоможе визначити міру...

Антисімейна
політика

ШКІЛЬНІ
ВЕРШИНИ

Хто досягав вершин, той знає,
яке полегшення відчуває людина,
коли після тривалого сходження
опиняється на самій вершині гори
і з висоти досягнутого оглядає око-

лиці. А якщо це сходження триває
не день-два, а одинадцять років?
Як же слід уміти розрахувати свої
сили, аби не зламатися по дорозі
до поставленої мети? Життя школя-
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стор.

На думку різних міжнародних організацій, український народ слід «вчити
життю» у сфері дотримання «прав дитини». Але, наприклад, у Фінляндії, за
найменшої підозри щодо пригнічення «прав» дітей їх просто забирають у
батьків. Чи означає це, що їхніх «прав»
дотримано?..

Якщо ви чи ваша школа ще не

6

стор.

ра, особливо якщо він відповідально ставиться до навчання, — це
тривале сходження, в якому уміле
чергування ривків і привалів допомагає сягати вершин знань...

вас зробити це не зволікаючи.
Передплатна квитанція
знаходиться на стор. 15.
-

Замовлення за тел.: 096-510-47-13

Сімейна ієрархія

У наш час стало модно вимагати рівноправ’я — жінок з
чоловіками, дітей з батьками. Люди, які розпалюють такі
настрої, можуть це робити з двох причин – вони або не розуміють, що рівноправ’я — це анархія, або свідомо прагнуть знищити основу основ — сім’ю.
Чи знайдеться бодай одна розсудлива людина, яка вимагатиме зрівняти у правах директора підприємства і звичайного працівника? І що станеться з цим підприємством, якщо

така біда трапиться? Гадаємо, питання риторичне. Будь-яка
людина, хоч трохи знайома з організацією виробництва,
знає, що таке підприємство розвалиться як дім з піску.
Але сім’я також є певною мірою організацією. Так — це
союз людей, які люблять одне одного, і в якому не потрібні циркуляри і письмові накази, та все ж таки,
доля сім’ї, що не має всередині себе авторитету,
стор.
непринадна...
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Довіряй,
але перевіряй

Вищі
цінності

Європейські
цінності?

Музичні
пристрасті

Будь-яке суспільство будь-якої
країни поділено на три групи людей. Це ті, хто не довіряє щепленням і робить усе можливе, аби не
робити їх своїм дітям, хто не довіряє, але сподівається на краще і
хто вважає щеплення необхідними для своїх дітей. Будь-яка думка повинна ґрунтуватися
на знаннях, отримати які
ми Вам і пропонуємо…
стор.

Навіть люди, які не вірують у
Бога, все ж вважають людину вищим ссавцем, що становить особливий вид Homo sapiens. Отже,
у будь-якому разі, у людини
повинна бути зацікавленість у
формуванні вищих духовно-моральних цінностей у дітей. Адже
саме ці якості значною
мірою відрізняють людину від тварин…
стор.

Останнім часом слова «європейські цінності» багато
людей сприймають неоднозначно. З одного боку — це порівняно високий рівень життя, а з іншого — тенденції,
що нівелюють цей рівень і
загрожують перетворити європейців на аморфну
безстатеву масу без
роду й племені…
стор.

Музика обирає нас чи ми обираємо музику? Людина виростає з немовляти у дорослого і в
процесі дорослішання відчуває
вплив музики, яку не вона вигадала. Частіше за все музичний
смак формує середовище, в якому дитина перебуває. Й у відповідь часто саме музика
диктує стиль нашого
життя…
стор.
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

СТРІЧКА НОВИН

Сім'я – помічник у навчанні
У студентів, що вже мають свою сім'ю, спостерігається
високий рівень успішності і соціальної відповідальності

Студентська сім'я — досить складний
і ще маловивчений об'єкт досліджень.
Діти в студентських сім'ях, як правило,
дошкільного віку. Специфіка студентського шлюбу полягає в особливостях
діяльності подружжя – навчанні, тимчасовості їх соціального статусу. Закінчення навчання, пошук роботи, в перспективі улюблена робота — це складові
студентського шлюбу. Студентська сім'я
характеризується більшою стабільністю,
ніж будь-яка інша молода сім'я, оскільки

Фастфуд
не для своїх

подружжя об'єднане спільними інтере
сами та поглядами, їхні дії спрямовані
на навчання.
Студентам Мінського БДМУ була запропонована для заповнення спеціально розроблена анкета. Для відповіді
респондентам пропонувалися запитання про їхнє ставлення до навчання, проведена оцінка соціальних цінностей,
життєвих позицій.
Відсоткове співвідношення одружених студентів, що мали додатковий заро-

біток вище (27% чоловіків і 35% жінок),
ніж в тих, які не є одруженими (19 і 21%
відповідно). При порівнянні відсоткового відношення студентів, що отримували стипендію, виявлено перевищення
таких серед одружених як жінок, так і
чоловіків. Порівняно невелика кількість
жінок, що народили дітей, йшли в академічну відпустку (36%). Незважаючи на
це, вихованням дітей займалися 64,3%
студентів, і лише у 35,7% випадків дітей
виховували родичі. Серед одружених
студентів виявлено збільшення активності в навчанні, спорті і науковій діяльності. Інтерес до навчання збільшився
після одруження у 82% студентів. По
успішності, підготовці до занять в повному об'ємі співвідношення одружених
студентів перевищило співвідношення
неодружених на 33%.
Висновки: студенти, що одружилися,
не лише серйозніше підходять до навчання, але і мають відповідальніше
ставлення до всіх процесів і подій, що
відбуваються в їхньому житті. Вони віддають перевагу самостійності в роботі,
більше орієнтовані на досягнення успіхів в професійній сфері. Сімейний стан
позитивно впливає і на ціннісні орієнтації, сприяє розвитку інтелектуальних і
соціальних потреб.

Відповідну заяву зробив глава
МВС Франції Мануель Валлс. Більше всього автомобілів було спалено в Сент-Етьен, де зафіксували
80 злочинів подібного типу. Такий
розгул вандалізму майже став традицією поряд із шампанським і
устрицями. У минулому влада відмовлялася публікувати дані про
спалені автомобілі, оскільки вважала їх проявами конкуренції між
ворогуючими бандами.
http://vsenovosti.in.ua/news/0134917

Електронна
НЕбезпека
Хакери викрали дані з тисяч
американських соціальних карт

А гро -диктатор
Сотні тисяч протестуючих
взяли участь в марші протесту проти гіганта ГМОпродукції

Компанія
«МакДональдз»
(McDonald’s) радить своїм співробітникам не їсти багато гамбургерів та картоплі-фрі, які, як відомо, є
«фірмовими блюдами» цієї мережі ресторанів швидкого харчування. Про це повідомили американські ЗМІ.

Monsanto була однією з компаній, що
виробляли Agent Orange – суміш дефоліантів та гербіцидів синтетичного походження. Речовина застосовувалася як
хімічна зброя американською армією у
В'єтнамській війні.

http://newsland.com/news/detail/
id/1297795/

У новорічну ніч у Франції спалили більше тисячі автомобілів

АЛІНОВСЬКА С.В.,
КРАСЕВИЧ Н.І.

«Макдоналдс» радить співробітникам не їсти багато
фастфуду

«Хоча їжа, що подається в ресторанах фастфуду, дуже зручна і
економічна, в ній міститься багато
калорій, жирів, цукру і солі. Її вживання може призвести до ожиріння», – говориться на корпоративному сайті «Макдоналдс», доступ
до якого мають лише співробітники компанії.
«Складно правильно харчуватися, купуючи їжу в закладах фастфуду. З особливою обережністю
до їжі з ресторанів швидкого харчування повинні підходити люди з
високим тиском, діабетом та сердечними захворюваннями», – наголошується на сайті.

Феєрверки
по-французьки

«Ні Monsanto!» – під таким гаслом на
вулиці міст світу вийшли сотні тисяч протестувальників. У ході проти генетично
модифікованих продуктів взяли участь
жителі понад 50 країн світу. Маніфестанти
виражали свій протест проти діяльності
біотехнологічного гіганта – корпорації
Monsanto.
Учасники акції закликали бойкотувати
ГМО і шкідливі хімікати, які використовуються в сільському господарстві. Багато
маніфестантів озброїлися яскравими плакатами та банерами.
Більшість протестувальників різко висловлювалася щодо корпорації Monsanto.
Виробників ГМО називали «хижаками», а
їхню продукцію – «шкідливою для життя
і здоров'я людей». Одна з учасниць акції
– німецький дієтолог – розповіла про те,
що кукурудза, вироблена Monsanto, витримує вплив шести різних хімікатів і гербіцидів. За словами маніфестантів, такий
продукт не можна назвати їдою.
За словами експерта, згубний ефект
від вживання генетично-модифікованих продуктів починає позначатися на
організмі щура вже після 45 днів з початку експерименту. Організатори акції протесту пригадали, що корпорація

http://newsoboz.org/obshchestvo/
sotni-tysyach-protestuyushchihprinyali-uchastie-v-marsheprotesta-13102013191500
ВІД РЕДАКЦІЇ. Монсанто виробляє
генетично модіфіковане насіння рослин, яке у поєднанні з токсичними
пестицидами призводить до появи
руйнівних «монокультур», – коли на
землі не зростає нічого, окрім однієї
з цих генетично модіфікованих культур, які все більше і більше перепов
нююють планету.
Найбільший світовий розробник
біотехнологій — Monsanto — вирішив
міцно закріпитися в Україні. До 2015
року компанія планує відкрити завод
з виробництва насіння кукурудзи.
Вітчизняне законодавство поки забороняє випуск ГМО-насіння, яким
Monsanto славиться у світі. Проте
відома здатність цього надгіганта
до лобіювання своїх інтересів будьякими засобами. Компанія навіть
добилася ухвалення закону в США,
згідно з яким суд не може вилучити із обороту продукти Монсанто за
підозрою в тому, що вони загрожують суспільній безпеці!

Система електронного соцзахисту американського штату Юта пережила великомасштабний злом, в
ході якого хакери отримали доступ
до конфіденційної інформації тисяч
громадян, які отримують соціальні
виплати за допомогою Ucard, –
електронної соціальної карти. Про
це офіційно заявив Департамент
праці США, закликавши власників карт уважно стежити за своїми
пластиковими гаманцями на предмет підозрілої активності.
Несанкціонований доступ до
даних був здійснений через
комп'ютери компанії JP Morgan
Chase, підрядника Департаменту
праці і соцзахисту США, що займається постачанням соцкарт. Атака
велася з 17 липня по 17 вересня
2013 р., проте її наслідки були виявлені не відразу, а компанія деякий час приховувала факт злому.
Впровадження електронних систем розрахунку між громадянином
і державою змушує серйозно задуматися про питання безпеки таких
ініціатив. За останні два роки в тому
ж штаті Юта трапляється вже друге великомасштабне розкрадання
даних. Перше сталося у квітні 2012
року, коли зловмисники проникли
в систему електронних медичних
карт місцевого департаменту охорони здоров'я. Тоді від злому даних постраждали більше 700 тис.
осіб.
http://uec.cnews.ru/top/2013/12/10/
hakery_ugnali_dannye_s_tysyach_
amerikanskih_socialnyh_kart_552853
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БОРОТЬБА З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ У КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ
У фірмі, що адмініструє комп’ютерний
щоденник, пояснили: ідею продиктовано
технічними особливостями програмування – так, мовляв, зручніше.
Хто повірив би, та тільки не литовці з
числа тих, які дотримуються традиційних
сімейних і моральних цінностей. Їх не обдуриш. Аналогічну спробу вже робила
вільнюська мерія. Тоді для більшості батьків стала шоком вимога при оформленні
малюків у дитячі садки записувати імена
матерів і татів у графи «I з батьків» і «II з
батьків». Громадський простір вибухнув
обуреннями й іронічними коментарями.
Батьки жартували: чи не пересваряться
вони при визначенні першості? Активісти соціальних мереж сміялися: що відбудеться, якщо феміністки вимагатимуть від
батьків реєструватися як «мама I» і «мама
II» (слово «батько» у литовській мові ідентичне слову «тато»)?
Жарти жартами, але під тиском обуреної громадськості мерія відмовилась від
ліберального нововведення. І ось в атаку
пішли на школи.
Відчувається, що це – прагнення реалізувати концепцію, потихеньку вилучити
з голів співвітчизників поняття «матір» і
«батько», нав’язати чужі і дивні ідеї. І коли
концепція нав’язується з очевидною закулісною наполегливістю, то, слід вважати, стоять за нею серйозні сили, причому
– «крутіше» за місцевих президентів.
Адже Литва ледь не стала найактивнішим борцем у Європі з новим гейпорядком, що протирічить традиційним
християнським цінностям литовського
суспільства, але спіткнулась на власних
президентах, які дослухалися до жорст
ких вказівок з Брюсселя.
Боротьба почалася 2009 року, після
того як ошелешені батьки виявили дивні особливості європейської освітньої
програми «Gender Loops», яку запроваджували у дитячих садках, і звернулися
до Міністерства соціального захисту і
праці з вимогою відмінити її. Малюкам
в ігровій формі нав’язували гомосексуальну поведінку. Вихователі розкривали
розкішну барвисту книжку казок, і діти
слухали дивовижні історії. Там «Червона Шапочка» являлась діткам в образі
симпатичного хлопчика. Там не принцеса закохувалася у принца чи хоча б пастух у пастушку, а два вишукано одягнені
принци з’єднувалися губами зі щастям в

Литва стала на захист
батьків і матерів
Чергова спроба нав’язати
суспільству збочені норми поведінки
зустріла спротив
Представників Литовського батьківського форуму
обурила чергова спроба влади вихолостити поняття
«матір» і «батько».
Класним керівникам
рекомендовано під
час заповнювання електронного
щоденника, який
використовують
500 шкіл країни, відмовитися від цих слів
і користуватися поняттями «I з
батьків» і «II
з батьків».
очах, а їхні батьки плакали від радості на
одностатевому весіллі. Ну а хлопчикам у
цих дитячих казках пропонували одягати
спідниці, а дівчатам – штанці.
Навіть затятий проповідник усього, що
протиставляється радянському минулому, відомий у Литві католицький священик Альфонсас Сварінскас шарахнувся
від нових «цінностей», висловив жаль з
приводу запровадження цієї освітньої
програми Євросоюзу і заявив: діти повинні бути відокремлені від «інфекції гомосексуалізму». А представник руху «За
нормальну сім’ю і суспільство» Микола
Медведєв із прикрістю сказав: «Геїв не
осуджую, адже це нещасні люди, але не
можна допустити, щоби гомосексуалізм
вважали за норму. Якщо з цим явищем
не боротимемося, на нас чекає сумне
майбутнє».
«Освітню» програму зупинили. У бій за
традиційні цінності кинувся Сейм Литви.
Він прийняв закон «Про захист неповно-

Боротьба триває
Демократія зневажається правами меншин
Менш ніж через два
тижні після референдуму, в якому хорвати
голосували за конституційну заборону так
званих
гей-шлюбів,
хорватський
уряд
сьогодні прийняв закон, який, як заявив
прем’єр-міністр Зоран Мілановіч, має
зрівняти одностатеві стосунки зі шлюбом, хоча, як він додав, не до кінця: не
використовуватиметься слово «шлюб» і
немає дозволу всиновлювати дітей. Тепер законопроект надійде в парламент,
де його, ймовірно, приймуть голосами
коаліційного уряду.
Варто зазначити, що це не перший
випадок, коли про-гейські закони при-

ймають
всупереч
стандартам демократії. В Англії та Уельсі
Девід Кемерон «проштовхнув» так звані
одностатеві шлюби
голосами опозиції, не
зважаючи на частину
депутатів своєї партії.
У Шотландії аналогічне законодавство
вже прийняли в першому читанні після
найширшої в історії цієї країни консультації з громадськістю. Вона показала,
однак, що дві третини респондентів не
згодні з перевизначенням шлюбу.

http://catholicnews.org.ua/poprirezultati-referendumu-uryad-horvatiyipririvnyuie-odnostateviy-zvyazok-izshlyubom

літніх від негативної інформації» – саме
такий, який зараз діє в Росії і облаяний
освіченим Заходом. Автори документу
заборонили публічне розповсюдження
інформації про гомосексуальність. Вони
вирішили, що це може завдати шкоди
психічному здоров’ю чи «інтелектуальному і моральному розвиткові» неповнолітніх. Але тодішній президент, американський литовець Валдас Адамкус
наклав вето. Сейм подолав заборону,
але обурився Брюссель, адже захист ЛГБТ
від дискримінації було включено в законодавство Литви як критерій вступу до
Європейського Союзу. А тут якраз нові
президентські вибори в Литві виграла
єврокомісар з бюджету і фінансів Даля
Грибаускайте. Вона назвала закон гомофобним, вимагала внести поправки. В
результаті суть документу вихолостили,
просто заборонивши в школах пропаганду статевих стосунків.
Найактивніший борець із гомосексу-

алізмом у Литві, депутат Сейму Пятрас
Гражуліс, з якого кепкує місцева ліберальна преса, спробував просунути поправки в кодекс про адміністративні
правопорушення, щоби штрафувати пропагандистів гомосексуалізму. Але і це не
вдалося. А цього літа на центральному
проспекті Вільнюса всупереч численним
протестам і спротиву мерії пройшов парад геїв. Мерія пропонувала інше місце,
також недалеко від центру, але все-таки
не на головній вулиці країни. Суди стали
на бік гомосексуалістів. А Гражуліса, який
активно протестував під час параду, поліцейські кинули в машину як мішок із сміттям. Між іншим, депутата.
Три європарламентарі від Литви – ліберал Леонідас Донскіс і соціал-демократи Вілія Блінкявічюте і Юстас Вінцас
Палецкіс проголосували в Брюсселі за
резолюцію «Сексуальне і репродуктивне
здоров’я і права», в якій просували ідею
корисної просвітницької функції мастурбації у ранньому дитинстві й ознайомлення малюків до 6 років з особливостями
інтимних стосунків між представниками
однієї статі. І тут несподівано депутат
Сейму Литви Вілії Алекнайте-Абрамікене сказала: «Якщо члени Європарламенту, які представляють Литву, вдруге
проголосують за прийняття резолюції, я
вважатиму такий вчинок зрадою інтере
сів Литви. Замість того, щоби захищати
дітей і зміцнювати єдність сім’ї, парламентарі чинять навпаки. Тому я закликаю
наших європарламентарів не повторювати цю помилку. Резолюція становить
велику загрозу нашим дітям й інституту
сім’ї, а також культурі і звичаями країни».
Представник Литовського батьківського форуму Гінтаутас Букаускас заявив про неприйнятність для більшості
батьків відмови від традиційних понять
«матір» і «батько». Член Литовського
батьківського форуму Ренальдас Янчяускас висловив занепокоєння: якщо
таке нав’язування триватиме, то справа дійде до того, що в країні узаконять
порнографію, педофілію і зоофілію. У
фірмі, що адмініструє електронний щоденник, виправдовуються і запевняють:
повернуться до традиційного порядку.
Але щось підказує: відступ буде тимчасовим, а сумніви противників таких нововведень — небезпідставні…

Сергій ОРЛОВ

Європейський суд зрівняв
гомосексуальне партнерство
з традиційним шлюбом
Вища судова інстанція Євросоюзу
постановила, що гомосексуальним парам повинні бути надані такі ж привілеї та пільги, як і традиційним сім’ям.
Постанова суду стосується і країн, де
одностатеві шлюби не легалізовано.
Про це повідомляє Associated Press.
У четвер, 12 грудня, суд виніс рішення щодо позову французького банківського
службовця Фредеріка Хея. Йому було відмовлено у грошових бонусах, призначеним усім сімейним парам, після того, як Хей уклав «цивільну угоду про солідарність»
(PAKS) зі своїм партнером-чоловіком.
Суд визнав цю ситуацію випадком «прямої дискримінації за ознакою сексуальної
орієнтації». Представник суду зазначив, що постанова означає запровадження нового правового стандарту для всіх країн Євросоюзу.

http://www.unian.net/news/611554-evropeyskiy-sud-uravnyal-gomoseksualnoepartnerstvo-s-traditsionnyim-brakom.html

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Ювенальна юстиція

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Маніпуляція статистикою

ЮНІСЕФ, Уповноважений з прав дитини в Україні і блок новин ТСН
маніпулюють цифрами для виправдання впровадження в Україні ювенальної юстиції
У середині листопада Уповноважений з прав дитини при Президентові України Юрій Павленко
провів «круглий стіл» на тему «Євроінтеграційні перспективи України: надії та виклики» (http://www.
ukrinform.ua/ukr/news/pavlenko_
rozvinchav_e_vrostrashilku_shchodo_
yuvenalnoii_yustitsiii_1881240).
Судячи з усього,
головним завданням
«круглого столу» було
дати друге життя поняттю
«ювенальна
юстиція», яке раніше
себе дискредитувало.
Це й не дивно, адже
Ю. Павленко займає
посаду, яка має безпосереднє відношення до впровадження
ювенальної юстиції. Посада ця з’явилася
буквально кілька років тому як послідовне доведення українських законів до європейських норм у контексті виконання
вимог ООН щодо захисту прав дітей і як
результат поступового запровадження
ювенальних технологій в Україні.
З цією метою Ю. Павленко порів
няв
статистику десятилітньої давності зі статистикою 2013 р. За словами уповноваженого, десять років тому за рік було 20
тис. випадків позбавлення батьківських
прав, у той час як у 2013 році таких випадків сталося лише 8.
Різниця дійсно шокуюча. Але от незадача – цифри, наведені Ю Павленком, у
виправдання впровадження «ювенальної юстиції», м’яко кажучи, не відповідають дійсності. В будь-якому разі до цього висновку можна прийти, вивчивши
статистику за 2004 р. (звіт десятилітньої
давності, відраховуючи від 2013 р., приводить до 2004 р.). Статистичний документ, що нас цікавить, можна завантажити за посиланням http://www.ukrstat.gov.
ua/druk/katalog/poslugi/zd.zip (необхідна
інформація знаходиться на 53 сторінці).
З цього документа випливає:
- кількість дітей, вилучених у батьків,
які були позбавлені батьківських прав,
- 7751;
- кількість дітей, вилучених у батьків
без позбавлення їхніх батьківських прав,
- 1082 (тобто у цих дітей ще залишалася
надія повернутися у рідні сім'ї

Крім того, коли Юрій Павленко говорить про 20 тис. випадків позбавлення
батьківських прав, то можна вважати, що
відібраних дітей насправді мало бути ще
більше, якщо припустити, що в деяких
сім'ях було більше однієї дитини. У цьому випадку наведена Уповноваженим з
прав дитини інформація відрізняється
від реальної ще більш кардинально.
Чи можна у цьому випадку довіряти інформації, що в 2013 році виявилося тільки 8 випадків позбавлення батьківських
прав (на момент проведення круглого
столу)? Час покаже, але саме бажання
перебільшувати в потрібну сторону насторожує, та й про яку статистику можна
говорити, коли на момент проведення
круглого столу ще не були підведені підсумки року і не зібрана повна статистична інформація.
Чергова
брехня
прозвучала
в новинному блоці ТСН. Українців спробували переконати в
тому, що головна загроза для дітей - це їхні батьки (http://tsn.ua/
video/video-novini/bilshist-ukrayinskihditey-piddayetsya-nasilstvu-i-pobittyu.
html?type=2).
Глава представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні Юкіе Мокуо
заявила, що в Україні 61% дітей зазнають у своїх сім'ях насильства. Думається,
багато сімей, які потрапили в це число,
можуть навіть не здогадуватися, що у
них існує насильство щодо дітей. А якщо
враховувати, що за це можуть позбавити
батьківських прав, то такі заяви більше
схожі на погрозу.
Зверніть увагу на анкету для дітей,
яка розповсюджується у деяких школах
Дніпропет
ровської області з 5 класу і
служить для виявлення фактів насильства в сім'ї.
Як видно з цієї анкети, насильство може
бути як фізичним, так і психологічним,
вербальним, емоційним. При такому підході навіть дивно, що «небезпечними»
виявилися не 100% сімей. Принаймні навряд чи знайдеться сім'я, яка не підпадає

ми органами через
відсутність у матері
житла. У цій групі викладаються подробиці
боротьби за повернення дітей. Зайти на
сторінку можна за посиланням – http://
vk.com/club63613249

У соціальній мережі ВКонтакте
створена група допомоги у справі
Тетері Олени Сергіївни, сироти
(23 роки), у якої було вилучено
двох дітей (1 і 3 роки) державни-

На даний момент
мама перебуває в соціальному закладі – центрі матері і дитини у смт Чорний Острів
(Хмельницька область), де проживає разом з третьою, новонародженою дитиною.

Проведення такого анкетування, тим більше без згоди та відома
батьків, незаконне, оскільки в анкеті присутні питання, що стосуються
сімейного та приватного життя, що є конфіденційною інформацією,
яка захищається Конституцією та законом (заяву для батьків на відмову
від анкетування можна завантажити за посиланням bit.ly/1cqOe8c).
під критерії насильства, наведені в анкеті.
Найчастіше такі анкети діти заповнюють
без відома батьків, які можуть бути неприємно здивовані, дізнавшись, що вони
записані в число неблагополучних завдяки довірливості дітей.
Висловлювання Юрія Павленка наводять на думку, що батьки в повсякденному житті тільки тим і займаються, що
б'ють своїх дітей в ім'я дисципліни. Ведуча передачі стверджує , що в Україні на
обліку за насильство над дітьми перебуває сто тисяч батьків, з яких 53 тисячі
були оштрафовані (якщо оцінювати згідно анкети, то на облік слід ставити всіх
батьків). З цього робиться висновок, що
саме сім'ї винні в зростанні насильства
в підлітковому середовищі. Не телебачення, яке зашкалює кількістю кадрів
насильства, не відеоігри, в яких дітей
буквально привчають отримувати задоволення від насильства, а саме сім'ї та
конкретно батьки.
Ті ліберальні сили та ЗМІ, які борються за свободу слова в Україні, начебто і
не помічають, як разом з водою вихлюпують і дитину: адже свобода слова – не

означає вседозволеність і відсутність
моральної цензури. В умовах по-суті насадження аморального способу життя
та насильства вони ж піднімають питання про провину батьків у зростанні підліткової злочинності. Виходить замкнуте коло, розірвати яке можливо тільки
об'єднаними зусиллями громадськості,
зацікавленої в моральному вихованні дітей, а також держави.
Судячи з усього, почалася інформаційна обробка населення України для того,
щоб надалі вилучення дітей відбувалося
безболісно і в очах суспільства було виправданим. Адже потрібно всього лише
переконати громадськість, що насильство – це все, що не подобається дитині,
в тому числі і виховні заходи, які до неї
застосовуються.

Олексій СУХОВ

P.S. Як відомо, дитячий фонд
ЮНІСЕФ є основним провідником
впровадження ювенальної юстиції
в Україні. Мабуть, не випадково діяльність цього фонду була заборонена в Росії.
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Ювенальне гестапо Фінляндії –
мільярдний бізнес на дітях

Книга відомого фінського адвоката Леєні Іконен вперше розповідає правду про
каральну суть сучасної фінської системи
«дитячих концтаборів» притулкового і
родинного типу, а також зриває маску з
мафіозної системи «ювенальної юстиції».
Автор без прикрас оповідає, як сьогодні
у Фінляндії без суду і слідства, без жодних
підстав і причин вилучають дітей у добропорядних батьків.
Досвідчений антиювенальний адвокат показує в сенсаційних картинках, як
ювенальне «гестапо» – фінська соціальна
служба Ластенсуоелу – може будь-якої
миті без ордеру, без рішення суду, без
жодних пояснень раптово повідомити

батьків, що тепер їхня дитина житиме у
приватному дитячому будинку за секретною адресою.
У цьому ювенальному пеклі, куди не пускають навіть фінську поліцію, дітям можуть
заборонити будь-який контакт з батьками і
зовнішнім світом, навіть якщо вони плакатимуть від горя чи проситимуться додому
до мами. У приватних притулках і дитбудинках у Фінляндії до дітей-в’язнів застосовують покарання у вигляді «килимової
терапії»: непокірну дитину загортають туго
в килим і залишають у «карцері» (бетонна
комора розміром 1 метр на 1 метр).
Адвокат Леєні Іконен роками працювала з жертвами ювенальної юстиції по

від таких страждань. Я вже попросив
Бога помилувати мене, мені краще померти. Я більше не можу тут. У мене
вже немає сил це все терпіти. Це зовсім
не дитяче життя. Це справжня мука. Я
не можу зрозуміти одне: що я такого
поганого міг вчинити, чому мене посадили в цю в’язницю? Мене чомусь
позбавили взагалі усього людського:
у мене вкрали свободу, сім’ю, щастя,
радість, рідний дім, друзів, і взагалі – у
мене вкрали дитинство. Чому? І за що?
Ми ж жили так щасливо з тобою, мамо?
Я так хочу додому, до тебе, матусю. Хто
дав їм право підірвати мій світ? Зруйнувати мою сім’ю? Зламати
моє майбутнє? Розтоптати
служби фінської опімоє життя?»…
ки – Ластенсуоелу.
Коментарій правозахисника
Цитата
з
книЙохана Бекмана:
ги Л.Іконен «Ціл«Сьогодні нам потрібен ноком таємно», лист
вий Нюрнберзький процес,
дитини-в’язня:
щоби покарати творців фін«Мамо, я повинен
сидіти тут по 2-3 дні Немовля Ясмина через 4 дні після ського дитячого ГУЛАГу XXI
на табуретці в бе- народження забрали соцслужби. століття, покарати мафію торФото: youtube.com
говців дітьми за злочини проти
тонному ящику обличчям до стіни. Мені забороняють тут дитинства і людства, за геноцид і масовий
усе. Я не можу зустрітися з тобою і з на- терор добропорядних сімей у Фінляндії».
шою сім’єю, я навіть не маю права вам
Прес-служба правозахисника Йохана
телефонувати. Тобі все брешуть про
Бекмана,
http://www.adlibris.com/se/bok/salassaмене. А мені брешуть про тебе, мамо.
pidettava-9789525907230
Мені тут дуже погано. Я скоро помру

відкрита дискусія

печно давати меча тому, хто не навчився
ним володіти!
Скрипучий голос зривається до надривного верещання: «Ви що, проти права
дитини на життя?!! На турботу, здоров’я,
піклування, харчування?!! Ви проти ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ?!! Проти Конвенції
про права дитини?!!»

Стає зрозуміло, що Конвенція – невдалий, юридично сирий документ. З
усіх її статей, мабуть, лише 3, 5 і 18-та
відповідають істині. «Держава під час
прийняття рішень повинна найкращим
чином забезпечувати інтереси дитини і
надавати дітям особливий захист і турботу». «Держава повинна поважати пра-

всій країні Суомі. Зараз Л. Іконен зібрала
увесь свій печальний досвід спостережень і розслідувань в одну масштабну
повість про фінські приватні дитячі концтабори XXI століття, де на горі дітей і сімей наживається зграйка найзаможніших
людей Фінляндії. Книга Л. Іконен «Цілком
таємно» – страшна бувальщина про свавілля торговців дітьми, які створили приватний ринок збуту дітей у Фінляндії. Усе
це беззаконня обслуговують жадібні до
відкатів і премій співробітники держ-

Сьогодні приватні в’язниці для дітей у Фінляндії приносять 1 млрд. євро на рік їхнім господарям. У 2012
році у добропорядних батьків у цій країні вилучили
понад 16000 малюків і помістили їх на приватний ринок опікунства як ходовий «товар» у «дохідні карцери», де «невинне дитя сидить по три доби на підлозі
обличчям до бетонної стіни» – про це у своїй новій
книзі «Цілком таємно» розповідає адвокат Леєні Іконен, яка захищає дітей від ювенальної юстиції в країні
Суомі. Презентація книги про ювенальне пекло відбулася 13 грудня о
18:00 в бібліотеці м. Тампере.

БАТЬКИ ФІНЛЯНДІЇ БОРЮТЬСЯ З МАФІЄЮ. РАХУНОК 0:16000

…Ми підходимо до колиски немовляти, і мимоволі усмішка проситься назовні – таке воно миле, беззахисне, люблене, потребує стількох турбот, але й
несе стільки радості! Схиляємося, щоби
пригорнути його, а хтось невидимий
скрипучим канцелярським голосом напучує: обережно, у нього є права! Даруйте, які права? Права кричати й бруднити
пелюшки?
…Ми бачимо, як у класі восьмирічний
хлопчак бешкетує і грубіянить вчительці.
Руки сверблять дати йому добрячого запотиличника й відвести до батьків, але…
Той самий канцелярський скрип зупиняє
нас: і в нього є права! Права на хамство і
неподобства?
…У темному під’їзді підлітки п’ють горілку, кричать, лаються, смітять – і знову
той самий голос: і в них є права! Права на
лихослів’я й аморальну поведінку? А як
же щодо обов’язків?
Виникають й інші запитання: а у батьків є права? У вчительки, у мешканців
під’їзду?
Про права є смисл говорити, коли
вони усвідомлені, коли їхнім носієм є соціально зріла особистість.
Тому природний логічний висновок такий: У ДИТИНИ НЕМАЄ І НЕ МОЖЕ БУТИ
ЖОДНИХ ПРАВ. Від грудного до підліткового віку дитина не є соціально зрілою
особистістю, вона лише формується і
вчиться правильно жити, виконуючи
обов’язки, що поступово наростають.
НАГОЛОС НА ПРАВА ЗА ВІДСУТНОСТІ
ОБОВ’ЯЗКІВ ВИХОВУЄ ЕГОЇСТА І НАХАБУ.
Ми свідомо відмовляємо дитині у правах не тому, що не любимо її. Навпаки
– ми її любимо і не хочемо бути для неї
зміями-спокусниками. Адже права – річ
дуже спокуслива й обопільна: небез-

«Права»
чи

обов’язки?
Стоп! Розберімося. Ви самі уважно читали цю Конвенцію?
Наприклад, початок ст. 6: кожна дитина має право на життя. А як це співвідноситься з безліччю трагічних випадків,
коли діти самі гинуть через необережність, якщо за ними немає догляду? Зрозуміло, що не дитина має право на життя,
а дорослі поряд мають святий обов’язок
оберігати її життя. Тому далі ст. 6-та все
ж розумно продовжує: «…і держава
зобов’язана забезпечувати виживання
і здоровий розвиток дитини». Навіщо ж
спочатку порожня декларація?
Зі ст. 17: кожна дитина має право на ім’я
і громадянство при народженні. Цікаво,
як це реалізує немовля, якими звуками і
знаками воно просить ім’я і вимагає громадянства? Будь-кому, навіть неюристові, зрозуміло, що мова йде насправді не
про право дитяти, а про обов’язок його
батьків.

ва, обов’язки й відповідальність батьків
при вихованні дитини з урахуванням її
розвитку». «Держава повинна надавати
батькам належну допомогу у вихованні і
розвитку дітей».
Нічого нового у цьому ключі Конвенція не сказала. Від найдавніших часів
будь-які нормальні співтовариства й
адекватні батьки турбувалися про дітей. Вони, на щастя, й гадки не мали про
нинішню спекуляцію на вигаданих «правах дитини» і просто усвідомлювали, що
життя дитини – це святе, тому оточували
дитя і турботою, і доглядом. Усі ці життєво необхідні функції реалізувалися через батьків, сім’ю, опікунів чи спеціальні
державні організації.

Можна заперечити, що не всі сім’ї, на
жаль, опинялися й опиняються на висоті у вирішенні завдання повноцінного
зрощування й виховання дітей. Цю соціальну проблему повинна вирішувати
держава: з неблагополучними сім’ями
потрібно працювати, малозабезпеченим сім’ям слід допомагати. Держава
зобов’язана забезпечувати батьків гідною роботою і достатнім заробітком, а
матерів – гарантованою допомогою, охороною материнства і дитинства. Вона також зобов’язана активно боротися проти грабіжництва, пияцтва і наркоманії.
Адепти «ювенальної юстиції» лукаво
підмінюють проблему: замість допомоги батькам і зміцнення сім’ї вони забирають дітей. Подальшу долю відібраних
дітей неважко спрогнозувати: це або
животіння у дитбудинках, або продаж
за великі гроші бездітним, в основному
іноземцям, аж до «дитячого донорства»
і торгівлі дитячими органами. Або втеча
і поповнення вже сотень тисяч безпритульних у підвалах і каналізаційних люках. Непогане майбутнє нашого народу,
чи не так?..
Формування дитячої психіки на усвідомленні самих лише «прав» морально
спотворює дитину. Вона втрачає повагу
і любов до батьків – адже тепер вони рівні партнери у правовому полі: на батька
можна «капнути» дядечкові-омбудсмену,
а мамі можна пригрозити дзвінком на
«гарячу лінію»… Про яку «міцну» сім’ю
можна тут говорити?
Знову повторюю: У ДИТИНИ НЕМАЄ І НЕ
МОЖЕ БУТИ ЖОДНИХ ПРАВ. А от у батьків і держави є безліч прав і обов’язків
щодо дітей. Отже, і «ювенальній юстиції»
не може бути місця у нормальному суспільстві. Якщо ж місце їй вперто намагаються знайти – суспільство хворе.
Давайте одужувати.

Микита ПОЗДНЯКОВ

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Школа та здоров’я

Берегти здоров’я змолоду
ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ

Які розумні норми
шкільного навантаження?
Розгляньмо, скільки часу дитина повинна займатися без шкоди здоров’ю.
Мінздоров’я суворо розраховує норми
навчання для дітей різного віку. Батьки
дуже здивуються, коли довідаються про
ці цифри.
До 5 класу – жодних шестиднівок і
не більше 5-6 уроків на день! Якщо
усе ж у школі передбачено шестиднівку, п’ятикласники повинні навчатися не
більше 31 години на тиждень, тобто не
більше 5 уроків на день. А тепер пригадайте, коли у вашого п’ятикласника було
не більше 5 уроків на день?
6-й
клас.
Якщо
передбачено
п’ятиденний навчальний тиждень, повинно бути максимум 6 уроків на день, та
й то не щодня, тому що в сумі МОЗ дозволило не більше 29 уроків на тиждень
для школярів цього віку. Якщо шкільний
тиждень у шестикласників шестиденний,
їм дозволено не більше 5 уроків на день
і один раз на тиждень 6 уроків.
Навантаження на уроки також регламентовано Міносвіти і Мінздоров’я. Найскладнішими повинні бути 2-й і третій
уроки – математика, фізика, хімія, іноземні мови. Вівторок і середа повинні бути
днями, коли плануються найскладніші
уроки, четвер і п’ятниця – більш розвантажені. Ви бачили школу, в якій виконують ці вимоги?

Скільки часу присвячувати
домашнім завданням?
Щодо домашніх завдань, то для
п’ятикласників вони можуть становити
не більш ніж три години з 10–15-хви-
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Навчальні норми можна поділити на безпосереднє навчання й умови, в яких це навчання
проходить.
Безпосередньо навчання – це те, скільки уроків отримує школяр, скільки годин
він витрачає на домашні завдання, скільки годин у нього йде на фізичні навантаження й відпочинок.
Умови для навчання – в якому приміщенні займаються діти. Просторий, світлий клас із сучасним обладнанням – це
норма. Старенька школа, в якій взимку опалення не дотягує до 18
градусів, а діти змушені сидіти в теплих куртках і дмухати на замерзлі пальці – це,
на жаль, реальна картина. Не
повсюдна, але дуже поширена.
Батькам і вчителям важливо враховувати те, що навіть якщо умови для навчання дитини чудові, обстановка навколо радує око, то й шкільне навантаження
не повинно бути надмірним.
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линною перервою щогодини. Задавати
дитині більше, ніж вона встигає зробити за 3 години, санітарними нормами не
дозволено! А що ми бачимо насправді?
Маленький страдник не відривається
від підручників усю решту дня, причому
батьки ще й карають його за кожну помилку. Як тут не розвинутися неврозу?
Норма домашніх завдань для дітей 6
класу – така ж як і для п’ятикласників, й
ані на хвилину більше. Батькам і вчителям
слід робити висновки.
Час для початку і завершення домашніх
завдань також, виявляється, регламентовано санітарно-гігієнічними нормами.
Лікарі суворо забороняють сидіти над
домашніми завданнями після 19.00,
особливо школярам початкових класів.
Адже часто можна спостерігати картину,
коли дитина сидить над підручниками
до 22.00 і пізніше, та ще й при поганому
освітленні. Як наслідок – різні хронічні
захворювання, у тому числі порушення
зору, постави і синдром хронічної втоми.

Скільки слід
спати і гуляти школяреві?
Сон і фізична активність для школярів
також регламентовано. Щоби вберегти
дитину від шкільних перевантажень, на
сон слід відводити не менше 8-10 годин.
Необхідне фізичне навантаження для дитини – пройти, пробігти чи прострибати
на день до 7 км. Причому на свіжому
повітрі дитина повинна перебувати не
менше трьох годин. А скільки часу гуляє
ваша дитина?

До чого призводить надмірне
шкільне навантаження?
Згідно з дослідженнями фізіологів, до
40% учнів початкових класів стражда-

(x

Що таке
навчальні норми?

Як часто ми спостерігаємо ситуацію: хлопчак із портфелем, трохи
меншим, ніж він сам, після семи уроків біжить у музичну школу, а звідти – до репетитора з англійської. А потрібно встигнути ще й домашнє
завдання зробити – адже наша шкільна програма розрахована на майбутніх Ейнштейнів і Ньютонів! А батьки вимагають від малюків ще й
високих оцінок, і послуху, і на батьківських зборах просять: дайте нам
ще пару мов у програму, адже дітям після школи вступати у виші! І навіть не задумуються, що такі наднавантаження ламають ніжну і крихку
нервову систему дітей, до 70% з яких страждають на явні чи приховані
неврози. Уся провина – на шкільних перевантаженнях.

dF

Перевантаження школяра – найгарячіша тема на форумах і в батьківських
суперечках. Згідно з останніми дослідженнями, лише 3-4% школярів (одна-дві
дитини на цілий клас!) залишаються після
11 класу здоровими. У решти лікарі діагностують ті чи інші проблеми. Причина
– багатогодинні шкільні перевантаження.
Як уберегти школяра від них? І що вважається перевантаженням, а що – нормою,
без якої – нікуди?

ють від явних чи прихованих неврозів
внаслідок шкільного перевантаження.
Процент невротиків з-поміж школярів
середнього віку і підлітків ще вище
– до 70%. Ці дослідження проводили
у зразкових школах, де батьки і вчителі були прибічниками найінтенсивнішої
програми – з вивченням спецпредметів і
численними факультативами.
Та сама статистика свідчить, що після
закінчення школи захворювання дітей,
отримані під час такого навчання, переходять у хронічну форму: вп’ятеро більше
проблем із зором, захворювань шлунково-кишкового тракту – втричі. Організм
не може впоратися з навантаженнями, і
перебіг хвороб ускладнюється.
Щодо психологічних відхилень внаслідок наднавантажень у школі, то ці проблеми виникають у кожної четвертої
дитини.

Стрес нестачі часу
«Я нічого не встигаю!» – у відчаї кричить дитина. А якщо не кричить, то думає – кричати вона вже стомлюється.
Цей стрес – найпоширеніший серед
школярів. Упродовж усього немалого
курсу навчання (9-11 років) дитина вимушена максимально ущільнювати свій
графік, постійно кудись бігти, виконувати домашні завдання у стислі терміни,
адже на горизонті ще репетитори, а на
завершення – танці або музичний інструмент. У гонитві за знаннями і вступом до престижного вишу педагоги і
батьки втрачають важливе: за останні
півсотні років шкільне навантаження
зросло утричі!
Якщо ще 30 років тому молодші школярі рахували на паличках, то сьогодні
у третьому класі вони вивчають безліч

предметів, які досі вводили не раніше 6-7
класу. Тим часом, постійне зростання навантажень у школі – це пряме порушення норм навчання, на які і педагоги, і тим
паче батьки дивляться крізь пальці. Відмовка одна: нехай вчиться, ніколи буде
дурницями займатися…

Симптоми
шкільного перевантаження
Батькам слід вчасно звернути увагу на
сигнали, які наполегливо подає організм
дитини, виснажений шкільним навантаженням. Часті візити до лікаря можуть
не виявити істинної причини того, чому
ваш малюк дедалі частіше хворіє. А причина ця проста – навчальне навантаження гранично високе. Ось деякі його
симптоми:
1. Вага дитини. Якщо школяр почав
стрімко худнути, але при цьому медицина не виявляє жодних фізіологічних
порушень, – організму слід більше відпочивати і правильно та організовано
харчуватися. Зважування слід проводити
не рідше 1 разу на місяць.
2. Стабільно поганий настрій й
ознаки депресії: підвищена втомлюваність, слабкість, втрата інтересу до тих занять, які раніше викликали
живу участь дитини.
3. Погіршення апетиту. Якщо дитина ігнорує улюблені раніше мамині
пиріжки і байдужа до досі обожнюваних тістечок – справа погана. Варто
звернути увагу на те, скільки годин
на день школяр присвячує урокам і
чи достатньо часу проводить на свіжому
повітрі.
4. Моторика. Згубна звичка гризти
нігті – не примха дитини, а перший дзвоник стресового стану. Скрипіння зубами
уві сні, нічні жахіття, синці під очима, посмикування повіки, легке заїкання відносять до тієї ж категорії. Для початку слід
знизити шкільне навантаження дитини,
поменше сварити її і давати висипатися. Не допомагає – ведіть свого школяра
до психолога, такі візити даремними не
бувають.
5. Поведінка на уроках. Якщо дитина погано слухає вчителя, зачіпає однокласників, не до ладу відповідає на запитання чи не виявляє жодного інтересу
до занять, в’яла і безініціативна – бийте на сполох. Це може бути критична
перевтома.
6. Артеріальний тиск дитини. Якщо
верхній показник артеріального тиску
школяра до 14 років становить 115 мм рт.
ст. і більше – це може бути серйозним сигналом шкільного перевантаження.
Як же захистити школяра від навчального перевантаження? Вирішення цього питання безпосередньо залежить від
чуйності й уважності батьків. Своєчасна
реакція на зміни у поведінці й здоров’ї
дитини може врятувати її від багатьох бід
у майбутньому.

За матеріалами сайту
http://ilive.com.ua

ВІД РЕДАКЦІЇ. Часто батьки можуть лише оцінити стан дитини,
але не мають можливості вплинути
на ситуацію. Це стосується як тривалості занять у школі, так і обсягу
домашніх завдань. Також важливим
фактором є кількість годин, відведених для фізкультури. Вирішення
багатьох питань залежить як від
адміністрації конкретної школи, так
і від політики Міністерства освіти в
цілому. Залишається сподіватися, що
порушена проблема приверне увагу
осіб, від яких залежить прийняття
рішень.
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ПРІОРИТЕТИ ВИЩОГО ПОРЯДКУ
В ідеалі у людини повинна бути присутня цілком усвідомлена ним, морально і світоглядно аргументована система
(точніше – ієрархія) цінностей. Але така
система цінностей не складається спонтанно. І дитина просто не в змозі її вибудувати без допомоги дорослих, без
відповідного виховання й освіти. Тому
якщо дорослі не візьмуть на себе працю прищепити, виховати у дитини певну
систему цінностей, то це зробить сучасна мас-культура. Тільки в цьому випадку
система цінностей буде хаотична, несвідома і на перших місцях стоятимуть цінності нижчого порядку – гроші, комфорт,
престиж, секс, привабливість тіла тощо.
Такі цінності засвоюються підсвідомо,
дотримання їх не потребує зусиль.
Що ж стосується цінностей вищого
порядку (любов, співчуття, самопожертва, патріотизм, вірність тощо), то вони
не можуть бути засвоєні несвідомо. Ба
більше, їх засвоєння потребує теоретичних обґрунтувань, а дотримування
їх – подолання власної нижчої природи,
цінностей нижчого порядку. Тобто сповідування вищих цінностей і реалізація
їх у своєму житті вимагатиме від людини величезних зусиль. Якщо ж людина
не звикла докладати цих зусиль (або, у
християнській термінології, боротися з
гріхом), якщо вона не розуміє – навіщо
це взагалі робити, коли норми сучасної
культури від неї цього геть не вимагають,
то можна практично зі стовідсотковою
гарантією сказати, що вищі цінності в
душі і свідомості людини будуть витіснені нижчими.
Щоби у дитини пріоритетними були
вищі цінності, її слід їх навчити, пояснити, до чого веде відмова від них. Але яка
зі шкільних дисциплін може виконати цю
функцію? Зрозуміло, що це завдання гуманітарних наук, таких предметів, як історія, література, людина і світ.
Але самі по собі ці дисципліни не дають того контексту, тієї картини світу,
виходячи з якої стає очевидно, що якщо
суспільство і людина підуть шляхом сповідування низьких цінностей, ми прийдемо до краху не лише моралі і культури,

а й економіки, політики, до екологічної
катастрофи.
Контекст, завдяки якому можуть бути
зрозумілі ті чи інші цінності, – це картина світу. В цілісній і послідовній картині
світу представлено людину, причини і
наслідків її вчинків. Таким світоглядним
і культурним контекстом в історії культури завжди виступала релігійна традиція.
Будь-яка традиційна культура ґрунтується на релігії. Альтернатива – світська
культура. Іншої альтернативи ніколи не
було і немає – Tertium non datur (третього не дано).
Але що вважають за норму у сучасній
світській культурі? Зради, розпуста, покинуті діти, непослух батькам, гонитва
за грішми і владою. Все це нам відомо.
А тепер пригадаймо просту істину: діти
тільки майбутніх, а й нинішнього покоління (тобто для нас із
Духовні цінності – це життєві вами, дорослих, від яких поки
смисли і пріоритети, усвідом- ще сьогодні щось залежить).
Повторюся, що існує лише дві
лення і реалізація яких, по- основи розвитку культури – реперше, формує особистість, лігійна традиція і світська. Що
по-друге, спрямовує її вчинки сьогодні являє собою світська
культура, ми вже розуміємо. Її
і пояснює їхні мотиви.
деградація, спрощення, деморалізація в десятки разів посилюються необхідністю роз– наше майбутнє. У прямому смислі: нам витку суспільства споживацтва, а також
жити, старішати і вмирати у тому світі, новими інформаційними технологіями,
в якому головну роль відіграватимемо насамперед Інтернет, завдяки яким вона
вже не ми, а наші діти. Й від того, якими транслюється і нав’язується молоді. Що
вони будуть, безпосередньо залежить їй протиставити?
На мій погляд, відповідь очевидна –
наше благополуччя – і матеріальне, і фізичне, і душевне. Як діти ставитимуться традиційні релігійні цінності, що витідо нас? До яких моральних збочень вони кають з традиційної релігійної картини
можуть дійти на наших очах? Що ми від- світу, з духовного розуміння сутності
чуватимемо, бачачи, як наші діти нищать людини, розуміння того, що таке добро і
і своє життя, і життя своїх дітей? Навряд зло, впливу на долю людини вибору між
чи є на світі батьки, яким були б байдужі добром і злом.
У цьому контексті видається необці питання.
Таким чином, формування ієрархії хідним введення у шкільну програму
цінностей, в якій на перших позиціях таких курсів, як християнська етика
стоять вічні, загальнолюдські, вищі цін- чи основи православної (чи іншої реності – завдання дуже складне і воно лігійної) культури. Дитині потрібно
не вирішиться саме по собі. Однак його дати шанс обирати свої цінності. Але
вирішення необхідно як для виживан- для того, щоб у неї в інформаційноня культури, так і для благополуччя не му суспільстві споживацтва взагалі

Що потрібно зробити батькам, які бажають,
щоб їхні діти навчалися за програмою курсу
«Християнська етика в українській культурі»?
Згідно з вимогами нормативних документів викладання предметів духовно-морального спрямування здійснюється при наявності:
– заяв батьків;
– підготовлених вчителів;
– методичного забезпечення.
Жодні інші умови (наприклад, особисте ставлення
керівництва школи до введення курсу) не можуть
бути причиною для відмови батькам, які висловили
своє бажання, щоб їхні діти навчалися за програмою
курсу «Християнська етика в українській культурі».

Як батьки можуть реалізувати своє право
на те, щоб їхнім дітям викладався курс
«Християнська етика в українській культурі»?
Для введення предмету «Християнська етика в
українській культурі» потрібно, щоб 8 батьків (у
міській школі), або 4 (в сільській) (з одного класу
або паралельних класів) надали на ім'я директора
школи заяву про бажання, щоб для їхніх дітей проводились заняття за програмою курсу «Християн-

ська етика в українській культурі». Вказана кількість
заяв батьків визначається відповідно до Наказу
МОН №128 від 20.02.2002, у якому зазначено: «Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості
становить 8 осіб, сільської місцевості - 4 особи».
Додаткова інформація з організації факультативних
занять також міститься в листі МОН №1/9-436 від
18.08.05.

Підготовка вчителів
Відповідно до Закону України «Про загальну
середню освіту», викладати предмет духовно-морального спрямування можуть особи, які мають
вищу педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі
обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти.
При наявності заяв батьків керівництво направляє
вчителя на відповідні курси, які проводяться обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Таким чином, викладання предмету веде не священнослужитель, а вчитель, який має відповідну
професійну підготовку. Тому побоювання, що введення курсу перетворить школу в місце релігійної
пропаганди, є абсолютно безпідставними.

з’явилася можливість такого вибору,
вона повинна володіти інформацією. Причому, повноцінно поданою і
роз’ясненою.
В обох названих курсах мова йтиме в
обов’язковому порядку про те, як у рамках християнського (чи іншого релігійного) догмату розуміється походження
світу, людини, моралі, добра і зла.
Цю інформацію можна сприймати
просто як частину світової культури, а
можна як предмет віри. Це вже залежатиме від дитини, від її сім’ї.
Ці шкільні курси – не катехизація, звісно, але просто елементарний лікнеп і
шанс переосмислити з позицій християнства те, що відбувається у сучасній
культурі. Шанс обрати ті цінності, які ця
культура цілковито профанує і збочує.
Когось, можливо, це приведе до церкви,
когось – ні.
Але, в крайньому разі, ми, дорослі,
знатимемо, що зробили якщо не все, що
в наших силах, то хоча б найменше. Не
зробити ж навіть цього я вважаю цілковитою безвідповідальністю перед нашими дітьми, нашою культурою і нашою
країною.

САВОСТЬЯНОВА М.В.,
професор,
доктор філософських наук,
м. Київ

Програма «Християнська етика в українській
культурі» має повне методичне забезпечення для
1-4 класів. Для кожного класу підготовлені: навчальний посібник, робочий зошит, методичний посібник
для вчителя та СD-диск з музичним супроводом.
Окремо треба сказати про особисті якості вчителя курсу «Християнська етика в українській
культурі».
Бездуховний вчитель, який володіє навіть найсучаснішими методиками, не зможе закласти духовно-моральне начало у своїх вихованців. Самі
лише словесні настанови і моралізаторство можуть
мати протилежний результат, якщо вчитель не має
того, про що він говорить, у своєму серці та не намагається у своєму житті дотримуватися тих принципів, про які розповідає учням.
Тому вибір вчителя – це найвідповідальніший
момент, який багато в чому визначає те, яким буде
кінцевий результат.
Зазначимо, що у відповідності до положень Концептуальних засад при підборі кадрів для викладання предметів духовно-морального спрямування
також повинна враховуватися думка батьків. Тобто
на цьому найважливішому етапі участь батьків не
тільки можлива, але і вкрай необхідна.

Підготовлено за участю громадського
об'єднання «Батьки та педагоги за збереження
духовних та культурних традицій»

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Мистецтво бути батьками

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

у дошкільнят і молодших школярів

Дошкільний і молодший шкільний вік
– це особливий віковий період: «святий»,
«крихкий», найчутливіший до різноманітних впливів. Малюк вбирає все нове, як
«губка», а отже, все, що він у себе вбирає,
стає його частиною і починає певним чином впливати на його психічний і духовний розвиток.
Дитина розвивається фізично, інтенсивно розвивається і її внутрішнє життя,
вона активно долучається до системи
стосунків, випробовує дію моделей поведінки, способів спілкування. Таким чином
формується фундамент духовно-морального розвитку. Тому вкрай важливо
у цей період цілеспрямовано прививати
дитині знання про людські цінності, тим
паче, що діти цього віку дуже сприйнятливі до такої тематики. Відсутність духовного впливу на дитину у ранньому
дитинстві неможливо компенсувати у
майбутньому.
Які ж моральні цінності переважають
нині у наших дітей? Які фактори впливають на їхнє формування? Про це і
поговоримо.
У перші роки життя дитини особистий
приклад батьків представляє для неї
зразок поведінки. Дитина наслідує все:
слова, інтонації, дії дорослих. Сімейні цінності поступово засвоюються і стають
її особистими цінностями. Сім’я є домінантою тілесного і духовного розвитку
дитини. І дуже важливо не втратити цей
золотий час, про який пізніше батьки згадуватимуть як про незворотний.
Усі батьки мріють, щоби їхні діти виросли гарними людьми. Погляньмо, як
сім’я і соціум впливають на розвиток дитини, насамперед на моральну складову
особистості.

ми, дивляться фільми жахів, де «героями» виступають потворні монстри.
Сміються над грубими і вульгарними
комедіями. А ще й еротика, яка щодалі чимдуж скочується до відвертої порнографії і фактично є пропагандою
розпусти.
Ми хочемо, щоби наші діти були
добрі, щедрі і любили не тільки себе.
Але при цьому дозволяємо їм дивитися мультяшки, в яких герої гамселять
одне одного, штовхають, роздають
ляпаси і виробляють те, що можна назвати чим завгодно, тільки не
любов’ю до ближнього. Насилля тут
– допустима забава.
Якщо зазирнути в магазин іграшок, то може скластися враження,
що принаймні половину іграшок
створено для того, щоби виробити
у дитини агресивність і жорстокість:
монстри, інопланетяни, «темні особи», пов’язані з окультизмом або насильством. Велику роль тут відведено
образові іграшки. Він змушує дитину

Наші зусилля будуть пліднішими,
якщо ми завжди будемо пам’ятати
про такий духовний закон: «На що
людина дивиться, тим і стає».

Діти народжуються без усвідомлення того, що є добро, а що
— зло. Вони дізнаються про це в сім’ях, дитячих садках, школах.
У молодшому віці, коли діти тільки пізнають світ, батьки повинні дати їм точні моральні орієнтири, що таке добре і що таке
погано, що правильно і що неправильно. Дуже маленьким дітям потрібно, щоби їм пояснили, чому щось є поганим, а щось
– добрим. Звісно, пояснення, які ви даєте дошкільнятам, повинні
бути доступні їхньому розумінню. З дорослішанням дитини докази будуть ускладнюватися. І тоді вже можна переходити до
формування принципів поведінки людини на все подальше життя. Але до того як вони підуть до школи, малюки від вас – саме
від вас, шановні батьки! – повинні отримати знання про ту межу,
яка чітко розділяє добро і зло.
думати, що гарна зовнішність
– головне у житті. Адже діти на
підсвідомому рівні сприймають
іграшки як наочний приклад
того, до чого слід прагнути в
житті.
Жорстокі і цинічні фільми,
іграшки, книжки формують
відповідні характери.

Те, що діти бачать і чують у своїй
родині, має на них величезний вплив.
Фотографії, картини на стінах, журнали і
книжки, музика і телевізійні програми –
усе це створює певну атмосферу сім’ї, закладає фундамент особистості дитини.
Загальновідомо, що від народження
діти не володіють здатністю мислити критично, тому все для них стає звичним,
буденним, сприймається ними як норма.
Це пов’язано з недостатнім життєвим досвідом: дитина часто навіть не знає, що
буває інакше, не може порівняти факти.
Там, де телевізор головний співбесідник
і друг, дорослі і діти отримують інформацію і духовні цінності лише від телевізійних «гуру». Те, що проповідують з екранів
сьогодні, зазвичай повністю протилежне
моральності і духовності. Ефірний час заповнено сценами насилля, жорстокості.
Діти спостерігають за бійками, убивства-

дітям те, що дороге нам, їхнім близьким,
сім’ї, що почерпнули ми з шедеврів світової і національної культури.
Розмірковуючи над моральною атмосферою сім’ї, спитайте себе: «Що мої діти
бачать і чують у нашому домі?» Стежте
за тим, які книжки і журнали вони читають, які фільми і телевізійні програми переглядають, яку музику слухають, якими
плакатами завішані стіни їхньої кімнати.
Переконайтесь у тому, що інформація,
яку отримує дитина, відповідає вашим
уявленням про те, що повинно закладатися у її свідомості.

Опитування дітей віком від 4
до 10 років, результати якого
описано у психологічній літературі, вражають!
Близько 60 відсотків опитуваних не бояться ні власної, ні чужої смерті, тому що вважають це явище такою ж
звичною нормою життя, як і бійки. У цієї
групи дітей були яскраво виражені епізодичні або систематичні напади агресії
і жорстокості. Близько 36 відсотків не
вирізняються агресивністю, але страждають від неврозів, які
посилюються після перегляду страшних телепередач. Ці діти бояться
темряви,
самотності,
голосних і різких звуків,
із жахом думають про
смерть, їм увижаються
убивці, грабіжники.
Батьки як першої, так
і другої груп дітей дозволяли їм дивитися всі
телепередачі без винятку, були байдужими при

купівлі іграшки, книжки, комп’ютерної
ігри. Під час експерименту лише близько 4 відсотків дітей відмовилися від неестетичних іграшок, вибірково ставилися до телепередач, книжок. У сім’ях, де
виховувалися ці діти, батьки серйозно
і критично контролювали «інформаційний простір» своїх синів і дочок. Вдумайтеся: виходить, що лише 4 відсотки
сімей вважають за потрібне активно
протистояти нашестю жорстокості,
антиморальності!
Як бачимо, сучасний інформаційний
простір уже сам по собі негативно впливає на формування особистості. Й особливо беззахисними перед цунамі шкідливої інформації виявилися дошкільнята.
У цей дуже відповідальний у житті людини період більшість дітей постійно перебувають у суцільному негативному полі.
І ми, дорослі, повинні докласти всіх зусиль для того, аби, протидіючи сучасному
інформаційному світові, передати своїм

Необхідно мати особисту, спеціально
дібрану відеотеку з добрими мультиплікаційними і відповідними до віку дітей
художніми фільмами. Перед переглядом
і після нього корисно поговорити з дитиною про фільм, про почуття, які виникли
у дитини від час перегляду тощо. Читання
дитячих книжок передбачає той самий
підхід.
Істотне місце у формуванні духовних
цінностей у дошкільнят повинно займати
розглядання і обговорення ілюстрацій. Це перший крок до сприйняття дитиною класичних творів образотворчого
мистецтва. Подальшими етапами є бесіди
на теми репродукцій картин, відвідування музеїв і художніх виставок.

Власна творчість допомагає дитині
максимально наблизитися до мистецтва,
глибше осягнути його види, оскільки
ефективне засвоєння цінностей відбувається на емоційному ґрунті. Тому вкрай
важливо батькам заохочувати дитину
вигадувати власні історії, складати вірші, малювати, ліпити, використовувати елементи театральної педагогіки.
А щодо музики і співу, то в психолого-педагогічній науці це здавна вважали
важливою складовою морального, інтелектуального й естетичного розвитку
дитини. Необхідно залучати малюка до
слухання класичної музики, починаючи з
невеликих, до двох хвилин, творів, поступово збільшуючи тривалість прослуховування. Корисно навчати малюка грі на
якомусь музичному інструменті, але лише
якщо у нього є до цього бажання.
Ще один шлях до забезпечення дітей
позитивною інформацією, створення
умов для формування духовних цінностей – це об’єднання зусиль сім’ї і дитячого садка або школи.

ФОРТУНАТОВА М.О.
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Настороженість викликають ті, хто
радикально говорить, що його теорія
є єдино правильною. Так можна міркувати лише в точних галузях. Зрозуміло,
якщо дитину годувати через ніс, а не рот,
нічим гарним це не закінчиться. Це аксіома. А от як розвивати – це вже справа
смаку і цінностей. До радикалізму доходять численні «новаторські» ідеї, що
дотримуються сектантських принципів:
якщо ти не з нами, значить, ти проти нас.
Якщо ти не водиш дитину центрами розвитку, починаючи від народження, то її
мозкові клітини починають відмирати
після 7 років, і ти – матір-зозуля. Багато
цих «якщо», висновок один. І, природно, адепти подібних ідей не задумуються про все різноманіття людських доль.
Вони, як і сектанти, зайняті навішуванням провини і ярликів на «дрімотних жінок», не вникаючи особливо у людину та
її ситуацію.
раннього віку півРадикальні, каСьогодні люди тонуть в
дня займається у
тегоричні ідеї заінформаційній повені. Обсяг дитячому центрі
вжди двоякі. У них
і розмах інформації, що по- з чужою тіткою, а
присутнє
зерно
глинається, такий, що мож- мама у цей час виправди, але воно
на розгубитися. Особливо це рішує свої справи?
завжди
змішано
стосується питань виховання Питання, як то каз великим доміші розвитку дітей. Ось матусі жуть, риторичні.
ком вигадки і вільй бігають у пошуках заморМожна подуманих
трактувань.
ських теорій, одна за іншу за- ти: ну що поганого,
До прикладу ідея
ковирістіша, а деякі ділки не якщо я посилено
про розвиток людпроти на цьому нагріти руки.
займаюся з дитиського мозку до 7
ною іноземними
років, яку активно
мовами з 6 місяців,
підтримували Глен
Доман, Сесіль Лупан та інші. Зрозуміло, а в 2 роки вона вже читає за кубикам
що в дитинстві, коли у дитини чиста го- Зайцева? Якщо мама займається сама,
лова і пам’ять, гостре сприйняття і ви- мабуть, незворотної шкоди немає. Але,
сока пізнавальна активність, їй легше і як правило, матусі, які ставили перед сопростіше засвоїти різні знання. Вони бу- бою такі цілі, мотивовані
дуть стійкішими і збережуться у довго- одним: дати результат,
тривалій пам’яті. Але чи означає це, що «видресирувати» дидитячий мозок не зможе розвиватися тину, підняти свій стапісля 7 років? Чи означає це, що до по- тус (погляньте, яка
чатку шкільного віку дитину необхідно просунута мама!),
«набити» інтелектуальними знаннями як тим паче що
мішок з картоплею? Чи не буде шкоди с ь о г о д н і
для морального й емоційного розвитку, дуже модякий у дошкільному віці повинен випе- но дотриреджати всі інші? Чи добре, коли малюк м у в а т и с я

Теорії
розвитку
дитини:

як не нашкодити?
різних вигадливих теорій. За кадром
залишається налагодження теплих, живих, близьких стосунків з дитиною, які
й формуються якраз таки у дитячий період. Перескочать цей важливий етап
матір з немовлям у пошуках «ефектного
розвитку», і гляди, до шкільного віку дитина, яка показувала яскраві результати,
зрівнялася з усіма… А через рік не лише
зрівнялася, а вже і відстає, тому що бажання навчатися відбито. Немає мотиву,
волі, все пригнічено мамою у гонитві за
своєю батьківською «спроможністю».
А ще багато образ на маму за втрачене
дитинство, недостачу людського спілкування, дефіцит уваги.
На жаль, складно простежити подальші дорослі долі дітей, яких честолюбні
матері
позбавили свого
часу нормального дитинства, а
«розвивали у
три батоги».
Як адаптувалися вони у
звичайному
дитячому
колективі?
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Чи змогли чогось досягти вже не з маминого примусу, а від себе? Чи не позначилися експерименти на їхньому здоров’ї і
самопочутті?
Мені більше до вподоби класичні, консервативні концепції дитячого розвитку,
перевірені часом, що довели свою ефективність. Вони дуже помірні й екологічні для дитячої психіки. У них є, з одного
боку, благоговіння й повага до маленького життя (що передбачає відсутність
усіляких стресових, сумнівних експериментів над тілом і психікою дитини), з
іншого – продумана вимогливість, гармонійність у пропонованих методах, послідовність (що дає педагогічній системі
довготривалий ефект і живучість, без
перегинів у бік розвитку лише фізичного
чи лише інтелектуального).
Наприклад, Іоганн Песталоцці, швейцарський Макаренко 18 століття, який
рятував трудотерапією безнадійно занедбаних дітей і підлітків; вважав, що голе
навчання і гра без опори на корисну діяльність зрощують негармонійних людей, безруких теоретиків.
Або Ян Аммос Коменський, який вважав, що до 6 років основним учителем
для дитини може бути лише матір, яка
повинна донести до дитини надійні
основи буття у світі.
Класиків багато, їх не знають. Тому що
вони «неголосно звучать». Немає пікантності й досягнень, що впадають в око.
Тому, знайомлячись із динамічною
гімнастикою, бебі-йогою, моржуванням,
пронируванням, раннім висаджуванням
на горщик і причому «найновішими»
концепціями, слід брати з них те, до чого
є довіра, те, що узгоджується з вашою
материнською інтуїцією стосовно конкретної дитини і не позбавлено здорового глузду.
Звісно, я не закликаю закопатися у рутині й не шукати гарного й цікавого для
дітей. Якраз навпаки. Шукати. Ретельно.
Серйозно. Лише не свого. Не своєї слави, не свого п’єдесталу. А користі для
дитини.

Катерина ШЕВЕЛЬОВА,
сімейний психолог

5 батьківських міфів про виховання
Міф 1
Більше іграшок –
кращий розвиток

Іграшки справді важливі для повноцінного розвитку дитини. В іграх дитина
намагається вибудовувати моделі поведінки з навколишнім світом, знайомиться
з правилами і нормами поведінки, розвиває свої розумові здібності. Однак для
того, щоби іграшка принесла користь,
ви повинні навчити малюка з нею бавитися. Причому існує правило: що молодша дитина, то простішими повинні бути
іграшки. Якщо ж їх забагато, малюк не має
можливості сконцентруватися на чомусь
конкретному, його увага розсіюється.
Психологи радять: у дитячій кімнаті, у
вільному доступі, повинно бути не більше 5-7 іграшок. Час від часу, раз на кілька
місяців, можна їх міняти чи оновлювати.
У вас значно більше дитячих забав? Сховайте тимчасово частину їх.

Міф 2
Більше часу –
більше турботи
Якщо ви вважаєте, що постійне перебування поряд із дитиною дає гарантію гар-

ного виховання, ви помиляєтеся. Адже
найголовніше – не кількість проведеного
поряд часу, а його якісне наповнення.
Насправді: який ефект від вашого виховання, якщо ви півдня просиділи поряд із
малюком, дивлячись телевізор? З дитиною слід розмовляти, навіть якщо вона
геть маленька. Розповідати їй казки й історії, обговорювати прочитану книжку,
цікавитися її думкою про ту чи ту подію.
Якщо ви дуже зайнята особа, то напевно
все одно знайдете півгодини на день для
інтенсивного спілкування!
Ба більше – психологи дедалі частіше
говорять про те, що десять-п’ятнадцять
хвилин, які ви посидите, обійнявшись,
принесуть малюкові масу користі. Взагалі
тактильний контакт дуже важливий для
дитини: частіше гладьте її, цілуйте, тримайте за руку.

Міф 3
Більше балувати –
більше любити

Батьківська опіка – річ закономірна,
однак дитина повинна знати межі дозволеного. Якщо не послухає маму – буде
позбавлена десерту, не прибере у сво-

їй кімнаті – не дивитиметься мультики.
І справа не лише у дисципліні, а в тому,
що розпещеній дитині доводиться значно складніше потім, у дорослому житті.
Природні труднощі у дитинстві загартовують характер і дають можливість
відрепетирувати свою поведінку на
майбутнє.
Дитина повинна розуміти: у житті не
все трапляється так, як вона того хоче. А
для того, щоби досягнути успіху в чомусь,
потрібно докладати зусиль, виявляти
силу волі.

Міф 4
Більше суворості –
краще виховання

Це чергова крайність, до якої нерідко
вдаються батьки: постійні посмикування, вимога беззаперечного підкорення,
суворі покарання навіть за маленьку
провину. Дитина ризикує вирости інфантильною, з безліччю комплексів і психологічних проблем.
Покарання повинно відповідати провині. Ба більше – дитина повинна чітко
розуміти, за що її карають і чому так, як
вона себе поводила, поводитися непри-

пустимо. Можна укласти своєрідну угоду
з дитиною, в якій буде перелічено всі її
права й обов’язки. А також – покарання
за непокору.

Міф 5
Більше планів –
успішніший в майбутньому
Так, ви мрієте про те, щоби ваш малюк
виріс успішною реалізованою людиною.
От лише зазвичай ми, батьки, нав’язуємо
дитині власні мрії. Ви так і не змогли вступити в інститут іноземних мов і тепер щоденно по дві години змушуєте свою дитину вчити англійську? Так, поки дитина
ще не виросла, вона вам коритиметься.
Однак будьте готові до того, що, подорослішавши, вона замість вдячності засипле
вас докорами!
Придивіться до своєї дитини: до чого
вона має схильність, що їй більше подобається? Врешті-решт, краще стати першорядним кухарем, ніж нікчемним юристом! І ще: обов’язково надавайте їй час
на особисті справи. Нехай після занять
дитина певний час займеться тим, чого
хоче вона, а не ви.

Олена ЄЛОВИКОВА

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Школа щасливої сім’ї

Чи можливо знайти щастя поза
традиційним укладом сім’ї? Людмила ЄРМАКОВА, одна з небагатьох практикуючих психологів,
допомагає знайти сім’ям ту золоту
середину, яка повертає лад у родини. Пропонуємо уривок з бесіди
з нею Дмитра СЕМЕНИКА.
– Деякі люди, які живуть у цивільному шлюбі, говорять, що щасливо живуть так уже 5-10 років і запитують:
«Що змінив би для нас штамп у паспорті?» Нам зрозуміло, що 5-10 років – це
ще не показник. Судити про це можна
буде пізніше, коли минуло вже 20 чи 30
років спільного життя і люди можуть
сказати, що вони щасливі. Тоді це буде
більш переконливо. Але що ви як психолог можете відповісти таким людям?
– Знаєте, вони
лише говорять, що
спокійні й щасливі.
Частка тривоги постійно присутня.
Я як психолог про
це можу свідчити.
У психології добре
вивчено феномен
«незавершеної
дії». У «цивільному
шлюбі» немає ефекту завершення. Немає завершення, й тривога зростає. Особливо вона зростає у жінки з віком, тому
що і зовнішність змінюється, чоловік починає дивитися на молодих дівчат. Чому
так відбувається? Просто тіло у нас старіє,
а душа ж залишається молодою. Себе чоловік не завжди вивчає у дзеркалі, проте
бачить, що жінка наче вже зістарилася, а
себе він старим не почуває. Йому хочеться ще підбадьоритися й сходити куди-небудь… Він бачить, що з дружиною це не
завжди вийде, а з молодою дівчиною, секретаркою якоюсь чи співробітницею – з
нею буде чудово. Пережити заново гострі
відчуття, які колись переживав…
У «цивільному шлюбі» в жінки зростає
стан тривоги, а в чоловіка – стан такої-собі молодечої безвідповідальності. Упродовж усього терміну «цивільного шлюбу»
він – «жених на виданні», а не чоловік.
– Є люди, які не прагнуть шлюбу. А є
інша крайність – ідеалізувати шлюб й
уявляти його як певне безхмарне щастя. Не випадково багато фільмів закінчуються весіллям. Одружилися – отже,
все буде добре. Зрозуміло, що це не
так. Що ж являє собою шлюб насправді
з точки зору досягнення щастя?
– У мене консультуються молоді пари, в
яких є все для щастя – молодість, здоров’я,
квартира, машина, дача, гроші. Але як
вони проводять своє життя? Працюють
чи навчаються, потім приходять додому,
лягають на диван, дивляться телевізор,
замовляють піцу. Так минає місяць, півроку, рік. Врешті-решт вони вже й на піцу
дивитися не можуть, й одне на одного, і
телевізор набридає, все набридає. Їм хочеться змін. І все руйнується. Вони приходять до психолога: «Що робити?»
Насправді сім’я – це дуже багато фізичної праці для жінки. Зараз наших дівчат
виховують так: англійська чи французька школа, балет, музична школа тощо.
Триває інтелектуалізація жінки, а пригадайте виховання наших дворянок чи
великих князівен. Вони вміли робити
все. Жили дуже скромно, шили, в’язали,
мереживо плели. В інститутах шляхетних
панн, де виховували наших дворяночок,
приділяли дуже багато часу побутовій
стороні сімейного життя – вмінню вести домашнє господарство, планувати сімейний бюджет, готувати, шити, в’язати
тощо.

Знайти
своє
щастя
Нині ж відбувається те, що нещодавно
спостерігалося лише у дітей з притулків,
інтернатів та дитячих будинків – випустили дитину з дитячого будинку, а вона не
вміє ні чаю заварити, ні макарони приготувати, ні пельмені. Тепер ми це бачимо
вже у гарних домашніх дітей.
Молоді одружилися. Що вони роблять?
Вони замовляють піцу…
Дівчат слід навчати вести домашнє господарство. Дівчина, виходячи заміж у 19
чи 25 років, не повинна вперше в житті
підходити до каструлі. Зварити кашу, приготувати суп, спекти пироги і навіть хліб,
прибрати кімнату, вимити підлогу – це
повинно бути на рівні автоматизму, як у
суворівських солдатів. Тоді у 19-25 років
вона не буде тільки починати вчитися
готувати і прибирати, прати. Це вже рівнозначне тому, що у 19-25 років людина
починає вчитися ходити. Та ще й у неї
установка така від батьків, що займатися
англійською мовою – це добре, а от готувати, прати, прибирати – це брудно, негідно й нікому не потрібно.

Тому в майбутньому до приходу чоловіка у неї не буде проблеми, чим його
нагодувати, а це також один з елементів
щастя. Робити усе швидко, красиво, вміло
– тоді всі будуть задоволені й щасливі.
– Що робить сім’ю більш щасливою,
а що – менш?
– У моїй поштовій скриньці безліч листів з сімейними проблемами. Пишуть жінки, в яких руйнується сім’я. Начебто все є:
дім, машина, чудовий чоловік, у чоловіка
гідні зарплата й робота, чудові дітлахи
ростуть – а щастя немає. Здавалося б,
чому?
Але коли вони починають описувати
деталі, все стає зрозуміло.
Як правило, у теперішній більш-менш
звичній сім’ї жінка – «генерал», і їй здається, що вона тримає всі сімейні процеси
під контролем. Але це дуже небезпечна
омана. Помилки у сімейній конструкції
небезпечні раптовими руйнаціями.
Жінка мені говорить: «У мене в сім’ї чоловік – головний, і я його слухаю в усьому».
Але коли вона починає перераховувати

Найважливіше призначення жінки –
бути господинею. Коли вона сама готує
їжу, та ще й з мирною душею – то всі ситі й
задоволені, й діти ростуть радісні, і чоловік спокійний, і в сім’ї – лад.
Тому й потрібно у дівчат заохочувати
потяг до домашніх справ буквально від
найбільш раннього віку, коли вона просить: «Дай, я помию!», «Дай, я приберу!»,
«Дай, я зроблю!». Нехай у неї невміло вийде, можна потім щось виправити після
неї, доробити. Тоді до 14-15 років вона
зможе й маму в певних справах замінити.
Я знаю сім’ї, де дівчинка у підлітковому
віці готує супи або пече пироги – це вже
її обов’язок.

якісь епізоди свого життя, зрозуміло, що
чоловік там геть не головний. Жінка вкрай
розгальмована у різноманітних своїх проявах: насамперед, негативних емоціях.
Часто доводиться чути скаргу від молодих дружин: чоловік прийшов додому,
а вона запарена вся, замучена, в неї діти
кричать, щось не виходить, щось розбилося. Жінка в ньому бачить помічника,
який допоможе їй усе це розгребти, дітей спати вкладе. Але він прийшов додому стомлений і голодний. Він прийшов із
зовнішнього світу, «з битви». Насправді,
життя чоловіка дуже складне і важке, набагато складніше за жіноче. У зовнішньому світі він згадував жінку і дітей, йому

хотілося тиші, спокою – притулитися до
жінки, обійняти дітей. А вдома його зустрічає бедлам, галас, хаос. Жінка вся
розпатлана, вона хапає дитину, кудись
тягне й дорогою кричить: «Ну, ти щось
собі звари!». І починається скандал.
А як повинно бути? Ось чоловік приходить додому, до його приходу готова гаряча вечеря. Не потрібно дітям висіти на
татові, як груші. Діти хутенько забираються до іншої кімнати. Тато прийшов – все,
тиша і спокій. Чоловікові потрібна година-півтори, щоби прийти до тями. Коли
чоловік поїсть, поп’є, трохи віддихається
– він здатен і жінку пригорнути, і дітей, і
поговорити з ними.
Я знаю такі сім’ї. Наприклад, така…
Мама у цій сім’ї, як то кажуть, за характером «танк» – і з дітьми дає раду, як «кухар
з картоплею». Але все одно, коли мама з
дітьми вдома – там шум, гам. У них собака
– геть невихований, всі на нього кричать:
«Та замовкнеш ти нарешті чи ні!», всі його
штурхають. Прийшов тато з роботи – собаки не видно, не чутно, він сховався під
стіл, діти пішли до своєї кімнати: «Тихіше,
тато прийшов!». Причому, син під два метри на зріст, дуже «крупний» хлопчина, а
тато йому десь під пахву й більш тендітний. Але: «Тато прийшов! Тиша, всі!» Мама
з грізної тигриці перетворюється на метелика, навколо тата пурхає, тата годує,
напуває, потім тато йде до себе у спальню, лягає, як лев там щось гарчить, типу:
«Сину, ходи сюди!» Приходить двометровий син. – «Ну, як там у тебе справи?»…
Тиша, спокій: тато вдома!
Зараз цей юнак знайшов собі дівчину
такого ж штибу, як його мама. Не знаю,
чи «тигр» вона, чи «танк», але з ним вона
дуже спокійна, миролюбна дівчина.
Мамі слід думати про те, яка картина
сімейного життя в дітей залишиться. На
жаль, дедалі частіше в дітей закарбовується картина: тато – тиран, приходить,
одразу починає з мамою скандалити,
мама нервова, у домі напруга. Діти починають осуджувати тата за тиранію, за злий
характер. Сердячись на тата, не дають
йому до своїх іграшок торкатися, кошеня
погладити…
А чому? Тому, що цей момент, ніби дрібниця – тато увійшов додому – неправильно вибудовано. Хто його повинен був вибудувати, чоловік чи жінка? Звісно, жінка!
Взагалі, відповідальність за сімейне щастя багато в чому лежить на жінці. Жінка
повинна будувати свій дім.
Існує таке поняття – «емоційне зараження». Жінка заражує своїми емоціями
інших членів сім’ї. Кого жінка не любить –
того не люблять її діти, чоловік і домашні
тварини. Ніхто не усвідомлює, у чому річ,
але агресія всіх домашніх спрямовується
проти цієї людини. Хоча вона нічого не
говорила. Вона заражує всіх своїми емоціями, своїм ставленням.
Щоб у домі був спокій і щастя, жінка
повинна тримати себе у стані миру й спокою. Чоловік прийшов – вона сама заспокоїлася, всіх заспокоїла, оцей спокійний
стан вона передала і дітям, і чоловікові. І
діти потім згадують ці миті приходу тата з
роботи як стан щастя, радості, миру. Аби
діти були спокійніші й щасливіші, вони
повинні жити у спокійному середовищі.
Для цього жінці, в силу її схильності до
яскравих емоційних сплесків, доводиться виявляти волю – періодично себе
пригальмовувати.
Протилежний до спокою стан напруги,
незадоволення. «Я, бідолашна, змучилася, в мене стільки справ, а він мені не
допомагає, він мені повинен допомагати
у хатніх справах». Ну і що згадають діти такій матері? Що вони потім будуть у своєму
житті відтворювати?..

N
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Це було кілька років тому. Усі збиралися святкувати Різдво Христове, наряджали ялинку і
готували подарунки. Навколо була порожнеча
і не було любові: далеке місто, чужі люди, черстві серця. І ось, огорнутий тугою і зневірою, я
згадав про пачку старих листів, яку мені вдалося зберегти після всіх випробувань наших чорних днів. Я дістав її з валізи і знайшов цей лист.
Це був лист моєї покійної матері, написаний
двадцять сім років тому. Яке щастя, що я згадав
про нього! Переказати його неможливо, його
варто навести повністю.
Іван ІЛЬЇН

– Ви розповіли про сім’ю, в якій, вочевидь, батько – дуже сильна особистість, але навряд чи таке можливо у
сучасних сім’ях, де чоловіки більш інтелігентні, м’які, поступливі.
– Я ж не просто так сказала, що за характером ця жінка – «танк». Це якраз той
випадок, коли «короля робить свита» –
гарна жінка у присутності чоловіка мудро
відступає на друге місце. А чоловік там за
характером доволі м’яка людина. Та й син
теж на диво, зважаючи на нинішні часи,
миролюбний.
Бувають ще яскравіші випадки. Наприклад, я знаю сім’ю, де жінка років на 15
старша за свого чоловіка, займає доволі
високе суспільне становище. Дуже сильна, владна особистість, але спілкування
з чоловіком («рафінованим інтелігентом»
– є такий вислів) вибудовується за тим
самим типом – з ним вона на диво тиха й
лагідна. Сім’я міцна, ростуть гарні діти…
– Як змінити свої звички, як побороти егоїзм?

– Коли ми живемо удвох, ми завжди
чимось жертвуємо. Коли жінка приділяє
більшу частину свого часу домашнім, нібито невдячним справам, насправді все
віддячується сторицею – діти ростуть
гарні, здорові, чоловік задоволений, сім’я
щаслива. Вона жертвує свій час – каструлям, миттю підлоги, прибиранню. Хоча
при цьому вона у чомусь професіонал,
гарний фахівець.
Але нині, з появою Інтернету, є можливість реалізувати себе майже у будь-якій
галузі. Дітей спати вклала – і якусь частину часу можна присвятити роботі – перекладами зайнятися, або як бухгалтер чи
як юрист попрацювати. Можливостей
багато.
З боку жінки жертовність повинна бути
величезною, жінці слід повернутися у цей
бік. З боку чоловіка жертовність також
присутня. Наші хлопчаки, виховані жінками без чоловічого впливу, дуже емоційні
й прагнуть до гедонізму, до емоційної
точки щастя й радості.

А насправді, «хто віддав – тому прибуде,
хто не віддав – втратив» (Шота Руставелі).
Щастя (сімейне насамперед) – полягає у
тому, щоби віддавати.
Наприклад, тато прийшов, йому дали
можливість відпочити, а потім він міг би
піти й подивитися телевізор увесь вечір
чи лежати на дивані, але він відчуває
потребу зайнятися дітьми й починає з
дітьми робити уроки чи йде з ними на
прогулянку. Тобто жертвує цим проміжком спокою, який йому здавався таким
бажаним. Десь примушуючи себе, робить щось через силу, віддає себе сім’ї,
але потім він отримує величезну віддачу
у вигляді радості. Син починає робити
щось за прикладом батька або його дочка комусь по телефону з гордістю скаже: «А от мій тато – він такий!..». У такі
хвилини людина відчуває радість і щастя
й розуміє, що не дарма виявляла волю
всупереч своїй утомі.
– Припустимо, є фінансові можливості у жінки не працювати. В якій ситу-

ації слід працювати, а в якій ситуації
залишатися вдома?
– Спробую відповісти на прикладі. До
мене приходить чудова красива, доглянута жінка і приводить дитину-підлітка.
А дитина порівняно з нею – як неандерталець, стоїть геть на іншому ступені розвитку, хоч інтелект у неї у межах вікової
норми. Очі згаслі, ніби жодної думки там
немає. Подумки я завжди відчуваю шок.
Як у такої жінки може бути така дитина?
А хто цю дитину виховував? Ясла, дитячий садок, школа? Насправді, ніхто не виховував, вона там просто знаходилася. І
не треба потім дивуватися, коли пізніше ці
діти віддають старих батьків у будинки для
пристарілих чи згодні на їхню евтаназію.
А чому так відбувається? Жінка прагне розкрити свій потенціал, намагається
себе реалізувати. Для цього намагається
прибрати усі перешкоди, у тому числі й
дитину.
…Егоїстично ставитися до життя дуже
небезпечно…

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ЛІКАР НЕХВОРІЙКО

При застосуванні вакцин (на відміну
від надходження речовин через дихальні шляхи, систему травлення) відбувається пряме введення токсичних
допоміжних речовин у кровообіг. Тобто
відбувається те, чому природа всіляко
намагалась запобігти: отрута одразу ж
потрапляє в органи, накопичується там
й отруює їх.
Системи детоксикації (розкладення і
виведення отрути) у дітей ще не функціо
нують належним чином, вони лише розвиваються. Організм дитини не може
позбутися отрути так само швидко, як
організм дорослого, а нервова система
дитини набагато чутливіша до токсинів,
результатом чого є масове відмирання
клітин мозку, що призводить до неможливості навчання, аутизму, хвороби Альцгеймера, ДЦП та інших патологічних
змін.
Якщо ви все-таки вважатимете за потрібне зробити щеплення своїм дітям,
не забувайте ознайомитися з протипоказаннями і побічною дією кожної конкретної вакцини.

Допоміжні речовини
у вакцинах:
1. Ртуть (тіомерсал/мертиолят) включають у вакцини як консервант. Мертиолят відноситься до пестицидів, проявляє
себе як канцероген (речовина, що викликає рак).
Ртуть має високу токсичність: здатна
викликати ураження нирок, проникати
у тканини, включно з мозком, відкладатися у ліпідах клітин мозку, вражати
нервову систему, знижувати життєздатність важливого протеїну мозку, що має
назву тубулін. Ртуть здатна провокувати
такі заховрювання, як аутизм, хвороба
Альцгеймера.
Зараз встановлено, що ртуть та її сполуки викликають також гонадотоксичний
(вплив на статеві залози), ембріотичний
(вплив на зародки), тератогенний (вади
розвитку і потворність) і мутагенний (виникнення спадкових змін) ефекти.
2. Алюміній у вигляді фосфату алюмінію або гідроксиду алюмінію сприяє
збільшенню кількості антитіл, що виробляються в організмі. Здатен уражати
нервову систему, призводити до хронічної імунної стимуляції, що є причиною
численних дегенеративних хвороб: від
розсіяного склерозу до хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Дослідження
показують, що тривалий контакт солей
алюмінію з тканиною мозку призводить
до неможливості навчання і до деменції
(слабоумства).
3. Фенол – високотоксична речовина, що отримується з кам’яновугільного
дьогтю, входить до складу манту. Є протоплазматичною отрутою, токсичний для
всіх без винятку клітин організму. Відома
здатність фенолу пригнічувати імунні
реакції організму. Здатен викликати шок,
слабкість, конвульсії, ураження нирок,
серцеву недостатність. Зазвичай фенол є
причиною онкозахворювань.
4. Формальдегідом (його водною
формою – формаліном) проводиться
хімічна інактивація (ослаблення) використаних у вакцинах вірусів і бактерій.
Токсичний, негативно впливає на генетичний матеріал, репродуктивні органи,
дихальні шляхи, очі, шкірний покрив,
чинить сильний вплив на центральну
нервову систему. Внесений до переліку
канцерогенних речовин. Сильнодіючий
алерген.
5. Неоміцин має антибактеріальну
дію. За парентерального (оминаючи
травний тракт) застосування препарату можуть спостерігатися ураження

Робити дитині щеплення чи ні – особиста
справа батьків. Думки з цього питання існують різні – від впевненого «так» до категоричного «ні». Щоби сформувати власний
погляд, потрібно мати повну інформацію
про вакцини. Нижче пропонуємо ознайомитися з характеристиками допоміжних
речовин, що входять у склад вакцин, не
ведучи мову про діючі культури.

ЩО

у щепленнях
Інфекція

Вакцина

Коклюш
Дифтерія
Правець

АКДС, АДС,
АДС-М

Поліомієліт

Імовакс-Поліо

2-феноксіетанол, формальдегід, полісорбат
80, неоміцин (використовується під час виробництва вакцини)

Кір

Корева

Сульфат гентаміцину/канаміцину, білок перепелиних яєць

Кір
Краснуха
Паротит

ММР

Неоміцин, білок курячих яєць, людський
альбумін, сироватка ембріона теляти, фосфат
натрію

Енджерікс В

Гідроокис алюмінію, тіомерсал, 2-феноксіетанол, білок дріжджів

Ебербіовак

Гідроокис алюмінію, тіомерсал, білок дріжджів, фосфат натрію

Кліщового
енцефаліту
культуральна

Гідроокис алюмінію, формалін, курячий білок,
альбумін людини, бичачий сиворочний альбумін, протамін сульфат

FSME
ІмунІнжект

Гідроокис алюмінію, формальдегід, сліди неоміцину, сліди гентаміцину, сліди протамін сульфату, альбумін людини, курячий білок, фосфат
калію

Гепатит В

Кліщовий
енцефаліт

Енцепур

Грип

Гепатит А

Допоміжні речовини

?

Гідроокис алюмінію, мертиолят

Гідроокис алюмінію,
ди неоміцину, сліди
хлортетрацикліну

формальдегід, слігентаміцину, сліди

Ваксигрип

Тіомерсал, курячий білок, гідрофосфат натрію

Бегрівак
Інфлювак

Формальдегід, полісорбат 80

Хаврікс
1440/720

Гідроокис алюмінію, неоміцин, формальдегід

Аваксім

Гідроокис алюмінію, формальдегід, полісорбат 80, 2-феноксіетанол

Батькам на замітку. Дані, наведені у таблиці, взяті з анотацій до вакцин виробників
і знаходяться у вільному доступі в інтернеті. Можливі поствакцинальні реакції і
терміни їхнього розвитку можна знайти за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z0267-98
нирок і пошкодження слухового нерву
аж до цілковитої глухоти. Може спричиняти розвиток блоку нервово-м’язевої
провідності, сприяє розвитку анемії
(малокрів’я), тромбоцитопенії (нестача
тромбоцитів), суперінфекції, алергійних
реакцій, гіпербілірубінемії тощо. Існує
ефект посилення токсичності ртуті, алюмінію та неоміціну в присутності одне
одного – спрацьовує синергетичний
ефект. Токсична дія неоміцину також
посилюється при сполученні з канаміцином, гентаміцином та іншими ото- і
нефротоксичними антибіотиками.
6. Гентаміцин і Канаміцин виявляють
бактерицидну дію. Мають таку ж побічну
дію, що й Неоміцин.
7. Полісорбат 80 (Твін 80) – емульгатор – стабілізує водні склади вакцин.
Може сенсибілізувати імунну систему,

що призводить до сильних алергійних
реакцій. Введення цієї речовини у тривалій перспективі у низці досліджень призводило до гормональних змін: прискореного дозрівання, зниження ваги матки
та яєчників, дегенеративних фолікул та
безпліддя. Полісорбат 80 використовують як емульгатор у харчових продуктах,
особливо у морозиві.
8. Фосфат натрію може мати такі
побічні дії: неритмічне серцебиття,
м’язові спазми, втомлюваність, алергійні реакції.
9. Віруси для деяких вакцин вирощують на курячих ембріонах, що можуть
бути заражені вірусом пташиного лейкозу. Відома здатність цього вірусу «ховатися» в геномі господаря, очікуючи на
сприятливий момент, і потім дати початок росту ракових клітин.

Зразок
заяви про відмову
в анкетуванні,
забороні медогляду
і щеплень
Керівнику
Заявник:
Представник заявника:
(за наявності)

ЗАЯВА
Відповідно до Закону України
«Про звернення громадян»
та Закону України
«Про захист персональних даних»
Відповідно до статті 12 Закону
України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» особам,
які не досягли п’ятнадцятирічного
віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за
згодою їхніх об’єктивно інформованих батьків або інших законних
представників. Якщо особа та (або)
її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних
щеплень, лікар має право взяти у них
відповідне письмове підтвердження,
а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків. У зв’язку із тим, що я
об’єктивно не проінформований про
якість, походження та безпеку щеплення, яке запропоновано моїй дитині,
а також із огляду на повідомлення у
засобах масової інформації фахівцівлікарів щодо НЕБЕЗПЕКИ застосування
щеплень та їхніх РЕКО
МЕНДАЦІЙ не
проводити профілактичні щеплення, я
не надаю своєї згоди на проведення
щеплення моїй дитині.
Відповідно до пункту д) статті 6
Основ законодавства України про
охорону здоров’я кожний громадянин України має право на охорону
здоров’я, що передбачає кваліфіковану медико-санітарну допомогу,
включаючи вільний вибір методів
лікування відповідно до рекомендацій лікаря і закладу охорони
здоров’я.
Згідно із статтею 42 Основ законодавства України про охорону
здоров’я медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із
впливом на організм людини) допускаються лише в тому разі, коли воно
не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта. Згідно із пунктом а) статті 10
Основ законодавства України про
охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватися про
своє здоров’я та здоров’я дітей.
Відповідно до частини 3 статті 8
Закону України «Про дошкільну
освіту» батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед
суспільством і державою за розвиток,
виховання і навчання дітей, а також
збереження їхнього життя, здоров’я,
людської гідності. Враховуючи наявність численних рекомендацій лікарів щодо небезпеки застосування
щеплень, можливість летальних наслідків для дітей внаслідок щеплень,
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жодна особа не має права примушувати мене до вчинення відносно моєї дитини дії, яка може бути
для неї потенційно небезпечною.
Статтею 42 Основ законодавства
України про охорону здоров’я передбачено, що медичне втручання,
пов’язане з ризиком для здоров’я
пацієнта, допускається як виняток в
умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів
діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікуються в разі відмови від втручання, а
усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе.
Ризиковані методи діагностики,
профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на
відвернення реальної загрози життю
та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їхні
можливі шкідливі наслідки пацієнта, а
лікар вживає всіх належних у таких
випадках заходів для відвернення
шкоди життю та здоров’ю пацієнта.
Відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я згода інформованого
відповідно до статті 39 цих Основ
пацієнта необхідна для застосування
методів діагностики, профілактики
та лікування. Щодо пацієнта віком
до 14 років (малолітнього пацієнта),
а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їхніх законних
представників.
Відповідно до частини 3 статті 34
Закону України «Про дошкільну
освіту» органи охорони здоров’я,
заклади охорони здоров’я разом з
органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням
санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно
забезпечують безоплатний медичний
огляд дітей, мо
ніторинг і корекцію
стану їхнього здо
ров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення
лікувально-профілактичних заходів у
дошкільних навч
 альних закладах незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності.
Враховуючи викладене,
ПРОШУ:
1. У випадку необхідності проведення медичного огляду моєї дитини
або здійснення медичного втручання
– прошу повідомляти мене про такі
випадки до фактичного проведення
огляду або втручання.
2. Прийняти до відома, що я не
дозволяю проведення моїй дитині медичних щеплень (вакцинації) у
зв’язку із тим, що я користуюсь послугами та рекомендаціями приватного лікаря.
3. Прийняти до відома, що я не
дозволяю будь-яке анкетування або
опитування моєї дитини жодними
особами, у тому числі психологом
або педагогом із питань, відповіді
на які можуть містити відомості, що
стосуються сімейного та особистого
життя мене та моєї сім'ї та є недоторканними (стаття 32 Конституції
України).
ПІДПИС

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Сьогодні зміст певних підручників викликає у батьків обґрунтоване обурення.
У зв’язку з проникненням «толерантної»
ідеології у галузь освіти, громадськості
нав’язують ідеологію, яка зазвичай несумісна не лише з релігійним світоглядом, а й зі здоровим глуздом. Так, відомі факти проведення тренінгів «Рівний
– рівному», що спричинили розголос,

Відповідно
до
пункту 3 Указу
Президента «Про
додаткові заходи з підвищення
якості освіти в
Україні» від 20 березня 2008 року
Міністерство осві-
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Юридичну консультацію
надано головою ГО
«Громадський правозахист»,
автором книжки «Ювенальна
юстиція: як захищатися?»,
партнером юридичної
компанії «Адвокат-Поділля»
ДЕНИСОВИМ О.С.

Зміст підручників і програм
у системі освіти
Права батьків та громадських організацій
викликають претензії окремі розділи
підручників курсу «Основи здоров’я», які
часто мають відомості, здатні завдати
шкоди здоров’ю і розвиткові дитини.
За висновками фахівців-психіатрів,
психологів, розповсюдження у системі
освіти відомостей про статеве життя,
сексуальні стосунки, – тими способами
й методиками, які використовують у деяких навчальних матеріалах, є не лише
неприйнятними з точки зору розвитку
дитини, а й часто може свідчити про
фактичне розбещення дітей з використанням псевдо-освітньої літератури. Законодавство України надає можливості для правового захисту у таких
випадках.
Так, згідно зі статтею 151 Сімейного
кодексу України батьки мають переважне право перед іншими особами на
особисте виховання дитини.
Частина 3 вказаної статті передбачає,
що батьки мають право обирати форми і методи виховання, крім тим, які суперечать закону, моральним основам
суспільства.

ти і науки України було зобов’язано
переглянути програми і підручники з
метою підвищення їхнього моральноетичного спрямування.
Стаття 5 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999
року завданням освіти є виховання в
учнів (вихованців) шанобливого ставлення до сім’ї, збереження й зміцнення
фізичного і психічного здоров’я учнів
(вихованців).
Також не слід забувати про статтю 150
Сімейного кодексу України, в якій зазначено, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний,
духовний і моральний розвиток.
Зважаючи на статтю 154 СК України,
батьки мають право на самозахист своєї
дитини, мають право звертатися до суду,
органів державної влади, органів місцевого самоврядування й громадських організацій щодо захисту прав та інтересів
дитини.
На завершення хотілося б зауважити,
що більшість шкідливих програм і тренінгів просувають представники гро-

мадських організацій, що зазвичай безпосередньо вступають у спілкування з
дітьми. Однак цей факт є незаконним,
оскільки спілкування з дітьми в рамках
навчального і виховного процесу в закладі освіти може відбуватися лише з
педагогом чи іншою особою, яка перебуває в штаті навчального закладу.
Представники громадських організацій не можуть контактувати з дітьми
без згоди батьків і тим паче не можуть
проводити з дітьми ті чи інші навчальні чи виховні заходи, оскільки ці особи
не є штатними співробітниками школи,
не пройшли відповідну перевірку на
предмет їхнього психічного і фізичного здоров’я і не є співробітниками, підконтрольними державним органам системи освіти.
Що стосується громадських організацій батьків, – то вони мають право
впливати на формування державних
програм освіти і вимагати змісту навчальних матеріалів, що використовуються у школі, у тому числі на рівні адміністрації окремого навчального закладу.

Розірвання шлюбу: ризики для дитини
Суперечки про місце проживання дитини
можуть слугувати приводом до її вилучення
Як неодноразово було зазначено у
наших матеріалах, в інтересах батьків, особливо у випадку розірвання
шлюбу, максимально обмежувати
надання інформації про їхнє особисте життя до державних органів,
оскільки така інформація може бути
використана надалі не в інтересах
батьків і дітей.
Батьки, без сумніву, мають право
брати участь у вихованні дитини.
Ба більше, вони зобов’язані це робити. Такий обов’язок прямо встановлено
статтею 150 СК України. Також батьки
зобов’язані піклуватися про здоров’я
дитини, її фізичний, духовний і моральний розвиток. Як матір, так і батько мають право на безперешкодне спілкування з дитиною, крім випадків, коли таке
право обмежено законом.
Статтею 157 СК України передбачено,
що той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати
участь у її вихованні і має право на
особисте спілкування з нею.
Однак у випадку недосягнення згоди
про порядок спілкування когось із батьків з дитиною й участі його у вихованні
суперечку між батьками розглядає орган
опіки й піклування або суд.
Якщо матір чи батько, які проживають

окремо, не дійшли згоди щодо того, з
ким із них проживатиме малолітня дитина, спір між ними може вирішувати
орган опіки й піклування або суд. Під
час розглядання спору беруть до уваги
ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особисту
прихильність дитини до кожного з
них, вік дитини, стан її здоров’я та інші
обставини, що мають істотне значення.
Важливо те, що орган опіки й піклування або суд не можуть передати дитину
для проживання з тим із батьків, хто
не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями чи наркотичними засобами, своєю аморальною
поведінкою може нашкодити розвиткові дитини. Всі перелічені обставини
повинні бути підтверджені відповідними доказами – документами, показаннями свідків. При цьому слід пам’ятати,
що у цій категорії справ обов’язковим є
участь органу опіки й піклування, що повинен оцінити умови проживання кожного з подружжя і зробити відповідний
висновок.
Якщо орган опіки й піклування чи
суд визнав, що жоден з батьків не може
створити належних умов для виховання
і розвитку дитини, на вимогу бабусі, дідуся чи інших родичів, які беруть участь у
справі, її можуть передати комусь із них.

Якщо ж суд постановить, що дитина
не може бути передана жодній із зазначених осіб, на вимогу органу опіки
й піклування може постановити рішення про вилучення дитини від особи, з
якою вона проживає, і передачу її під
опіку органу опіки й піклування.
Таким чином, законодавець у статті
161 СК України встановив ще одне обґрунтування для вилучення дитини –
це випадок, в якому жоден з батьків не
може створити належних умов для виховання і розвитку дитини.
Щодо цієї категорії справ батькам рекомендовано ретельно контролювати
дії органів опіки й піклування під час
проведення огляду умов проживання
батьків, а також при затребуванні інформації про джерела їхніх доходів.
Слід пам’ятати, що органи опіки й піклування не мають повноважень щодо
збору конфіденційної інформації про
обставини приватного й сімейного
життя, тому вся інформація, яку використовують дані органи, може бути здобута ними лише за добровільної згоди
осіб, яких вона стосується. Більш детально тему розкрито у книзі «Ювенальна
юстиція: як захищатися?».
Юридична група «Протиктор»
www.protiktor.com
(044) 361 28 64

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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МУЗИЧНА ПАУЗА.

Звукове середовище відіграє величезну роль у формуванні людини. Вплив
звуків на малюка починається ще до
його народження – плід починає вловлювати звукову інформацію ще в утробі
матері. Психологи говорять про те, що
наші матері, співаючи нам колискові,
знали завжди: мелодійний спів заспокоює дитину.
Ба більше, сучасна наука довела, що
музика може впливати безпосередньо
на живий організм: при звуках класичної
музики рух протоплазми у живій клітині
істотно прискорювався.
Про величезний вплив музики на людину знали ще у давнину, ставлячись
до неї не лише як до мистецтва, а й як
до засобу лікування низки хвороб. Така
музична терапія досі збереглась у Китаї.
А Піфагор навчав, що музику необхідно
використовувати й у виховному процесі,
оскільки вона допомагає у боротьбі проти згубних душевних пристрастей.
Композитор Едуард Артем’єв якось
сказав, що музика буває двох типів: та,
що викликає емоцію, і та, що передає
енергію. Є музика творча, що пробуджує
вищі струни у нашій душі, а є така, що
стимулює найнижчі інстинкти й емоції, –
деструктивна музика.
Це помітили ще в давнину. Платон і
Арістотель писали про те, що не всі музичні інструменти й ритми можна використовувати у вихованні дітей. Також у
християнській традиції заборонялися ті
ритми, що, як вважали, пробуджували
ниці пристрасті.
Конкурс «Євробачення» вже давно перестав бути змаганням культур, якщо взагалі колись ним був.
Його проведення регулярно супроводжують провокації і скандали,
в обговорення яких не гребують
пускатися навіть глави держав.
Принципи, за якими побудовано фестиваль, і ціли, які переслідують його творці, ледь не виходять за меркантильні рамки, де
товаром є «смачно приготоване»
шоу, а споживачами – ми з вами,
за скромними підрахунками понад 600-мільйонна аудиторія, що
включає, окрім європейських держав, США, Канаду, Австралію, Південну Корею, Індію, Єгипет, Казахстан та інші країни.
Трохи історії. Конкурс народився у тепер уже далекому 1956 році і вперше
відбувся на батьківщині його ідейного натхненника Марселя Безансона, генерального директора телебачення Швейцарії.
Тоді це був невеликий, але із далекосяжними намірами фестиваль, участь у якому
взяли лишень сім країн. Чорно-білому телебаченню, що лише починало входити у
дім буржуа, необхідно було показати свої
переваги, схилити споживача і пробити
нішу в інформаційному просторі (тоді
люди ще читали газети, слухали радіопередачі). От і невигадлива назва підвернулася – «Євробачення».
Тепер, коли популяризації домашнє телебачення не потребує, а поняття «культура» звучить як щось архаїчне (Антична,
Середньовічна, Месопотамська тощо),
її місце зайняв двійник – не двійник, а
скоріше мертвонароджений побратим
– «культура споживацтва», вона ж – «масова культура». Шоу «Євробачення» й тут
органічно вписалося у хід глобалізації,
ставши одним з її флагманів, сприяючи
універсалізації
культурно-побутового
життя європейців, оперуючи зрозумілими, нехай і примітивними для громадян

Культурне перепрограмування
Ми звикли до того, що молодь слухає
музику, яка старшому поколінню здається просто жахливою.
«Про смаки не сперечаються», – так зазвичай
говорять. У кожного
покоління своя музична мода, й неважливо, мовляв, що людина
слухає – головне, щоб
людина булла гарна.
Втім, чи настільки це неважливо? Спробуємо розібратися.

Вплив музики
Сучасна музична культура виникла
геть не випадково. Згадаймо: «Бітлз» почали переможну ходу Америкою з 1964
року, коли країна булла в шоці після
загадкового вбивства президента Кеннеді, рух за громадянські права, очолений Мартіном Лютером Кінгом, перебував в апогеї, а США стояли на порозі
в’єтнамської війни. Так зване «британське нашестя» вилилося в успіх низки англійських співаків і рок-гуртів, що стали
популярними у Сполучених Штатах.
Епідемія захоплення наркотиками і
сексуальна революція довершили справу – остаточно відволікли маси аме-

риканської молоді від політики. «Секс,
наркотики і рок-н-ролл» стали їхніми новими життєвими цінностями.
За даними німецького дослідника Ван
Хелзінга, поп-культура упродовж багатьох десятиліть здійснює вплив на слухачів «маскуванням зворотного звучання»
і високочастотними складовими. Як відомо, мозок людини працює на певній частоті, що змінюється залежно від її психічного стану. Отже, звукові коливання
певних частот можуть викликати різноманітні психологічні, і навіть фізіологічні
стани. Інфразвукова частота невеликої
тривалості викликає ейфорію, більшої

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И
– пригнічений стан. На цьому принципі ґрунтується і загадкова психотронна
зброя.
Той, хто схильний до нервових розладів, до психічних захворювань і депресії,
після дво-, триразового прослуховування агресивних зразків рок- і поп-музики
може чекати на загострення або на
нервовий зрив. Припускають, що прослуховування рок-музики викликає виділення в організмі людини т.зв. «стресгормонів», що стирають значну частину
інформації, що зберігається у головному
мозку.
Важливе значення має також зміст текстів пісень, що закарбовують у свідомість
молоді геть не християнські цінності
– розпусту, насилля, прагнення до руйнування, аж до самогубства. Не дарма
у прихильників рок-музики зазначають
підвищену схильність до самогубства.
У сучасній західній культурі слід виокремити ще одну малопомітну тенденцію – кампанію з дискредитації класичної музики. Мабуть, багатьом кидалося
в очі, що негативні персонажі в голлівудських фільмах часто є шанувальниками
класики.
«Пересаджування» елементів чужої
культури на наш ґрунт призводить до
руйнування ланцюга культурного передання, втрати духовного імунітету до
чужого ідеологічного впливу і втрати
власної ідентичності. А втрачаючи власну культуру, ми поступово, без війни і
геноциду, зникаємо як народ.

Юрій СТОРЧАК

Єврохоровод, що заблукав

Чим керувалися глядачі, обираючи переможця «Євробачення-2006», досі зрозуміти складно.
Адже тоді перше місце здобув гурт «Lordi» з Фінляндії, що грає важкий рок.

будь-якої нації поняттями. В результаті
ми спостерігаємо не конкурс талантів, а
калейдоскоп яскравих і ефектних, а за
суттю однотипних виконавців, схожих
між собою, як коробки-супермаркети,
однакові заправні станції чи закусочні
fast food.
Ось лише деякі зі свідчень «знекультурення» конкурсу «Євробачення». З 1999
року мова, якою виступає представник
країни, може бути і не рідною, простіше кажучи – будь-якою. З часом пішли й
далі: виконавець не обов’язково повинен бути громадянином тієї держави, за
яку виступає.
Що виходить? Ні мова тепер не важлива, ані громадянство (я про національність і не згадую)… Що ж тоді важливо?
Ви, мабуть, здогадуєтеся – шоу: видовищність і вміння «попасти у стрім», ви-

членити спільний знаменник з низки рівнянь – смаків публіки, уподобань жюрі,
запитів моди – і врешті-решт досягнути
успіху.
Майбутній конкурс 2014 року пройде
під лозунгом «Приєднуйтесь до нас!». Заклик, м’яко кажучи, сумнівний, як і нездорове прагнення деяких країн (Білорусі, Росії, України та ін.) за будь-яку ціну
вирізнитися на цьому поприщі. Одразу
пригадуються бабусі з села Бураново
Удмуртської республіки, які виступали
на «Євробаченні» від Росії 2012 року. Це
ж як потрібно було постаратися, щоби
характерних і унікальних представниць
етносу примусити співати чужою мовою
чужу й нехарактерну попсу «Party for
Everybody». За таку старанність не шкода
було і друге місце присудити. Цього разу
здивувала Австрія. 2014 року в Копенга-

ген поїде обраний закритим рішенням
керівництва Громадського телебачення
країни – всупереч голосуванню на національному відборі – бородатий трансвестит Том Ньюверз. Здорові ініціативи уже
зараз пропонують бойкотувати це глобалістське попсове шоу, що остаточно дискредитувало себе подібними кричущими
фактами.
Низка країн уже оголосили про відмову
від участі в «Євробаченні – 2014»: Андорра, Болгарія, Люксембург, Словаччина,
Хорватія, Чехія, Кіпр, Сербія і Туреччина.
Греція визначається.
У Хорватії заявили, що країна відмовляється від участі у конкурсі через
економічні причини. З тих самих міркувань у конкурсі не братимуть участь
представники Андорри і Люксембургу,
де, крім фінансових труднощів, не спостерігається громадського інтересу до
Євробачення. На державному каналі Чехії пояснили, що попередньо країна не
повернеться на конкурс через слабкий
інтерес до нього.
Втім, ви завжди можете натисканням
кнопки «викл» бойкотувати «Євробачення» в себе вдома, раз і назавжди позбавивши себе і своїх дітей від цього однотипного і посереднього хороводу.

Олександр БЕЗУЩЕНОК
ВІД РЕДАКЦІЇ: У зв’язку із несплатою
щорічного внеску в розмірі 1 мільйон 200
тисяч євро Україна може бути позбавлена доступу до всіх послуг Європейського
мовного союзу, у тому числі й до
«Євробачення».
Отже, подальша участь України в
конкурсі під питанням.
Чи не час Україні, за прикладом інших
країн, відмовитися від такої коштовної
послуги?
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Синдром фантомного дзвінка. У
людини з’являються слухові і моторні
галюцинації – їй здається, що телефон у
кишені дзвенить або вібрує, хоч нічого
насправді не відбувається. Формування
розладу пов’язане з використанням мобільного телефону, адже будь-яке поколювання або легкий свербіж ми починаємо пов’язувати з дзвінком. Виявляється,
це захворювання на фоні стресу є доволі
поширеним.
Номофобія – від no mobile fobia. Іншими словами – страх залишитися без мобільного телефону. У світі залишається
дедалі менше людей, які не страждали
б від цього розладу. У когось за відсутності доступу до мобільного телефону
з’являється легке занепокоєння, а хтось
впадає у справжню паніку.
Кіберхвороба («Цифрова морська
хвороба») – запаморочення, дезорієнтація і нудота під час взаємодії з певними
електронними пристроями. Термін вигадали ще у 1990-х, коли з’явилися перші
пристрої віртуальної реальності. Після
оновлення iOS до нової версії деякі власники iPhone стали також скаржитись на
нудоту.

КАЛЕЙДОСКОП

Нові способи комунікації дають змогу людям
ефективніше працювати, краще навчатися, отримувати доступ до нової інформації і розваг, які раніше
були їм недоступні. Однак у цього явища є і зворотний бік. Інтернет і мобільні пристрої, які практично
ніколи не залишають свого власника, породили нові
психічні захворювання.

стор.

вважає, що у неї є захворювання і, як правило, не одне, про
яке вона читала в інтернеті. В результаті
здорова людина, у
якої просто заболіла
голова, може переконати себе у наявності
у неї серйозних проблем. А така переконаність може негативно позначитися
на здоров’ї і справді
стати причиною вже
реальної, а не вдаваної хвороби.
«Ефект Google». Людина з такою
хворобою переконана, що знання їй ні
до чого, оскільки будь-яка інформація
знаходиться лише за пару кліків. При
цьому, навіть якщо хтось вважає інакше, це не дає йому імунітету від «Ефекту
Google». Мозок просто відмовляється
запам’ятовувати інформацію незалежно
від нашої волі, знаючи, що набагато простіше буде знайти дані, ніж їх зберігати.

Вісім нових психічних недугів,
які атакують людину через інтернет і гаджети
Facebook-депресія. Люди впадають
у депресію через контакти у соціальній
мережі. Річ у тім, що люди, як правило,
викладають лише ті фото і новини про
себе, які виставляють їх у привабливому
світлі. В результаті складається враження, що у друзів і знайомих життя краще,
яскравіше і насиченіше, ніж у тебе: світлини яскравіші, фігура краща, годинник
дорожчий.
Інтернет-залежність – хворобливе
постійне бажання отримати доступ у Мережу, що негативно впливає на інші сфе-

ри життя, зазвичай повністю витісняючи
їх. Вчені сперечаються, чи можна віднести інтернет-залежність до манії чи це
психічний розлад?
Залежність від онлайн-ігор. Більш
відоме і руйнівне захворювання. Непоодинокі випадки, коли гра буквально
затягувала людину у віртуальний світ.
Внаслідок цього вона втрачала роботу,
сім’ю, а часом і життя. Розлад спричинює
тяжкі депресії і може призвести до фізичного виснаження і навіть самогубства.
Кіберхондрія. Людина з цим розладом

Всупереч законам робототехніки?
В австрійському окрузі Кірхдорф-на-Кремсі трапився дивний інцидент: робот-андроїд увімкнув сам себе, а потім виліз на плиту і
тим самим здійснив «самогубство».
Мешканець комуни Хінтерстодер
придбав робота-андроїда для прибирання квартири. За словами власника,
до обов’язків автоматичного пристрою
входило щоденне підтримування чистоти. Однак рутинна робота, вочевидь,
настільки втомила людиноподібного
робота, що він вирішив повстати й
покінчити з усім цим, пише кореспондент таблоїду Metro.
Кілька днів тому робот, упоравшись
з черговим завданням з прибирання,
був вимкнений своїм господарем. Але
невдовзі, за твердженням власника,
увімкнув себе сами, заліз на плиту і «наклав на себе руки».
Пожежники, яких викликали на місце
пригоди, так і не змогли пояснити, що
насправді трапилося. «Він (робот) чо-
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мусь відновив діяльність, дістався до
робочої поверхні кухонного столу, а
потім зіштовхнув каструлю й усівся на розжарену плиту. Такий був
його кінець, – говорить
пожежник Хельмут Кні
вассер (Helmut Kniewasser).
– Він почав плавитися
знизу, тому остаточно прилип до плити
й загорівся. Допоки ми прибули,
від робота залишилася лише
купка попелу. Для
нас залишається
загадкою, яким чином пристрій акти-

вувався, і чому він заліз на плиту. Я не
знаю, чи можна назвати такі дії самогубством, але власник наполягає на тому,
що робот був вимкнений».
Пожежа завдала серйозних збитків
квартирі й вогнеборцям довелося евакуювати людей з будівлі через сильне
задимлення.
Варто зазначити, що це не перший
випадок, коли порушення функцій автоматичного пристрою призводить
до серйозних наслідків. Раніше
повідомляли про робота-хірурга
«Да Вінчі», який почав бити
пацієнтів під час операцій і затискати однією з «рук» тканини внутрішніх органів.
Господар «депресивного» андроїда має намір подати до
суду на виробника.

За матеріалами http://kp.ua/
daily/131113/423614/

http://hitech.newsru.com/
article/17oct2013/cyber_nedugi

Біда всього навчить

На полі, де пасуться коні, фермер вирішив побудувати навіс. Під ним тварини
могли б сховатися від сонячних променів
і дощу. Будівництво навісу необхідно узгодити. Подавши клопотання, фермер отримав відмову.
А де написано, що в полі не можуть стояти столи і стільці? Такої заборони немає,
та й дозволу також не потрібно.
А те, що столи і стільці вийшли неспівмірно великими, – ну, що ж…
http://www.7dach.ru/lissizza/stol-dlyagigantov-ili-naves-dlya-loshadey-652.html

цей дивовижний світ
Як показали дослідження японських вчених, які використовували електронні методи аналізу й сучасну апаратуру, лапи
собак, точніше, їхні безшерсті подушечки, не мерзнуть навіть
за найсильніших морозів.

Причина полягає в особливій терморегуляції. Та й жировий прошарок
слугує захистом від переохолодження.
Але після всебічного вивчення розташування вен і артерій кількох піддослідних тварин вчені встановили, що
основну роль у терморегуляції відіграють артерії, що постачають до лап кров.
Вони знаходяться в оточенні невеликих
дрібних вен, кров у яких тече у протилежний бік щодо артеріальної вени. У
подушечках тварин кожна артерія, оснащена своєю мережею вен,
віддає тепло крові венозним судинам довкола неї, не даючи теплу
перейти у зовнішній простір.
Температура тіла здорового собаки не змінюється навіть у сильні
морози, навіть під час тривалого перебування на снігу. Постійний
теплообмін не дає охолонути тілу, в лапах відбувається постійна
циркуляція крові, і вони не мерзнуть. Цей механізм кровопостачання притаманний усім собачим – і домашнім декоративним улюб
ленцям, і сторожовим чи мисливським «бійцям». Наочний приклад такого природного «феномену» – сибірські лайки, песці, які
живуть у суворих північних умовах. Така система теплозберігання
існує у деяких видів інших тварин.
За матеріалами http://ptichka.net/interesnoe-o-sobakax/pochemu-usobak-zimoj-ne-merznut-lapy
Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ЗІ СВІТУ ПО НИТЦІ

Група випускників, успішних, які зробили чудову кар’єру, прийшли в гості
до свого старого професора.
Незабаром розмова зайшла про
роботу – випускники скаржилися на
численні труднощі і життєві проблеми.
Запропонувавши своїм гостям каву,
професор пішов на кухню й повернувся з кавником і тацею, заставленою
найрізноманітнішими чашками – фарфоровими, скляними, пластиковими,
кришталевими – і простими, і дорогими, й вишуканими.
Коли випускники розібрали чашки,
професор сказав:
– Якщо ви помітили, усі дорогі чашки
розібрано. Ніхто не обрав чашки прості й дешеві. Бажання мати для себе
лише найкраще і є джерелом ваших
проблем.

Зрозумійте, що чашка сама по собі не
робить каву кращою. Іноді вона просто дорожча, а іноді навіть приховує те,



Ким раніше хотіли стати
хлопчаки? Космонавтами
або капітанами корабля.
Зараз усе дещо інакше, нині геть усі
– майбутні бізнесмени, президенти
і директори. Але є діти з більш серйозним ставлення до цього питання.
Мій шестирічний племінник – добрий і гарний хлопчик, але завжди
вирізнявся неабиякою лінню й інфантильністю характеру.
Одного разу на якомусь родинному святі один із гостей поставив те
саме, на диво «нове» й «оригінальне» запитання:
– А ким же ти, дитино, хочеш стати, коли виростеш?
Дитина відповіла миттю (вочевидь, це запитання раніше вже
спадало хлопчику на думку. І, дивлячись на стомлених після роботи батьків, він ґрунтовно все
обміркував)
– А я буду МАТРАЦИ робити! –
гордо заявив мій племінник.
Гості й батьки отетеріли:
– Е-е-е... Чому... Як це – матраци?
– Ну як... Поробив – полежав. Поробив – полежав.
Все просто! Це вам не в космосі
надриватися.



що ми п’ємо. Те, що ви справді хотіли,
– кава, а не чашка. Але ви свідомо обрали кращі чашки. А потім розглядали,
кому яка чашка дісталася.
А тепер подумайте: життя – це кава,
а робота, гроші, статус, товариство –
це чашки. Це всього лише інструменти
для зберігання Життя. Те, яку чашку ми
маємо, не визначає і не змінює якості
нашого Життя. Іноді, концентруючись
лише на чашці, ми забуваємо насолодитися смаком самої кави.
Насолоджуйтесь своєю кавою!!! У
найщасливіших людей немає усього
найкращого. Але вони отримують усе
найкраще від того, що є.
Щастя у тому, щоби хотіти те, що у
тебе є. А не в тому, щоби мати те, що
хочеш.
(Фото – кадр з фільму
«Собаче серце»).

Мама говорить 6-річному сину:
– Прибери свої іграшки!
Хлопчик подивився на весь розгардіяш і відповів мамі по-філософськи:
– Час все розставить по своїх
місцях...

ЦИТАТИ
Мій друг Костя, автомеханік,
близько року тому став щасливим батьком маленького сина.
Приходить він якось додому в
кінці робочого тижня, стомлений, замучений, а там син —
репетує без упину. Домашні
виявляють увагу:
– Мабуть, болить у нього
щось.
Костя:
– Та що у нього там може
боліти, у нього ж усе нове!

Показала своїй дочці (6 років)
старий мультик «Коробка з олівцями». Вона дивилася з відкритим
ротом. Мультик закінчився, і
перше, що вона запитала:
– Мам, а які олівці
рекламували?

У В А ГА !

Газету можна передплатити
з будь-якого місяця
Наш індекс у Каталозі передплатних видань:
«Батьківський комітет України» (укр.) – 68790;
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Дочці три роки. З дружиною даємо
їй установку на найближче майбутнє:
спочатку підеш у дитячий садок, потім — до школи, а далі — в інститут.
Вона запам’ятала. Пішли вони з мамою
влаштовуватися у дитсадок. Поки
дружина спілкувалася із завідувачем,
дитя пустили погратися в групу. Коли
дружина вирішила всі питання з прийомом і зайшла по дочку, вона з діловим
виглядом виходить і говорить:
– Все, у дитсадок сходила, пішли до
школи!

Щоби газета завжди
була цікавою!
Запрошуємо вас,
наші любі читачі,
до співпраці!
– Які теми для вас – батьків і педагогів
– сьогодні актуальні;
– Які проблеми необхідно, на вашу
думку, розглянути на сторінках нашої
батьківської газети.
Ставте свої запитання, ми попросимо
спеціалістів дати на них компетентні
відповіді.
Надсилайте свої статті, найцікавіші з
них буде нагороджено призами. Постійні автори зможуть отримати посвідчення кореспондента газети «Батьківський
комітет України».
Надсилайте ваші листи на електронну
або поштову адресу редакції.
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ЧАС ДІЯТИ!
ВГО «Батьківський комітет
України» пропонує всім охочим взяти участь у вирішенні
проблем, що піднімаються на
сторінках нашої газети. Ви можете приєднатися до нашої
громадської діяльності – для
цього надішліть листа на e-mail
rodkom@ukr.net про своє бажання співпрацювати чи вступити
до «Батьківського комітету
України».
Також Ви можете надавати
посильну фінансову підтримку
програмам, що розвиваються
організацією. Благодійний фонд
«Батьківський комітет України»
приймає допомогу за такими
напрямами:
 добровільна
пожертва
для допомоги сім’ям, що постраждали від ювенальної
юстиції;
 на юридичний супровід
законопроектів;
 на матеріали на захист сімейних цінностей;
 на освітні програми.
Розрахунковий рахунок: БФ
«Батьківський комітет України», ЄДРПОУ 38716004, рахунок
26007445160400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005. Призначення коштів: «Добровільна пожертва на...» (вкажіть на що).

Пропонуємо
матеріали
для
розповсюдження:
1. «Ювенальна юстиція. Як захиститися» – методичний посібник. Книга
містить практичні рекомендації та поради щодо захисту від незаконних дій
ювенальних органів – 15 грн.
2. «Родительский видеожурнал»
№3 – збірка відеоматеріалів – 10 грн.
3. Журнал «Мы живы» – 8 грн. Повнокольоровий, 32 стор., формат А4.
Журнал призначений для розповсюдження серед старшокласників, тематика - сімейні цінності.
4. «Урок нравственности». Матеріали для викладача. Комплект дисків
для комп’ютера (3 шт.). Містить відео
уроки і конспекти. 35 грн.
5. DVD-диски – 10 грн:
– «Стена – Ювенальная юстиция»
– сюжети на тему ювенальної юстиції;
– «Выжить вопреки» – як виносити
і народити здорову дитину;
– «Материалы для работы родительского комитета»;
– «Секреты семейного счастья»;
– Проект «Общее дело» – про шкідливість алкоголю.
– «Алкогольная агрессия против
молодежи» (лекція Жданова В.);
– «Прививки: мифы и реальность»
(семінари для батьків Червонської Г.);
– «Проблемы воспитания детей в
современном мире» (лекції Медведєвої І.).
Зробити замовлення на матеріали
можна за тел.: 096-510-47-13.
Також ви можете замовити
інформаційні листівки, брошури на
актуальні теми – www.rodkom.org/
заказать-материалы.

