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Хрис тос
Воскрес!
Великдень! Назвати цей день святковим, навіть найбільшим святом – замало. Він важливіший від будь-якого свята
і більш значущий, ніж будь-яка подія у

світовій історії. Цей день відзначають
у християнстві як найголовніший день
року. У Великодні – вся суть християнства, увесь сенс нашої віри.

І відзначаючи це свято з неодмінною радістю в душі, ми часто
згадуємо Великдень нашого
стор.
дитинства...
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Шановні передплатники та
просто наші читачі!
Як ви вже зауважили, цей
номер об'єднує два випуски
(березень-квітень). На жаль, ті
події, що відбулися на теренах
нашої країни, не найкращим
чином відбилися на видавничому фронті.
У зв'язку із цим, задля збереження нашого видання «на
плаву», редакція прийняла вимушене рішення зробити декілька
об'єднаних
номерів:
березень-квітень, травень-червень, липень-серпень. Сподіваємося, що з вересня ми будемо
мати змогу вийти на звичний
щомісячний випуск номерів.
Крім того, звертаємо увагу
шкільних колективів, передплата яких здійснювалася із
пожертв у Благодійний фонд.
З вищезазначених причин ми
тимчасово призупиняємо передплату для шкіл у різних регіонах України.
Наразі, за бажанням, кожна
школа може здійснити передплату самостійно з будь-якого
місяця.
Аби дізнатися, чи залишилася передплата на вашу школу,
можна зателефонувати до редакції: (096) 510-47-13.

У похід із дітьми

Ось і весна, а отже, час думати про літо – про організацію
літнього табору. Адже наш туристичний клуб «Путь» знову
збирається залишити на час рідне місто заради мальовничих стежок. Діти і вожаті вже запитують, в який район поїдемо, що там за місцевість, натякають, що поблизу неодмінно
повинно бути озеро, накидають маршрути розвідок, вигадують програми конкурсів і теми вечірніх посиденьок біля
вогнища.

Розмірковуючи про особливості підготовки цієї надсерйозної справи, ми вирішили написати пам'ятку для тих, хто
здійснює екскурсійні чи інші поїздки з дитячими групами.
Чи їдете ви вперше, чи, можливо, така поїздка для вас не новина – сподіваємося, у нашому досвіді знайдеться корисне
зерно, яке стане вам у нагоді. А оскільки в похід з дітьми йдуть тільки сміливі, наш матеріал так і зветьстор.
ся: «Пам'ятка для відважних»...

21

Працьовитість?
Легко!

Уберегти дитину
від реклами

Рух
за сім'ю

Прибирати іграшки нудно – це
перевірений факт.
Але ж інтерес – найважливіший
стимул діяльності. Не тільки для
дітей, а й для дорослих. Отже,
необхідно штучно створити, підігріти його. І найефективніший
спосіб – це перетворити
прибирання на цікаву
спільну роботу.
стор.

Скільки часу може знадобитися
для того, щоби дитина повірила
рекламі?
Якщо вміло все описати та додати до всього красиву яскраву
картинку, вочевидь, небагато.
Може, 5 хвилин? Тридцять секунд – стверджує професор педіатрії Стенфордського
університету доктор Томас Робінсон...
стор.

Одночасно у семи столицях
Європи пройшли марші, організовані асоціаціями за сім’ю під
лозунгом Stop Familifobia. Вони
висунули сім основних вимог,
з-поміж яких:
– захист інтересів дитини проти
всиновлення одностатевими парами;
– захист права дитини
стор.
мати тата і маму.
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Виховання
«навиворіт»

4

Бажання вірити в диво у людини – вічне. Дива бажаємо ми,
чаклунства прагнемо. Віримо,
що наше життя буде фантастичним, із незвичайними пригодами, казковими круговертями та
всім дістанеться по заслугах. Та,
може, спробувати самим розфарбувати своє життя,
додати до буденності
гру, казку, чари?
стор.
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стор.

СТРІЧКА НОВИН.

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

Антисімейні хроніки

ЄС НАГАДАВ УКРАЇНІ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБОРОНИ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
Представництво Європейського Союзу в Україні нагадує українській владі про
необхідність прийняття антидискримінаційного законодавства за ознакою сексуальної орієнтації.
Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС на сторінці соціальної мережі Facebook.
«Позиція ЄС у боротьбі з дискримінацією на основі сексуальної орієнтації залишиться такою самою. Єврокомісія зробить усе можливе, щоби прискорити лібералізацію візового діалогу, але відповідно до умов затвердженого плану дій щодо візової лібералізації» – наголошено у
повідомленні.
Також зазначено, що вимоги для реалізації плану щодо візової лібералізації не змінювалися, та
виявлені раніше недоліки в українському законодавстві мають бути усунені.

http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2014/03/28/118802)

P.S.

До Верховної Ради України знову внесено законопроект № 4581 від
27.03.2014 р. про заборону дискримінації. (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50439)
У випадку ухвалення цього закону:
– заяви про неприпустиміть гейпарадів будуть дискримінацією;
– заяви про те, що гомосексуалізм –
гріх чи хвороба можуть бути кваліфіко-

вані як «критерії оцінки, за яких у групи
осіб може виникнути менш сприятлива
ситуація» щодо реалізації їхніх прав;
– під прикриттям заяв про дискримінацію гомосексуалісти зможуть
проводити будь-які публічні акції, зокрема у школах, оскільки спроби перешкодити цьому будуть розцінені як
дискримінація.
Юридична служба
«Батьківського комітету України»

ЗЕМЛЯ БРЕЙВІКА:

Норвегія викрадає дітей
у приїжджих
Повернути вкрадених дітей вимагали 6 березня від
Норвегії дипломати
одразу кількох країн. «Влада Норвегії
здійснює викрадення дітей у глобальних
масштабах»
– такий репортаж 6
березня пройшов
по норвезькому телеканалу NRK. Дипломати вимагають повернути
сім’ям всіх дітей, вилучених на території Норвегії держслужбою «Барневарн», та дозволити сім’ям мігрантів разом з дітьми негайно залишити «землю Брейвіка» та повернутися на батьківщину.
Дипломати кількох країн уже призупинили співпрацю з Норвегією
щодо лінії біженців у зв’язку із загрозою масового насильного розлучення батьків-мігрантів з їхніми рідними дітьми, що зараз застосовується практично до всіх сімей одразу після прибуття на територію Норвегії, згідно з норвезькими законами.

http://www.nrk.no/nyheter/1.11511367

ООН насаджує аборти
Фонд народонаселення ООН (UNFPA) намагається зробити аборти
пріоритетом у системі охорони здоров’я та спотворює дані для досягнення своїх цілей, як з’ясувалося під час обговорення питань з глобального розвитку.

«В огляді UNFPA перекручують фактори, що впливають на здоров’я матері»,
– сказано в аналітичній доповіді, опублікованій Стефано Джернаріні, доктором
права, та Ребеккою Оз, доктором філософії. Автори наводять аргументи, згідно з

якими підхід UNFPA до такого поняття як
здоров’я матері побудовано на хибному
розумінні та спотвореному сприйнятті.
Цей документ опубліковано міжнародною організацією Research Group дослідницького інституту C-FAM.
Як один із прикладів автори зазначають, що слово «аборт» використано 192
рази на 234 сторінки доповіді UNFPA,

Світ без сім’ї
породжує кризу
Рим: Зменшення кількості шлюбів
спричиняє демографічну, а слідом
й економічну кризу
«Атаки на сім’ю та змішування різних
моделей шлюбів з сім’єю є основними
причинами економічної кризи», – таку
заяву зробив відомий італійський соціолог Массімо Інтровіньє на міжнародному симпозіумі щодо сімейної
політики, що був організований в
Римі італійською асоціацією Alleanza
Cattolica.
Інтровіньє ознайомив з результатами своїх досліджень. Як офіційно
визнано, однією з причин кризи є погіршення демографічної ситуації. В
країнах, де, як і в Італії, протягом багатьох років народжувалося мало дітей,
сьогодні менше працюючих, але непомірно збільшилися витрати на соціальне обслуговування та пенсії, а з ними
зросли податки та державний борг.
Італійський соціолог довів, що культурне оточення є несприятливим для
традиційних шлюбів та сімей, що існує
суспільна згода на їхні альтернативні
форми, такі як «сумісне проживання
без реєстрації шлюбу» чи «одностатеві
шлюби», – все це призводить до зменшення не тільки кількості шлюбів, а й

дітей.
Інтровіньє
проаналізував найбільшу в світі базу
даних щодо народжуваності управління статистикою
США, Fertility Files.
Ці дані підтверджують, що жінки в
шлюбі народжують
більше дітей, ніж ті,
хто не одружується.
Без наявної у шлюбі
перспективи стабільності, необхідної
для виховання дітей, жінкам важко
погодитися народжувати дитину, тим
паче декількох.
У симпозіумі щодо сімейної політики
взяли участь організатори минулорічного референдуму в Хорватії, що ввів у
Конституцію визначення шлюбу як союзу між чоловіком та жінкою.

Переклад Агати ГУРСЬКОЇ
http://pl.radiovaticana.va/
news/2014/03/22/rzym:_malenie_
liczby_małżeństw_powoduje_kryzys_
demograficzny,_a_za/pol-783983

вдесятеро більше, ніж згадано «здоров’я
матері» чи «материнська смертність» разом узятих. UNFPA рекомендує зробити
аборти легальними та широкодоступними, особливо для підлітків, заявляючи,
що це зробить аборти «безпечними».
Водночас повідомляється, що UNFPA
«переважну більшість грошових фондів використовує для закупівлі та

розповсюдження контрацептивів та
презервативів».
Такий акцент на абортах та контрацепції відбиває загальний пріоритет UNFPA
щодо скорочення народжуваності, як наголошують автори. У світі, де країни дедалі
частіше стикаються із старінням населення
та демографічним спадом, необхідні нові
напрями в політиці. Величезні ресурси витрачають на те, щоби жінки в країнах, що
розвиваються, мали можливість запобігти народженню дітей, натомість нічого не
роблять для вирішення тяжкого становища
багатьох жінок в Африці та Південній Азії.

Переклад Тетяни ТАРАСЕВИЧ
http://www.lifenews.com/2014/04/03/
unfpa-distorts-data-to-push-abortion-ondeveloping-countries/

Боротьба проти сім’ї
Європарламент ухвалив проект резолюції
про боротьбу з гомофобією
З великою перевагою голосів Європарламент схвалив скандальну доповідь «про
боротьбу з гомофобією» та заборону «дискримінації» на підставі
сексуальної орієнтації
та гендерної ідентичності, повідомляє Delfi.
Загалом, за проект голосували 394 депутати, проти – 176. 72 політики утримались від
голосування.
У зв’язку з цим Єврокомісія має розробити рекомендації для всіх країн ЄС, щоби
в них визнавали і поважали «різні форми
сім’ї». Варто зазначити, що доповідь австрійського депутата Ульріке Луначек викликала серію протестів у різних країнах
Євросоюзу. Луначек, яка сама є лесбіянкою, наполягає на тому, що «Європа більше не може миритися з гомофобією».
Проект передбачає заборону дискримінації сексуальних меншин на ринку праці,
у галузі медицини, доступності товарів і
послуг, освіти (в даному випадку неприховані гомосексуалісти мають право брати

участь у процесі виховання дітей в школах і дитячих садках). Автори даного документу закликають їх якомога активніше
сприяти «боротьбі з дискримінацією прав
сексуальних меншин» – лесбіянок, геїв,
бісексуалів, транссексуалів – яка включає
також надання права на шлюб між особами однієї статі, право всиновлювати дітей,
право на штучне запліднення та сурогатне материнство для такого подружжя.
Депутати наполягають на більш жорст
кому покаранню за прояви гомофобії.
Йдеться про запровадження кримінальної відповідальності за «ворожу промову»
– публічний виступ з критикою на адресу
ЛГБТ (тобто заборона на будь-яке негативне висловлювання щодо одностатевих
стосунків). «Необхідно забезпечити повагу до всіх форм сім’ї, які визнані законними в нормативно-правових актах країнучасниць», – наголошено в документі.
За словами Луки Волонте, експрезидента політичної групи Європейської народної партії в ПАРЄ, «це не захист прав людини, а нав’язування думки з
боку лоббі».

www.pro-life.by/antisemejnye-tehnologii/
homosexuality/evroparlament-prinyalproekt-rezolyutsii-o-borbe-s-gomofobiej/
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Марш за життя

250 тисяч осіб взяли участь у марші проти абортів
в столиці Перу
250 тисяч осіб пройшлися столицею Перу Ліма, протестуючи проти абортів. Організатори маніфестації, названої «Марш заради життя», повідомили, що вона пройшла під
керівництвом архієпископа перуанської столиці і за участю різних громадських груп,
які виступають проти штучного переривання вагітності.
Під гаслом «У нас
усіх є дитина всередині» протестувальники пройшли одним із
головних проспектів
міста в напрямку історичного центру. Там
вони провели мітинг,
на якому виступив
архієпископ Ліми Луїс
Карлос Сіпріані. «Необхідно виходити на
вулиці, і ми знаходимося тут, щоб захистити життя, – заявив священик.
– Ми хочемо безумовної поваги права на життя від
зачаття і до самої смерті».
Марш приурочено до святкування «Дня народженої дитини». Це свято, що відзначається 25 березня,
було встановлено рішенням місцевого Конгресу в
2002 році для захисту прав ненароджених дітей.

Іграшки поїхали
у відпустку
Відсутність іграшок
стимулює уяву та інтерес
до спілкування
Життя без іграшок – звучить досить
сумно, але в реальності це виходить
зовсім навпаки. Цю ідею перевірили
на практиці в багатьох дитячих садках Німеччини, як повідомляє «Учительська газета».
Результат цього, на перший погляд
сумнівного, досвіду виявився доволі
позитивним: діти менше конфліктують
одне з одним та, на подив скептиків,
вони набагато менше нудьгують.
Деяким батькам настільки сподобався результат, що вони знайшли застосування ідеї: стали влаштовувати «вихідні
для іграшок» і вдома. Опинившись без
іграшок, діти стають, всупереч очікуванням дорослих, досить активними, починають вигадувати нові ідеї для ігор.
Вони «вмикають» фантазію й перетворюють на іграшки найбуденніші предмети домашнього вжитку. Стіл, стільці,
табурети, подушки, скатертини або простирадла стають дуже цінними речами
для гри. Але і це не найголовніше! Куди
важливіше, що неймовірно зростає значення партнерів по грі, діти стають одне
для одного дуже важливими.
Ідея «іграшки поїхали у відпустку» виникла в середині 1990-х років у дитячих садках Баварії. Батьки зустріли цю
ідею з великим скепсисом. Її перевіряли
у декількох групах, «відпустка іграшок»
дотягувала до трьох місяців на рік.
Вихователі дитячих садочків, в яких
проходив експеримент, встановили,
що під час «відпустки для іграшок»
діти спілкуються одне з одним з більшою зацікавленістю, їхні стосунки стають міцнішими, тому діти почувають
себе в колективі впевненіше. Дуже позитивно позначаються такі канікули на
розвитку мовлення. Прогрес саме в цій
галузі найбільше вразив вихователів та
батьків.

«Марші заради життя»
пройшли і в інших містах південноамериканської країни, проте
за своїм масштабом
вони були набагато
менші від столичного.
Правозахисні організації засудили маніфестацію, заявивши,
що така постановка
питання порушує права матерів, і вимагали
прийняття законів, які б чітко визначили процедуру і правила переривання вагітності за медичними показниками. Законодавство Перу передбачає
можливість проведення абортів лише у разі загрози життю або здоров’ю жінки.

http://comments.ua/world/458808-250-tischelovek-vishli-marsh-protiv.html
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В одному з міських парків Токіо нещодавно
відбулося порушення одного з основних табу
японського суспільства. В країні, де не прийнято публічно висловлювати свої почуття, японські чоловіки привселюдно вигукували зізнання
в коханні, адресовані своїм дружинам. Ця нова
традиція під назвою «День кохання до дружини» стала національним святом, яке відзначають
раз на рік.

День кохання
до дружини

Свої зізнання японці
здійснюють зі сцени. Деякі кричать у мікрофон,
інші зізнаються в коханні співуче або ж просто
говорять про свої почуття так щиро, як тільки
можуть.
«Дякую за ці сорок два
роки, – говорить 63-річний Нобуюкі Ясіра своїй
дружині Мійоко. – Я все
ще шалено закоханий у
тебе».
Інший чоловік вирішив зізнатися в коханні до дружини в
стилі реп. «Я можу тут відповісти на цю любов, яка вибухнула
в небі динамітом, – співає Юкі Маеда. – Я так міцно обійняв
тебе в той день, і хоч пройшло 20 років, але ти все ще така
близька. Ні, ще ближче! Та я не здаватимусь. Заради тебе, заради дітей, тато йтиме вперед. Я продовжую боротьбу!»

Як не любити такого лапочку?
Олександр Кабатчиков після 10 років життя перестав рости. Зі
зростом 120 сантиметрів йому важко ступати на ноги, тому по вулиці і вдома він їздить на дитячому триколісному велосипеді. Хлопець закінчив школу зі срібною медаллю і вступив до університету.
Там життя піднесло йому найголовніший подарунок.
Одного разу Сашко познайомився з
однокурсницею товариша, красунею
Наталкою. Молоді люди почали спілкуватися. «Я довго думав, як зробити Наталці пропозицію, – розповідає Олександр. – І тут телевізійники зняли про
мене сюжет. Під час зйомок я зізнався
Наталці в коханні і покликав її заміж.
Коли я вимовив пропозицію з екрана, Наталка розплакалася і відповіла:
«Так». Я був щасливий!»

Наталчина мама спочатку була не в
захваті від вибору доньки. «Але як не
полюбити такого лапочку?» – сміється
Сашко. Зараз теща говорить, що кращого зятя і бути не може. «А з тестем ми
відразу спільну мову знайшли, – говорить Олександр. – Так, я дихаю дружині
в пупок. Ну то й що? Головне, що ми кохаємо одне одного, і це на все життя!»
Тепер молода сім’я мріє про дітей.
Олександр каже: «Що більше діток на-

Мигнули фарами
Павло Альканов посварився зі своєю дівчиною Надією. Справа навіть йшла до розірвання стосунків, але все
несподівано змінилося. «Хлопці, потрібна ваша допомога!
– написав Павло в інтернет-співтоваристві автомобілістів.
– У кого є машина – завтра ввечері, приблизно о 22.00,
потрібні 50 авто!»
Ввечері Надія зустрічалася з
подругами в кафе. Одна з дівчат
попросила Надю доїхати разом із
нею до центру міста, де її нібито
чекав друг. Але на місці зустрічі
опинився Павло. Він попросив
Надю піднятися з ним на сходи, з
яких відкривався
вид на одну з вулиць міста. Внизу
з близько півсотні
машин було складено: «Пробач!»
«А ще були кулі
бажань і салют!
– розповідає здивована дівчина. –
Звісно, я пробачила Пашу! Втисячне

переконалася, що він у мене найкращий і дуже сильно кохає мене.
І я так само сильно кохаю його!»
За словами Павла, на допомогу
йому прийшло так багато автомобілістів, що машин вистачило
не тільки на слово «пробач», а й
на знак оклику і
навіть на підсвічування всієї композиції фарами.
Як говорять на
місцевому форумі автомобілістів,
для гарних людей
навіть сотню автомобілів зібрати не
проблема – був би
привід.

родиться, то краще». Окрім того, вони
з Наталкою хочуть взяти малюка з дитячого будинку.

Зуб за зуб
У Саудівській Аравії суд прийняв доволі
незвичне рішення щодо покарання чоловіка, який підняв руку на свою матір. Саудівець побив її і так сильно вдарив у щелепу,
що вибив матері зуб.
Суддя вирішив, що повноцінним покаранням у цьому випадку може стати лише
відповідний удар у щелепу, в результаті
якого хуліган втратить власний зуб. Щоправда, незрозуміло, хто повинен його
вибивати – рідна мати чи представники
влади.
Окрім того, суд виніс вердикт, згідно з
яким чоловік, який виявив таку неповагу
до матері, проведе у в’язниці найближчі
п’ять років та отримає 2400 ударів батогом.
Але оскільки така кількість ударів може
стати смертельною, було вирішено, що
винний буде підданий покаранню «пор
ціями»: по сорок ударів через кожні десять
днів. А щоб усі жителі країни змогли усвідомити важливість прояву поваги до батьків,
хулігана щоразу поротимуть привселюдно
– на ринковій площі його рідного міста.

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 РУХ.

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

Європа

Одночасно у семи столицях Європи пройшли марші, організовані
асоціаціями за сім’ю під лозунгом Stop Familifobia. Сотні тисяч осіб
вийшли на демонстрації у Парижі, Брюсселі, Мадриді, Люксембургу, Римі, Варшаві, Бухаресті. У французькому Ліоні також пройшла
демонстрація.

Батьки світу – за сім’ю
У семи європейських столицях пройшли
марші проти одностатевих шлюбів
7 основних вимог учасників протестних акцій опублікував портал
ReligionenLibertad:
1. Захист інтересів дитини проти всиновлення одностатевими парами.
2. Захист права дитини мати тата і маму.
3. Захист від розширення законодав-

ства, що дозволяє комерційне використання жінок як «сурогатних матерів».
4. Відновлення у законодавстві поняття
про шлюб як союз чоловіка і жінки.
5. Захист свободи освіти для дітей, з
виключенням догм гендерної ідеології у
школах.

ПОЛЬЩА: Батьки
за заборону гендерної
теорії у школах
Польські батьки відкрито заявили свою позицію,
яка полягає у цілковитому неприйнятті викладання гендер-розпусти і розбещувального секспросвітництва у польських школах.
Навчання технік сексуального розмаїття в школах
Польщі і введення гендерної теорії до польських навчальних програм призведуть до «незворотних наслідків розпусти і розбещення дітей і молоді», — заявило батьківське товариство Польщі.
«Гендерна ідеологія у певному сенсі навіть гірше, ніж
нацизм і комунізм, — пишуть польські ЗМІ. — Гендерна
теорія призводить до руйнування нації, оскільки пов
ністю руйнує кожну сім’ю».
Праві політичні сили у Польщі вже створили «Комітет проти гендерної теорії» у парламенті країни. Члени цього комітету поставили перед собою завдання
«захистити школу і дітей від насильницького секспросвітництва, що насаджується під приводом уроків
з гендерної рівності». Польські ЗМІ фіксують, що просування «гендерної теорії» в Польщі фінансують Європейський Союз та інші міжнародні організації.
Поляки однозначно вимагають від влади і священнослужителів, щоби викладання «секс-просвітництва»
і «гендерної теорії» в усіх школах країни було
заборонено.

http://news.yahoo.com/polish-catholic-churchdeclares-war-39-gender-theory-033348099.html

6. Захист права на свободу слова і совіс
ті, але проти законів, які просувають гомосексуалісти, бісексуали і транссексуали.
7. Захист ідеї прав людини для всіх –
жодних особливих привілеїв для ЛГБТ.
Одна із наймасштабніших демонстрацій пройшла у Парижі. Раніше, попри

http://www.cnlnews.tv/2014/02/07/
march/

НІМЕЧЧИНА:
Батьки проти уроків зі зміни статі у школах
Німеччина також запроваджує диктат на викладання гендерної теорії з 2015 року.
2000 німецьких батьків вийшли 18 січня 2014 року
в Кельні на маніфестацію і мітинг протесту проти навчання дітей у школах різноманітних сексуальних
технік, які СЬОГОДНІ в Німеччині викладають дітям з
першого класу (тобто з 6 років) члени різноманітних
нетрадиційних секс-клубів, «будинків толерантності»
(борделів) та інших таких секс-об’єднань.
Німецькі батьки написали петицію проти гендертоталітаризму, що не залишає традиційним батькам у
Німеччині ні найменших прав на виховання власних
дітей як хлопчиків і дівчат. У петиції до влади Німеччини, зокрема, йдеться, по суті, про ЦІЛКОВИТЕ ПЕРЕВИХОВАННЯ всіх дітей Німеччини з дівчат і хлопчиків на
ІНШІ ГЕНДЕРИ, яких уже оголошено понад 30 (!) видів.
У теперішній час петицію про зупинку натиску гендерної теорії в школах Німеччини вже підписали понад 104000 німецьких батьків.
Однак новий навчальний план для всіх шкіл землі
Баден-Вюртемберг на 2015 рік передбачає викладання нетрадиційних цінностей як ГОЛОВНУ міждисциплінарну освітню мету. Це означає цілковите витіснення згадки про природну стать і природні стосунки
між чоловіком і жінкою з усіх шкільних предметів:
про натуралів не можна буде згадувати ані на уроках
літератури, ані на уроках будь-яких інших шкільних

дисциплін. Гендерноочищені від «ознак традиціоналізму» підручники вже готові для всіх німецьких шкіл.
Майже одночасно з батьківською антигендерною
петицією в Німеччині було опубліковано також і
контрпетицію від гомосексуалістів і транссексуалів,
які цілком підтримують урядову гендерну реформу
освіти в Німеччині.
Гомоактивісти вимагають викладати сексуальне
розмаїття у кожному дитсадку, у кожній школі і в кожному виші. Гендермутанти справді вважають, що традиціоналізм повинен бути повністю витіснений з усіх
навчальних предметів і всіх навчальних планів шкіл
Німеччини. Таку прогендерну контрпетицію вже підписали 46000 толерантних німців.
На жаль, «битву» гомосексуалістів і натуралів у
школах Німеччини за ліквідацію дівчат і хлопчиків
сьогодні от-от повністю програють звичайні чоловіки
і жінки. Батьки Німеччини не без причини побоюються, що покаранням для обурених натуральних батьків
стане «рейд Югендамдта» (соціальної служби Німеччини) щодо конфіскації кровних дітей у непокірних
натуралів і примусова передача їх більш толерантним до гендерного переділу людства одностатевим
сім’ям.

http://www.dw.de/french-boycott-gender-theory-atschool/a-17399793
http://www.dw.de/petition-against-sexual-diversityin-classrooms/a-17357008

Гендерні теорії в школах ФРАНЦІЇ:
батьківський протест
Видання RFI і Франція-24 озвучили, що сьогодні французькі батьки
переконані, що їхніх дітей у школах
навчають мастурбації в рамках неіснуючої насправді певної «теорії
гендера».
Батьки 48000 дітей зі 100 французьких шкіл, отримавши смс про бойкотування уроків мастурбації, не пустили
своїх дітей до школи. Ба більше: традиційні батьки мають намір і надалі не
пускати своїх дітей один раз на місяць
до школи на знак протесту проти узаконеного розбещування і примусового
гей-секс-просвітництва.
У відповідь міністр освіти Франції
вже попередив батьків, які посміли не
пустити своїх дітей на уроки мастурбації, про можливі штрафні санкції та
про серйозне покарання традиційних
сімей за спротив закону Франції. Мова,
по суті, про тотальне перенавчання
і перевиховання всіх дітей Франції зі
звичайних хлопчиків і дівчат на інші 30

багатотисячні протестні акції, президент
Франції Франсуа Оланд 18 травня 2013
року підписав Закон про легалізацію одностатевих шлюбів.
За даними організаторів, у паризькій акції взяли участь понад 500 тисяч
осіб. За даними поліції – 80 тисяч. Правопорушень під час демонстрації не
зареєстровано.
У Європі одностатеві шлюби реєструють в Англії і Уельсі, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Бельгії, Франції, Іспанії,
Португалії. Право на всиновлення дітей
гомосексуалісти мають в Англії і Уельсі,
Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Бельгії,
Франції, Нідерландах, Андоррі. Право
всиновлювати дитину свого партнера
гомосексуалісти отримали в Німеччині,
Австрії, Фінляндії.

«гендерів» (бісексуал, гомосексуаліст, лесбіянка, педофіл, некрофіл, каннібал, інфантофіл, інцестофіл, зоофіл, гендерквір та ін.).
«Сьогодні під приводом боротьби з натуралами-гомофобами у державних і приватних школах Франції активісти гомо-руху
навчають французьких дітей в
школах теоретично і на практиці різноманітних технік сексу,
які практикують збоченці», —
йдеться у статті.
Батьків — бунтівників проти обо
в’язкових уроків мастурбації у початковій школі Франції французькі ЗМІ
вже нарекли «екстремістами, які виступили проти Республіки та її нових
цінностей».
Урок так званої «Абетки рівності»
увійшов до обов’язкової шкільної програми спершу як проба у 600-х класах
початкової школи Франції порівняно
нещодавно, минулого року. Однак, як

Школа вчить дітей
змінювати стать

пишуть французькі ЗМІ, деякі французькі консерватори занадто обурені
тим, що гендерна теорія навчає «терпимості» до збочень усіляких видів,
прирівняних до традиційних стосунків.

Франція-24 http://www.france24.
com/en/20140129-france-sexeducation-gender-discriminationprotest-school/
RFI, http://www.english.rfi.fr/
americas/20140129-french-schoolboycott-over-gender-theory-scare

Гендерні інновації щоденно розробляють у соціолабораторіях Стенфордського
університету та інших інститутів із соціальної інженерії.
Соціальні інженери запровадили термін «гендерна теорія» у 1960-х роках для
того, щоби повністю знищити класичну
біологічну детермінацію як поділ людства
на чоловіків і жінок. Сьогодні гендерні
інновації соціоінженерів розвиваються
шляхом збільшення кількості штучних
гендерів (яких у лабораторіях уже налічують понад 30). Найперспективнішими
сьогодні вчені Стенфордського університету називають такі напрями гендерних
інновацій, як викладання у дитсадках і
школах азів трансгендерних і транссексуальних мутацій з метою спонукання до
зміни статі гендерневизначених дітей і
підлітків.

https://genderedinnovations.stanford.
edu/terms/gender.html
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Батьківський рух у Латвії провів акцію
«Постав запитання депутатові»
			
Депутатові Сейму
				Латвійської Республіки
					(ім’я, прізвище)
Тема: Зміцнення традиційних сімейних цінностей.

27 березня 2014 року, о 12:30, понад 100 жінок прийшли до будівлі
Сейму з метою визначити готовність депутатів на законодавчому рівні
захистити інтереси традиційних сімей. Від імені Батьківського громадського руху «Дзимта» 100 жінок подали листи депутатам у канцелярію
Сейму. У листі кожному депутатові – чотири запитання, на які їм слід
відповісти – «за» чи «проти».

Батьківський громадський рух «Дзимта» (далі в тексті – «Дзимта»),
заснований у вересні 2013 р., об’єднує активних людей, які захищають
сім’ю і моральні цінності – ті істинні цінності, які дозволили людському
роду вижити за суворих історичних обставин і гідно існувати у наші
дні. Організація «Дзимта» об’єднує людей різного світогляду, етнічної
приналежності, політичних поглядів і ставлення до релігій.
У своїй діяльності «Дзимта» захищає 110-ту і 116-ту статті конституції Латвійської Республіки, спрямовані на збереження і зміцнення моральності і традиційних сімейних цінностей.
У зв’язку із занепокоєністю багатьох латвійських батьків тенденціями останніх років у галузі освіти і захисту прав дітей просимо Вас,
обраного депутата Сейму, відповісти на 4 важливі для суспільства
запитання:
1. Ви – за сексуалізацію дітей?
2. Ви – за запровадження у суспільстві гендерних реформ?
3. Ви – за популяризацію сексуальних і шлюбних стосунків одностатевих осіб у дитячих освітніх закладах?
4. Ви – за заміну влади батьків у сім’ї на право опіки?
У зв’язку з актуальністю поставлених запитань дуже просимо Вас на
кожне з них дати чесну й однозначну відповідь – «за» чи «проти», – що
відобразить Вашу особисту позицію у цій галузі.
Також повідомляємо про те, що Ваша відповідь набуде розголосу,
адже її буде опубліковано в засобах масової інформації, у тому числі і на домашній сторінці громадського руху «Дзимта» в Інтернеті:
www.rod.lv.
Заздалегідь вдячні за відверту і швидку відповідь.
Ar cieтu,
Valdes priekљsзdзtвjs

Усім, хто знайомий із новітніми методами виховання дітей, що ґрунтуються
на т.зв. «гендерній» теорії, суть таких
«маскарадів» добре відома. Її, власне,
і не приховують, вона доволі чітко викладена у підручниках і методичних
посібниках, рекомендованих учителям і вихователям у Німеччині, Франції, скандинавських країнах. Вважають,
що дитині змалку слід прищеплювати
розуміння того, що біологічна стать і
сексуальна ідентичність – не одне й те
саме. Хто народився хлопчиком – зовсім
не обов’язково хлопчик, а народжена
дів
чинкою – не обов’язково дівчинка.
Переодягання – своєрідний тест, «вживання» в істоту іншої статі, можливість
прислухатися до внутрішнього голосу: а
хто ж я є насправді?..
Але це і є те саме, що в побуті називають пропагандою гомосексуалізму. У
дітей знімають природний бар’єр перед
сексуальними контактами з представниками своєї статі. Відбувається, як тепер модно казати, перепрограмування
свідомості.
Товариство «Захистимо наших дітей!»,
членом якого я є, поширило отриману
від батьків інформацію в ЗМІ і соціальних мережах. Ми дійшли висновку, що
ініціатива іде згори – від Міністерства
освіти і науки або від Міністерства добробуту, яке у Латвії є головним лобістом європейських новацій у системі виховання дітей.
З міністерств відповіли, що керівниц
тво дитячих садків і шкіл (аналогічні
«маскаради» відбулися і в молодших
класах кількох шкіл) діяло у цьому випадку самостійно. Крім того, чиновники заявили, що не бачать у цьому
травесті-шоу нічого небезпечного.
Йдеться, мовляв, про відродження давніх традицій.

_________________

Гендерна революція
біля берегів Балтики
У лютому-березні в кількох латвійських дитячих садках
з’явилися цікаві оголошення. Батькам було наказано привести дітей на святкування Масляної в одязі іншої статі: хлопчики переодягаються у дівчат, дівчата – у хлопчиків. Більшість
батьків наказ виконали. Але виявилися й такі, хто забив на
сполох. Один із батьків залишив записку вихователям: «Прийдемо пізніше, до обіду. Не хочу, щоби з моєї дитини робили
трансвестита».
Особисто мені нічого не відомо про
традиції масового переодягання 4–7-річних дітей в одяг іншої статі (якщо тільки
не вважати традицією свято дітей-трансвеститів у Каліфорнії…). Так, зафіксовано
ритуали переодягання у кількох африканських і південноамериканських племен, але учасники ритуалу – сексуально
зрілі молоді юнаки і дівчата, а не діти
дошкільного віку. Крім того, нерозумно
вимовляти слово «традиція» із придихом
– не всі традиції гарні. Ми ж не збираємося наслідувати традиції Давньої Греції
періоду занепаду. Може, плем’я «мумбуюмбу» тому й залишилося обабіч прогресу, що занадто захоплювалося переодяганням і подібними забавами…
У Латвії гендерна революція тількино постукала у двері, у сусідній Естонії вона просунулася глибше. У квітні
естонський парламент готується розглянути законопроект, який узаконить
одностатеві шлюби. Можливо, це буде

названо якось інакше – не «шлюби», а
«одностатеві цивільні партнерства», але
суті справи це не змінює. Багато з тих,
хто обурений пропагандою гомосексуалізму серед дітей, до одностатевих шлюбів ставиться доброзичливо-нейтрально: «Адже це нікому не заважає!..» Люди
не розуміють: щойно одностатеві стосунки отримають офіційний статус, уже
не буде жодної правової можливості
запобігти пропаганді в дитячих садках
і школах. Як можна заборонити те, що
визнано за норму, легалізовано на державному рівні? І в дитячих садках читатимуть казки про кохання прекрасного
принца №1 до прекрасного принца №2
(наші земляки, які виїхали до Ірландії,
пишуть про шок, який вони пережили,
побачивши в руках дітей ці яскраво ілюстровані книжки).
До речі, про пронумерованих принців… У Литві з електронних шкільних
щоденників зникли слова «батько» і

«мати», замість них з’явилися «1 з батьків» і «2 з батьків». Схожа зміна термінології відбувається поступово в усій
Європі, а піонерами ініціативи були
швейцарські феміністки. У Швейцарії
слова «батько» і «мати» повністю зникли
з офіційної документації. Щось схоже
ми читали у Хакслі, в його відомій антиутопії «О чудовий новий світ»: там слова
«батько», «мати», «батьки» було визнано
лайливими. І Хакслі був першим, хто передбачив – 80 років тому! – примусову
ранню сексуалізацію дітей. Пам’ятаєте
епізод, де нянечка тягне до психолога
заплаканого малюка, тому що той відмовляється грати в обов’язкові еротичні
ігри?
Немає жодних сумнівів, що «гендерні
революціонери» хочуть поширити свою
божевільну утопію на весь світ. Зараз на
черзі – Східна і Південна Європа. Легко «революціонерам» у цих країнах не
буде, традиційні цінності там ще сильні.
Досвід Хорватії, країни ЄС, де шляхом
референдуму було заборонено одностатеві шлюби, показав, що опір може бути
ефективним.
У грудні минулого року товариство
«Захистимо наших дітей!» виступило з
ініціативою проведення референдуму в
Латвії. До закону про захист прав дітей
пропонують внести дві поправки. Їхній
зміст, якщо коротко: 1) заборона пропаганди одностатевих стосунків у дитячих
навчальних закладах; 2) заборона залучення дітей до заходів, що мають на меті
пропаганду одностатевих стосунків.
Латвійське законодавство передбачає
дуже довгий і тернистий шлях до референдуму, зараз ми на першому етапі: до
грудня 2014 року треба зібрати 30 тисяч
нотаріально завірених підписів на підтримку референдуму.

Володимир ЛІНДЕРМАН

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

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРОСУВАННЯ АНТИСІМЕЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІД ТИСКОМ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУТІВ

Неправомірні дії Комітету ООН
з прав дитини
Нова доповідь Аналітичного центру «Сімейна політика» вказує, як Комітет ООН з прав дитини діє
з порушенням свого мандата і норм міжнародного права, тим самим завдаючи шкоду міжнародній
системі прав людини.
Резюме доповіді
В аналітичній доповіді розглянуто проблеми,
пов’язані з діяльністю Комітету з прав дитини ООН,
що стежить за виконанням Конвенції про права
дитини.
Основну увагу приділено неправомірним діям Комітету. Зі стурбованістю зазначено, що багато дій Комітету можна розглядати як:
– такі, що протирічать принципові суверенної рівності держав-членів (ст. 2 Статуту ООН);
– такі, що виходять за межі мандата Комітету;
– такі, що протирічать досягнутому міждержавному
консенсусу, або такі, що не базуються на ньому.
Зокрема, за час своєї діяльності Комітет:
– здійснював на держави тиск з метою змінити їхнє
законодавство про аборти всупереч міждержавному
консенсусу і не маючи для цього підстав у міжнародних угодах про права людини;
– опосередковано просував суперечливі концепції,
з приводу яких відсутній встановлений міждержавний консенсус (легалізація одностатевих сексуальних
зв’язків, юридичне визнання одностатевих шлюбів і
партнерств, декриміналізація проституції);
– без жодних підстав у Конвенції, інших міжнародних угодах у галузі прав людини і всупереч Каїрській
програмі дій і Пекінській платформі дій, що отримали
певне міждержавне визнання на рівні ООН, вимагав
від держав здійснювати сексуальну освіту дітей незалежно від згоди їхніх батьків і змінювати національні
закони, для забезпечення доступу дітей до послуг в галузі репродуктивного здоров’я без відома і згоди їхніх
батьків;
– за допомогою неправомірної інтерпретації Конвенції створив нове, що не випливає з неї, «зобов’язання»
держав-учасниць (на законодавчому рівні заборонити
тілесні покарання дітей у сім’ї), після чого імперативно
вимагав його виконання, включаючи зміну національних законів;
– усупереч принципу суверенної рівності, не маючи
для цього підстав у Конвенції, вимагав від держав ратифікації ще не прийнятих ними міжнародних угод;
– неправомірно втручався у галузь релігійної
свободи.
Вказано, що всі ці дії Комітету (документально підтверджені Додатками), незалежно від етичної оцінки
їхнього змісту, є неправомірними. Вони повинні бути
визнані такими, що порушують принцип суверенної
рівності й виходять за рамки мандата договірного органу. Неправомірні дії Комітету, хоч і не мають прямих
юридично зобов’язальних наслідків, здійснюють серйозний вплив на правову ситуацію у державах – учасницях Конвенції про права дитини. Вони впливають на
національну практику правозастосування, внесення
змін до національного законодавства і прийняття міжнародними органами зобов’язальних рішень.
Насправді ж неправомірні дії Комітету слід розглядати як протиправні щодо міжнародного права, а отже,
нікчемні.
Неправомірні дії Комітету з прав дитини можуть серйозно загрожувати стійкості системи міжнародного
права про права людини, суверенітету держав-учасниць, культурної ідентичності народів, що проживають
в них, та інституту сім’ї, яка «є природною й основною
складовою суспільства і має право на захист з боку су
спільства і держави» (ст. 16.3 Загальної декларації прав
людини), у тому числі і з боку міжнародної спільноти.
За таких умов є недоцільним і небезпечним визнання
нових повноважень Комітету з боку держав-учасниць
шляхом підписання і ратифікації Факультативного про-

токолу до Конвенції про права дитини, що стосується
процедури повідомлень (документ ООН A/RES/66/138).
В окремому розділі доповіді звернено увагу на такі
проблеми, пов’язані з Протоколом, як:
– вади процедури його розробки;
– послаблення значення національного законодавства і судочинства;
– розмивання нормами Протоколу принципу вичерпання внутрішніх засобів захисту порушеного права;
– потенційне приниження значення сім’ї внаслідок
застосування Протоколу.
Доповідь вказує, що для виправлення наявної ситуації з неправомірними діями Комітету, що викликають
обґрунтоване занепокоєння, держави-учасниці можуть використати низку інструментів, серед яких:
– можливість робити заяви про тлумачення
Конвенції;
– можливість вказувати на межі повноважень (мандата) Комітету у відповідях на його запити про додаткову інформацію у зв’язку з періодичними доповідями
та в інших офіційних заявах;

– попередження про можливість денонсації Конвенції у випадку, якщо не буде проведено відповідної реформи діяльності Комітету;
– відмова від ратифікації факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, що стосується процедури повідомлень, до проведення відповідної реформи діяльності Комітету;
– активна участь держав-учасниць у процесі реформи договірних органів ООН з тим, аби їхня діяльність
чітко відповідала їхнім мандатам, стала більш прозорою і більш ефективно контрольованою державами –
учасницями Конвенції.
Ці інструменти після належної оцінки наслідків їхнього застосування можуть у різних сполученнях
використовувати держави для захисту прав їхніх суверенних народів, інституту сім’ї, а також власної культурної, релігійної і моральної ідентичності.

Завантажити доповідь - http://www.familypolicy.
ru/rep/int-14-055.pdf

Країни Африки, Карибського басейну і Тихого океану
звинувачують ЄС у подвійних стандартах
і порушенні принципів демократії
Саме так Парламентська Асамблея країн АКТ розцінює
спроби ЄС змусити їх змінити своє ставлення до проблем
«сексуальної орієнтації».
В
групу
країн Африки,
Карибского
басейну
та
Тихого океану
(країни АКТ)
входять
на
сьогоднішній день 79 країн (48 – в Африці, 16 – у Карибському басейні та 15 – у Тихоокеанскому регіоні),
більшість з яких були колись французькими чи британськими колоніями.
Однією з головних цілей цієї міжнародної організації
є розвиток економічного співробітництва з країнами
Європейського Союзу. Парламентська Асамблея АКТ
є органом міжпарламентського співробітництва країн
групи. У березні 2014 року, після того, як у Нігерії та
Уганді – африканских країнах, які входять до складу
АКТ, – були ухвалені закони, що передбачають більш

сувору відповідальність за гомосексуалізм, Європейський Парламент під впливом лобі прихильників інтересів так званих «сексуальних меншин», прийняв
резолюцію про початок консультацій з призупинення
участі цих країн в економічному співробітництві. Фактично від урядів цих країн вимагають змінити ставлення до гомосексуалізму під загрозою відмови в обіцяній раніше економічній допомозі.
У відповідь на це Парламентська Асамблея АКТ прийняла декларацію, у якій звинуватила країни ЄС у порушенні принципів демократії і застосуванні подвійних стандартів з цих питань.
Асамблея також зазначила, що якщо санкції щодо
Уганди і Нігерії залишаться в силі , вона рекомендуватиме керівникам держав, що входять до АКТ, утриматись від участі у Саміті АКТ – ЄС, який має відбутися у
травні цього року.
Нижче наводимо уривок з тексту Декларації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПАРЛАМЕНТСКОЇ АСАМБЛЕЇ ГРУПИ КРАЇН АФРИКИ,
КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ І ТИХОГО ОКЕАНУ
Парламентська Асамблея Групи країн Африки, Карибського басейну і Тихого океану (АКТ)
у ході своєї 35-ї сесії у Страсбурзі (Франція, 14 і 19 березня 2014 року):
1. Шкодує про свідоме застосування подвійних стандартів у питаннях демократії і проблем
прав людини, яке виявилося у реакції Європейського Парламенту щодо проблем сексуальної
орієнтації і гомосексуалізму в країнах АКТ.
2. Нагадує, що в країнах АКТ ця проблема
не викликала тривалих суперечок серед їхніх
народів, які співіснували з цими відмінностями на основі раніше встановлених норм суспільної поведінки та оптимальних стандартів
пристойності.
3. Знову підтверджує, що відкидає будь-які
спроби здійснювати тиск на країни АКТ з метою
змусити їх прийняти цінності, що суперечать бажанням і прагненням їхніх народів, і вважає, що
такі спроби з боку ЄС суперечать принципам

парламентської демократії, яких дотримується
Асамблея, і є такими, що не мають нічого спільного з Котонуською партнерською угодою.
4. Шкодує, що деякі країни АКТ були покарані
за дотримання і підтримку загальноприйнятих в
їхніх суспільствах норм.
[...]
6. Закликає ЄС поважати демократичні процеси в суверенних державах і утриматись від дій,
які можуть підірвати основи його партнерських
стосунків з групою АКТ, включаючи можливість
досягнення цілей ліквідації бідності і стійкого розвитку, та уникати пов’язування питань сексуальної орієнтації та гомосексуалізму з питаннями
надання допомоги у розвитку і співробітництві.
http://www.familypolicy.ru/read/1926
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У нас в сім’ї – перша дитина. Цікаво за дочкою спостерігати, як
вона росте. Спимо ми всі разом
в одній кімнаті, де стоїть телевізор, який іноді вмикаємо для
перегляду вдень і ввечері. Помітили ми, що, коли починається
реклама, дитина обов’язково реагує на неї. Хай що дочка робить,
хай чим займається, вона відкладає все убік і дивиться рекламу.
При переключенні на інші канали
відповідає сплеском негативних
емоцій. Думали, що тут має місце
специфічний звук. Його ми вимикали, коли вкладали спати. Але,
щойно починається рекламний
ролик, її сон як рукою знімає. І знову тупе споглядання реклами. Їй
лише 11 місяців. І це не поодинокий випадок. У подруг моєї дружини з дітьми така сама реакція на
рекламу.
Сергій БЛИНІЧКИН, Генічеськ

Таємний «педагог»
Скільки рекламних роликів дитина переглядає за рік? Учені називають різні цифри. В Канаді підрахували,
що діти в середньому бачать близько
20000 рекламних роликів на рік. За іншими дослідженнями, ця цифра ще
вища – 40000. Звісно, точно підрахувати кількість реклами, «спожитої» нашими дітьми, неможливо. Очевидно одне:
будь-яка дитина, яка регулярно дивиться телевізор, заходить в Інтернет, читає
чи переглядає сучасну пресу, навіть
дитячу, отримує кілька десятків рекламних повідомлень на день. Враховуючи
ту силу переконання, яку має реклама
(особливо для дітей), можна сказати, що
вона багато в чому виховує наших дітей: формує їхні уподобання, смаки і навіть погляди на світ. Тому батькам слід
враховувати, що в житті їхніх дітей присутній дуже впливовий «учитель» – реклама. Причому в цього «педагога» цілі
дещо відрізняються від тих, які зазвичай
переслідують батьки і вчителі. Єдина
кінцева мета реклами – продати товар.
Маркетолог не розмірковує, наскільки
та чи інша річ корисна чи потрібна дітям та їхнім сім’ям. Про це повинні думати батьки. Ніхто не зробить цього за
нас. Між тим, рекламні «послання» навмисно культивують у людині оманливе
почуття незадоволеності, щоби потім
створити хибні потреби.

Виховати
споживача
Великі компанії вже
давно зрозуміли, що
реклама, спрямована
на дітей, – це ідеальна
інвестиція в майбутнє бренда. Що більше
роликів,
оголошень,
картинок із певним товаром, брендом бачить
дитина, то вірогідніше, що в майбутньому
вона його купуватиме.
Ба більше, діти – це
ще і величезний сьогоденний прибуток, а
його дістають не лише
виробники іграшок та
інших суто дитячих то-

Батьківська експертиза. МЕДІА-ПРОСТІР

варів. Американська асоціація психологів опублікувала звіт, в якому зібрано
результати досліджень впливу реклами
на дітей і підлітків. У ньому, зокрема,
йдеться про те, що купівельна спроможність дитини не обмежується «канюченням» чогось у батьків. Адже у кожного
школяра є певна кількість кишенькових
грошей. Більшість дорослих споживачів так чи інакше аналізує свої витрати.
Зате у дітей майже немає стримувального мотиву. Переконати дитину в тому,
що їй необхідна саме ця річ, – простіше простого. Крім того, діти здійснюють дуже великий вплив і на загальні
сімейні витрати. Як правило, батьки не
усвідомлюють того, наскільки часто їхні
рішення про покупки приймаються під
впливом уподобань і смаків їхніх дітей.
А що сформувало ці смаки?
Ми давно знаємо, що, наприклад, наші
харчові уподобання багато в чому фор-

машини. Сьогодні всі великі автомобільні концерни як мінімум частину
своєї реклами орієнтують спеціально на дітей. Тож дитячий маркетинг
уже давно не обмежений іграшками
та льодяниками.

Три факти про дітей, які
використовує реклама
Реклама схожа на гарну подарункову коробку. Що в ній приховано,
ви не знаєте, але вам подобається
яскрава, блискуча і шарудлива обгортка, і ви готові спробувати придбати цей товар. Здатність задуматися про реальний зміст цієї «коробки»,
підійти до нього критично, поставити
потрібні запитання (насамперед собі)
зветься зрілим сприйняттям реклами.
Очевидно, що діти не мають такої здатності. Однак це ще не все. Психологи
з’ясували кілька цікавих фактів:

Як
захистити
дитину

від реклами?

Скільки часу може знадобитися для того, щоби дитина у щось повірила?
Якщо вміло все описати та й додати до всього красиву яскраву картинку,
вочевидь, небагато. Може, 5 хвилин? Тридцять секунд – стверджує професор педіатрії Стенфордського університету доктор Томас Робінсон. «Навіть
перегляд упродовж тридцяти секунд рекламного ролика нового продукту,
якого дитина ніколи раніше не бачила, змінює її уподобання», – говорить
доктор Робінсон.
Учені вирішили також перевірити, наскільки присутність добре розрекламованих символів (товарних знаків) впливає на дитячу думку про продукт.
«Ми давали дітям від 3 до 5 років дві однакові порції їжі, при цьому одну
з порцій було запаковано в обгортку з відомим символом, а друга була без
такої», – розповідає професор Робінсон. В абсолютній і переважній більшості діти казали, що їжа з упаковки із символом була смачніша.
муються під впливом реклами. І далеко
не завжди вибір здійснюється на користь здорової їжі. Які продукти частіше
за все рекламують дітям? Звісно ж, фастфуд і різноманітні «смаколики» – насамперед, солодощі. Ожиріння стає дедалі
поширенішою і серйознішою проблемою для дитячого здоров’я. Відомо, що
ця хвороба давно вже «помолодшала».
32 роки тому в провінції Квебек (Канада) було заборонено
будь-яку друковану й
електронну
рекламу
фаст-фуду для дітей.
Сьогодні вчені аналізують результати цих заходів. Факти говорять
самі за себе: споживання фаст-фуду в провінції скоротилося на
13%, у Квебеку – менше
дітей з ожирінням, ніж у
будь-якій іншій канадській провінції.
Уже в кінці 1990-х
років продавці автомобілів помітили, що
діти іноді відіграють чи
не вирішальну роль під
час придбання сімейної
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стор.

1. Діти молодше 4–5 років
взагалі не відрізняють рекламний зміст від будь-якого
іншого. Тобто, якщо по телевізору йде рекламний ролик,
малюк сприймає його так само,
як передачу, яку він щойно дивився. Ба більше, такі діти майже не розуміють різницю між
реальними речами і вигаданими. Для дитини цього віку все,
що вона бачить по телевізору,
– правда! Саме тому реклама,
спрямована на малюків, як правило, взагалі не дає якогось
опису характеристик продукту,
а просто створює певний веселий, щасливий образ, який у дитини повинен
асоціюватися саме з цією річчю. Продукт – це веселощі, радість, щастя. От і
все послання. І дитина, звісно, так це й
сприймає. Вона одразу ж бажає цю річ,
навіть якщо не знає, що це.
2. Діти від 8 до 12 років розуміють мету реклами, але досі вразливі
перед нею. У цьому віці починається
процес самопізнання, відбувається перехід з дитинства у підлітковий період.
Тут реклама використовує бажання дітей скоріше стати старшими, здаватися

більш вишуканими. Це період героїв
і копіювання їх. Реклама «піклується»
про те, щоби забезпечити дітей і героями, і засобами бути на них схожими.
3. Підліткам важливо, з одного
боку, відокремити себе від батьків, а
з іншого, влитися в групу однолітків,
відповідати їхнім уявленням і запитам. Це складний психологічний період. Маркетингові схеми використовують або підліткові комплекси (почуття
невпевненості у собі, а також бажання
бути прийнятим, популярним) або, навпаки, у гру вступають позитивні якості
підлітків: їхній ентузіазм, енергія, бажання знайти себе, кинути виклик світу.

Що можуть зробити батьки?
Діти зазнають впливу реклами, починаючи з дуже раннього віку. Якщо
йдеться про малюків, то найосновніше
– обмежити перегляд реклами по телевізору та з інших джерел. Просто намагайтеся, щоби дитина бачила якомога
менше рекламних роликів і постерів.
Стежте за тим, що дивиться ваша дитина. Ми намагаємося захистити дітей від
сцен насильства по телевізору, можливо, варто встановити таку саму заборону і на рекламу.
Зі старшими дітьми головна стратегія
– це спілкування. Говоріть із дитиною
про те, що вона бачить, пояснюйте їй,
як побудовано рекламу і чому її, дитину,
хочуть у чомусь переконати. Саме за допомогою діалогу можна навчити дитину
аналізувати інформацію, яку вона чує в
рекламних повідомленнях, і відрізняти
корисне від шкідливого, потрібне від
непотребу. Щоправда, доведеться виявити терпіння. Навіть якщо спочатку
здається, що всі ці пояснення мало ді-

ють на дитину, – це не так. З часом ваші
слова і зусилля принесуть плоди. Коли
дитина щось просить під впливом реклами і ви відмовляєте – не робіть цього без пояснень. Спитайте її, чому вона
хоче саме цю річ? Чому вона вважає,
що вона йому потрібна? Хто розповів їй
про неї? Краще за все, якщо дитина сама
побачить, що її бажання – те, чого хоче
реклама, а не те, чого хоче вона сама.
Поступово вона навчиться ставитися до
реклами критично, правильно оцінювати, читати між рядків.

Євгенія РОГАЧЕВА

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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ОСВІТА.

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

Розвиток особистості

ПРО ПРОБЛЕМУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ОБРАЗУ ВЧИТЕЛЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
З

вертаючись до проблеми духовно-морального образу вчителя
християнської етики, ми повинні чітко
розуміти, які цілі постають перед наставником, перед педагогікою в цілому,
які з них є основними і пріоритетними,
а які – другорядними. І залежно від визначення цих цілей та їхньої ієрархії нам
буде зрозуміло й те, яким саме повинен
бути духовно-моральний образ учителя,
що в ньому повинно бути визначальним.
Вчитель християнської етики не може
викладати предмет схоластично. Вибудовувати свої уроки йому необхідно
за святоотцівською методикою, що передбачає, аби вчитель жив справжнім
християнським життям. І звертаючися
до духовно-морального образу людини,
ми насамперед повинні зрозуміти, якою
мірою вчитель причетний чи може бути
причетним до духовного життя. Ця причетність може бути потенційною, реальною в майбутньому, але вона повинна
бути можливою. В іншому випадку вчитель перестає бути носієм позитивного,
здорового досвіду.
Без сумніву, духовно-моральний образ учителя формується упродовж
усього його професійного й особистого
життя, але динаміка цього просування
й вектор його напряму повинні бути
незмінними. У якому напрямі дивиться
педагог, куди спрямовано його внутрішній погляд? Св. Іоан Златоуст вказує на
дев’ять духовних сходинок, піднімаючись якими, вчитель може удосконалювати свій духовно-моральний образ
(див. схему).
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жественний заклик, звернений до неї.
Це співпраця в дусі людини і Бога, де людина – не пасивний Об’єкт, що приймає
дари від Святого Духа, а співпрацівник
Бога з виправлення, перетворення
своєї людської природи, пошкодженої
гріхом.
Духовна мудрість є плодом дій Святого Духа, сукупність особистісних
рис, що свідчать про присутність у
душі Святого Духа. У Біблії таких плодів дев’ять: любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра,
покірність, стримання (Галл. 5: 22–23).
Ці якості – необхідні для розвитку, поновлення й удосконалення людських
чеснот. Складовими духовної мудрості у структурі людської особистості,
таким чином, є і когнітивні, й емоційні, й мотиваційно-вольові компоненти. Духовна Мудрість, розглянута
в «горизонтальному вимірі», є сукупністю особистісних рис, які людину
максимально наближують до вершини «Ліствиці» – християнського ідеалу
Педагога.
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Молитися за нього
Богові

Благодіяти йому

Навіть любити його

Не почувати до нього ненависті

Віддавати більше, ніж скільки хоче взяти кривдник

Віддати себе самого злостражданню

Не лише не робити кривдникові того, що ти зазнаєш від нього, а
й залишатися спокійним

Коли образу вже заподіяно, не відповідати тотожним злом кривдникові

Не починати образи
Сходини духовного вдосконалення

Н

еобхідно роз’яснити зміст понять
формули духовності.
Поняття духовності розглядають у
«вертикальному розрізі» і в контексті
стосунків людина – Бог, де відбувається
спільна праця з виправлення пошкодженої людської природи, де кожен,
найменший крок людини, спрямований
до Бога, значно збільшується, підтримується і спрямовується. Кінцевою метою такої «праці» є максимально повне
включення людини до вічного діалогу
любові, що відбувається усередині Святої Трійці між трьома її особами: Отцем,
Сином і Святим Духом.
Християнська духовність – відновлення стосунків між людиною і Богом
через віру в Ісуса Христа, через підкорення Серця, розуму і життя Ісуса як
Спасителя.
Людська духовність – праця Святого
Духа в людині; відповідь людини на Бо-

До вчителя християнської етики висувають вимоги, адекватні найвищій професії – Педагог. Цілком очевидно, що не
кожен учитель, який викладає «Християнську етику», відповідає цим вимогам.
Але – щодо вимог у галузі духовно-моральній компроміси неприпустимі. Вивчення етики, на переконання Г.С. Сковороди, неможливе без попереднього
опанування знань про Бога і смисл життя. У трактаті «Начальная дверь ко хрістіанскому добронравію» український філософ звертає увагу не
2. Любити дітей
на фізичні труднощі духовного
(у християнському
зростання, а на величину того
розумінні – бачивнутрішнього спротиву душі,
ти у дитині образ
який доведеться подолати для
Божий).
справи: «Многії тілесні необхід3. Позитивно оціності очікують на тебе, і не там
нювати
християнщастіє, а для серця твого єдино
ську культуру як
є на потребу, і там Бог і щастіє. У
змістовний
комсерці і душі твоїй… я бажаю, аби
понент
світової
душа твоя, як Ноєва голубиця, не
культури.
знайшовши ніде спокою, повер4. Знати християннулась до серця твого, до того,
ські традиції в істохто гине у серці твоєму».
рії свого народу.
На думку Сковороди, не від5. Володіти меточуваючи Богом дарованої сроддиками духовно-моності зі своєю працею, людина
рального й етичного
виховання дітей відповідно до специфі- сприймає усе довкола як щось непотрібне, негідне до вжитку, як «руїна…
ки змістового компоненту програми.
лом… нісенітниця».
6. Знати Святе Письмо.
Висновки за результатами дослі7. Ознайомитися з церковнос лов’ян
дження, перспективи подальшого виською мовою.
8. Володіти (бажано) яким-небудь ви- вчення у цьому напрямі. Особливості
дом творчої діяльності (співом, малю- духовно-морального образу вчителя
ванням, грою на музичному інструменті, християнської етики зумовлено специфікою його професійної діяльності. Це
конструюванням).
– складна інтегрована якість особистості вчителя, що
містить
духовноморальний і професійно значущий
ідеал, відповідно
до якого вибудовується
ієрархія
цінностей, що детермінує систему
відносин як у професійній діяльності, так і в оточенні.
Запропоновано формулу духовності, яка може
стати підмогою до
світогляду вчителя християнської
етики.
Потреба
будь-якого вчителя у постійному
самовдосконаленні актуалізує таку
формулу як частину
духовного
зростання.
Отримані результати дослідження
можуть бути використані в навчально-виховному процесі
вчителями
і батьками учнів
під час організації
практичної роботи
з духовно-морального виховання.
Мініатюра з книги «Ліствиця» (сходи) Іоана Ліствичника, присвяченої

У своїх дослідженнях українські вчені акцентують
увагу здебільшого на формуванні фахових знань, умінь,
навичок учителів, при цьому недостатню увагу приділяють їхнім духовно-моральним значущим якостям,
духовним потребам і цінностям моральних орієнтирів.
Відсутня цілісна характеристика духовно-морального
образу вчителя християнської етики.
Метою дослідження є визначення складових духовно-морального образу вчителя християнської етики.

В

иходячи з вищевикладеного, до
підготовки вчителя християнської
етики слід висувати особливі вимоги.
Для вчителя, який вестиме цей предмет,
недостатньо мати загальну психологопедагогічну підготовку. Йому слід володіти особливою методикою викладання
християнської етики. Загальний рівень
підготовки, згідно з вимогами Державного стандарту вищої фахової освіти,
здобуває учитель будь-якого фаху: знання психологічних вікових особливостей учнів, знання педагогічних технологій організації навчально-виховного
процесу. До вчителя цього предмету
повинні бути певні вимоги:
1. Бути людиною побожною, чесною,
діяльною і працьовитою; не лише для
годиться, а насправді бути живим зразком чеснот, які вона повинна прищепити іншим, адже ніщо вдаване не може
бути тривалим.

духовному зростанню.

С.А. СИРОЇЖКО

N
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Розвиток особистості. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Нині перед суспільством надзвичайно гостро постає проблема морального виховання дітей
будь-якого віку. Педагогічне співтовариство заново намагається
зрозуміти, яким чином прищепити сучасним дітям морально-духовні цінності.
Сьогодні на дитину від самого
народження звалюється величезний масив інформації: ЗМІ, школа, дитячий садок, кіно, Інтернет
— усе це швидше сприяє розмиванню моральних норм і змушує
нас дуже серйозно задуматися
над проблемою ефективного морального виховання власного малюка.
Особливості морального виховання дошкільнят. Дитина, здатна правильно оцінити й зрозуміти почуття й
емоції іншої людини, для якої поняття
дружба, справедливість, співчуття, доброта, любов не є порожнім звуком, має
значно вищий рівень емоційного розвитку, не має проблем у спілкуванні з
оточенням, значно стійкіше переносить
стресові ситуації і не піддається негативному впливові ззовні.

Моральне
виховання
дошкільнят особливо важливе,
адже саме у дошкільному віці
дитина особливо чутлива до
засвоєння моральних норм і
вимог. Це одна з дуже важливих сторін процесу формування особистості дитини.

Іншими словами, духовно-моральне
виховання школярів і дітей раннього
віку можна розглядати як безперервний процес засвоєння ними усталених у
суспільстві зразків поведінки, які надалі
регулюватимуть його вчинки. В результаті такого морального виховання дитина починає діяти не тому, що хоче заслужити схвалення дорослого, а тому, що
вважає за необхідне дотримання самої
норми поведінки як важливого правила
у стосунках між людьми.
У молодшому віці стержнем, який
визначатиме моральне виховання
особистості дитини, є встановлення
гуманістичних стосунків між дітьми,
опора на свої почуття, емоційна чуйність. У житті дитини емоції відіграють
дуже важливу роль, вони допомагають
реагувати на навколишню дійсність і
формувати своє ставлення до неї. Залежно від росту малюка світ його емо-
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Найперше завдання батьків
полягає у тому, щоби допомогти дошкільняті визначитися з об’єктами його почуттів і
зробити їх суспільно цінними.
Почуття дають змогу людині відчути задоволення після
здійснення правильного вчинку чи змушують нас почувати
докори сумління, якщо моральні норми було порушено.

Методична
скринька
Особливості духовно-морального
виховання дошкільнят

цій розвивається, стає різноманітнішим
і багатшим.
Моральне виховання дошкільнят визначається тим, що в цей період малюк засвоює мову емоцій і почуттів, він
опановує прийняті в суспільстві форми
вираження своїх переживань за допомогою різноманітних словесних і несловесних засобів. Водночас дитина
вчиться стримувати себе у виявленні
своїх почуттів занадто бурхливо чи різко. На відміну від дворічного, малюк у
п’ятирічному віці вже може приховати
свій страх чи стримати сльози. Він опановує науку керування своїми емоціями, навчається надавати їм прийнятної
у суспільстві форми, послуговуватися
своїми почуттями свідомо.

Становлення емоційного середовища дошкільняти найтіснішим чином
пов’язано з його моральним вихованням і має свою динаміку. Так малюк,
ґрунтуючись на прикладах з досвіду,
вибудовує розуміння того, що добре, а
що погано, формує своє ставлення до
жадібності, дружби тощо. Таке ставлення до засадничих понять нашого життя
продовжує формуватися і надалі з дорослішанням. Головним помічником
дитини на цьому шляху є дорослий,
який конкретними прикладами своєї
поведінки і закладає в дитині основні
моральні норми поведінки. Отже, моральне виховання у дошкільному
віці визначає те, що дитина формує
найперші моральні оцінки і судження. Вона починає розуміти, що таке
моральна норма, і формує своє ставлення до неї, що, однак, далеко не
завжди забезпечує дотримання її в
реальних вчинках.
Моральне виховання дітей відбувається упродовж усього їхнього життя, і
визначальне значення у становленні моральності дитини відіграє середовище, в
якому вона розвивається і зростає. Тому
переоцінити важливість сім’ї у моральному вихованні дошкільнят неможливо.
Способи поведінки, заведені у сім’ї, дитина дуже швидко засвоює і сприймає,
як правило, як загальноприйняту норму.
Основа таких почуттів якраз і закладається у дитинстві, і завдання батьків
– допомогти в цьому своїй дитині. Обговорювати з нею моральні питання, досягати формування чіткої системи цінностей, щоби малюк розумів, які вчинки
неприпустимі, а які бажані і схвалювані
суспільством.

Ефективне моральне виховання неможливе без обговорення з малюком
морального боку вчинків інших людей,
персонажів художніх творів, вираження власного схвалення його моральних
вчинків найзрозумілішим для малюка
чином. Діти у спілкуванні формують
здатність виражати свої почуття, оцінювати їх, розвивають здатність до співпереживання і співчуття, дуже важливу у
моральному вихованні малюка.
Невміння виразити свої емоції, зрозуміти почуття оточення може призвести
до формування «комунікативної глухоти», що може стати причиною конфліктів дитини з іншими дітьми і негативно
позначитися на процесі формування її
особистості. Тому ще один дуже важливий напрям морального виховання дітей — розвивати їхні здібності
до емпатії (співчуття). Важливо постійно звертати увагу дитини на те, які
переживання вона відчуває, що почувають люди навколо, збагачувати лексикон малюка різноманітними словами,
що виражають переживання, емоції,
почуття.
Залежно від свого розвитку дитина
приміряє на себе різноманітні суспільні ролі, кожна з яких дасть змогу їй підготуватися до виконання різноманітних
соціальних обов’язків — учня, капітана
команди, друга, сина або дочки тощо.
Кожна з таких ролей має величезне
значення у формуванні соціального інтелекту і передбачає розвиток власних
моральних якостей: справедливості,
чуйності, доброти, ніжності, піклування тощо. І що різноманітнішим буде
репертуар ролей малюка, то з більшою кількістю моральних принципів
він ознайомиться і багатшою буде його
особистість.

Стратегія морального виховання у дитячому садку і вдома повинна спрямовуватися
не лише на усвідомлення своїх почуттів і переживань, на
засвоєння суспільно значущих
правил і норм поведінки, а й
на розвиток почуття спільності
з іншими людьми, формування позитивного ставлення до
людей в цілому.
І таке завдання морального виховання дітей у дошкільному віці здатна вирішити гра. Саме у грі малюк знайомиться з різними видати діяльності,
опановує нові для себе соціальні ролі,
удосконалює комунікативні навички,
вчиться виражати свої почуття і розуміти емоції інших людей, опиняється у
ситуації, коли необхідно співпрацювати
і взаємодопомагати, накопичує первинний банк моральних уявлень і пробує
співвідносити їх зі своїми вчинками,
вчиться дотримуватися опанованих моральних норм і самостійно здійснювати
моральний вибір.
Ольга ВЕШНЕВИЦЬКА

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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СВІТ СІМ’Ї.

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

Мистецтво бути батьками

Син повернувся від бабусі, несучи подаруночки, не випускаючи жодної коробочки з рук, акуратно зняв куртку й урочисто вніс їх до кімнати. Коли поставив
на стіл, я побачила три невеликі, затерті,
майже повністю вицвілі коробки з-під
парфумів.
Повільно син почав їх відкривати. Його
рухи були сповнені такої гордості, що я
й сама на хвильку повірила, що зараз
станеться істинне чудо, що дістане він
зі старих бабусиних картонок щось незвичайне. І от з однієї посипалися… ґудзики, з другої – значки, із третьої – різна
непотрібна біжутерія: брошки, сережки,
шпильки. Глянула на сина, впевнена в
його розчаруванні. Та де там! З яким же
захопленням він дивився на цю купку
маленьких дрібничок, ніби самі скарби
Алі-Баби були перед ним розсипані! Син
розповів, як довго вони з бабусею шукали по шухлядках оці «скарби», потім це
все перебирали, сортували, довго шукали, куди ж це «багатство» пересипати,
розказав, як милувалися цією бузковою
краплинкою чи ґудзиком-грибочком.

«Вовчий супчик»

Ліза:

Завжди були в нас проблеми з харчуванням, не
хотів син їсти ні супи, ні
овочі. Якось у поході святкували ми Павлусеві три
рочки, а саме – в Карелії.
Ось там їжа, приготована
на свіжому повітрі, «зміталася» за мить. Синочок їв
усе, аж тарілки вилизував. Подобався йому
смак і запах страв, на вогні приготованих.
А як повернулися додому, то знову тільки
й чула: «Не хочу, не буду». І тут я згадала
прочитану ще в дитинстві розповідь М.
Пришвіна «Лисичкин хлібчик». Батькомисливець, повертаючись із лісу, приносив дочці залишки недоїденого хлібця й
казав, що хліб цей лисичка їй передала. І

ЖИТТЯ ЯК ГРА

Наступного разу я й сама побачила свекруху, яка, здавалося, дарувала
все, як в приказці: «На тобі, небоже, що
мені не гоже». Мати чоловіка приїхала з
іграшковим собачкою, що років десять
валявся у шафі. Не було у собачки навіть

хвоста, та послухали б ви, яку
казкову історію вигадала свекруха про свій шлях до онука!
Коли вийшла вона з дому, так
собі все йшла, щільно притискаючи собачку до себе, і раптом за
спиною почувся дикий рев, вона
озирнулася та… Ми ще хвилин
з двадцять, затамувавши подих,
слухали захопливу розповідь,
як майже в повній темряві, наперекір стихії наша найсміливіша бабуся добиралася до нас у
гості. Як довелося їй відбиватися
і від бурого ведмедя, і від козака-розбійника, а коли боролася зі злим
тигром, то постраждав навіть собачка:
відірвав йому цей злодій-тигр хвостика.
Я, велика та доросла, теж стояла та
слухала «оповідки» свекрухи, забувши
на хвилину, що живемо ми на відстані

дочка з таким апетитом смакувала звичайний чорний хліб!
Ну і я спробувала.
Зварила я «похідну»
нашу страву – гречку
з тушонкою, і вигадала для Павлуся історію, що наші друзі
щойно повернулися
з походу й передали
півказанка кашки для нього. З яким же задоволенням уминав він гречку!
Супи я теж готувати призвичаїлась як лісовий делікатес, переданий нам нашими
друзями або ручними звірятками. А щоб
супчик пахнув вогнищем, краєчки тарілки я ледь-ледь змащувала рідиною для
копчення. Ось Павлусь і купився на цей
аромат.

«Гра навиворіт»
Ельвіра:
Пам’ятаю, коли Владик був маленьким, то лінувався
говорити, спілкуючись жестами та уривчастими реченнями. Одного разу я одягла в’язаний капелюшок навиворіт,
син помітив і показав жестом, що не так, а я його мугикання не зрозуміла. Він мені і так, і сяк вже промугикав, разів
десять пальцем на голову показав, а я не розумію. Владик
так рознервувався, що з мамою не все гаразд, що від обурення чітко вимовив: «Капелюх неправильно надітий». Я
навіть розгубилася, до цього думала, що в нього пасивний язик та губи, проблеми з фонетикою, а це звичайні
лінощі! Відтоді «випадково навиворіт» я стала багато чого
робити. То валянки йому поставлю в коридорі, коли літо
надворі, то виделку дам до каші. А оскільки син – педант,
йому дуже важливо, щоб кожна річ на своєму місці була, і
все робилося, як заведено в сім’ї, то почав він виховувати
«неправильну маму». «Кашу ложкою їдять, дай мені ложку», – поважно говорив він.
Гра «Навиворіт» з часом стала стосуватися багатьох
речей. Одного разу, щоб заспокоїти сина, який був знер
вований, я запропонувала йому піти до своєї кімнати та
порахувати іграшки на полиці, при цьому потрібно було
іти спиною вперед. Зацікавлений незвичним способом
пересування, син переключив свою увагу на рух тіла
і за десять хвилин заспокоївся. Коли мені хочеться відпочити й полежати, я пропоную Владику пограти в «Навиворіт»: він – мама, я – дитина. Він мною опікується, а
я лежу та вередую. Коли я відчувала, що Владик ось-ось
«зірветься» та готовий щось різке сказати або зробити,
казала: «А тепер те саме, тільки навиворіт». Владик зупинявся, міркуючи, що ж він хотів зробити, та намагався
це зробити, але навпаки. Це збивало його негатив і він
заспокоювався.

Наталка:

Магазин «Везунчик»

Максим – непосидько, речі на ньому «горять», і тому, коли друзі передають
нам одежу від доросліших дітей, я з вдячністю приймаю, але син відмовляється після когось щось носити. І я вигадала казку про магазин «Везунчик», куди
діти, яким у всьому щастить, віддають свій одяг, щоб носили його інші, і з одягом передають і частинку своєї удачі та щастя. «Second hand» подається синові
у яскравій упаковці з великим паперовим бантом, який навіть своїм розміром
підіймає настрій та змушує повірити, що під стрічкою чекає на нього справжнє
диво. Тепер Максимко рідко носить новий одяг, віддаючи перевагу джинсам
та светрам «везунчиків».

«Ранкові пірати»
Оленка:
У нашій родині заведено дарунки не вручати, а розшукувати. Напередодні свята дітям кладуть під подушку листа – «Карта скарбів».
Малятам подобається почуватися піратами або розбійниками, шукаючи скарби, заховані в квартирі. Вони зранку бігають по кімнатах,
сперечаються, радяться, щось перевертають, кудись заглядають,
то розбігаються по кутках, то в чотири руки намагаються відсунути
ящик, зазирають то під диван, то на антресолі. За ними слідом бігає
собака та ще й гавкає без упину, відчуваючи загальне хвилювання. І не так важливий сам подарунок, головне – вже відчувається святковий
настрій, очікування дива. Діти отримують такий
шквал емоцій та переживань! Процес пошуку
разом виявляється куди важливішим, ніж захована річ.

Оля:

усього лише двох автобусних зупинок і
що день сьогодні ясний та безхмарний.
Після всіх перипетій, які пережила бідненький запилений собачка, він став
найкращим другом для мого сина.
Я згадала і свою «собачу» історію. Колись прийшла до мами й запитала: «А
де Тішка наш?» «Сказав, що погуляє й
повернеться», – відповіла мама. Я й повірила, що справді наш живчик-пінчер
відповів мамі по-людськи, та все перепитувала: «А він і справді так сказав?» А
було мені тоді чотирнадцять.
Бажання вірити в диво у людини – віч
не. Дива бажаємо ми, чаклунства прагнемо. Віримо, що наше життя буде фантастичним, із незвичайними пригодами,
казковими круговертями та всім дістанеться по заслугах. Та, може, спробувати
самим розфарбувати своє життя, додати
до буденності гру, казку, чари? Наскільки
цікавішим та яскравішим стане життя?
Цю тему не раз я обговорювала, прогулюючись сквером разом з іншими
мамами. І кожна знайшла, що згадати та
розповісти…

«Діалект сімейний»

У нас в родині є своя мова, що склалася після народження дочки.
Маленька так кумедно перекручувала слова, які важко вимовляти,
та так влучно давала нові назви речам та поняттям, що вони зберег
лися й донині. Сквер, де гуляємо, називається «Гулякіно»; магазин
біля будинку – «Молочковий», там ми купуємо молоко; дільничний
лікар – «Акающі губки», тому що губи у лікарки завжди яскраво нафарбовані і при зустрічі вона просить вимовити: «А-а-а» та заглядає
в горло. «Леліть» означає хворіти, бо коли лежиш хворий в ліжку,
всі піклуються та леліють тебе.
Ще з десяток вигаданих назв знайомих страв. Яєчня – це «Бовтанка», картопляне пюре – «Топтанка», тому що зварену картоплю
товкти треба. Є ще кекс з родзинками – «Оченятка», тому що родзинки визирають із тіста, ніби підглядають за тобою. «Піду пружинки помну» означає, що хочеться на дивані полежати та побути
на самоті.

«Кавун-небожитель»
Любаня:
Наш тато
– актор-недоучка, який
намагається
реалізувати
свій нерозтрачений потенціал у
житті. Я так його і називаю: «Феєрверк на ніжках». Він – заводій, тамада, витівник. Навіть кавун купити
просто так не може, обов’язково з
ним щось трапиться і про це він, аж
захлинаючись, із таким жестикулюванням та паузами, із зітханнями
та пусканням очей під лоба, розказує. І потім ми згадуємо не смак
з’їдених ласощів, а «історію кавуна». Один кавун був божественний.
Щойно наш тато побажав, щоби
Всевишній послав йому солодкий
плід у липневу спеку, як смугастий
кругляк влучає прямо йому в руки,
впавши десь з третього поверха
Другий кавун матеріалізувався…
у горщику для квітів. Напередодні
ми з’їли кавун та вкинули зернятко
в горщик із кактусом, а на ранок
там лежав величезний астраханський цукровий… Шкода, звісно,
було кактуса, що під ним загинув…
Зате потім діти натикали насіння з
кавуна у всі горщики з квітами, але
тато нам серйозно пояснив, що
нам, як у лотереї, трапилося чарівне насіннячко.

Спробуйте і ви розфарбувати
своє життя яскравими кольорами, емоціями, додайте в нього радості й не забувайте, що ви самі,
власноруч, можете творити
справжні дива.
Марина САВАТЄЄВА
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Для початку давайте подумаємо: невже
світ зруйнується від того, що в дитячій не
буде ідеального порядку? І невже він, цей
порядок, коштує стількох нервів, сліз, лементів, взаємних обвинувачень й образ?
Адже маля неминуче вносить сум'яття в
життя дорослих. Діти всюди сунуть свій
ніс, усе хочуть дістати й покрутити в ручках, постійно щось ламають, розбирають.
І від цього нікуди не подітися.
А що стосується збирання іграшок та
іншої допомоги щодо прибирання вдома, то багатьом малятам буває важко займатися цим постійно, щодня через свої
вікові особливості. У певному сенсі дитина – завжди безлад, завжди порушення звичного ходу речей, інакше вона не
була б дитиною, а була би роботом або
маленьким дідусем. Звичайно, привчати
дітей до праці й порядку необхідно, але
треба, щоб це не виливалося в нескінченні конфлікти, не викликало тотальне неприйняття й... синці на м'якому місці!

Конфлікт статей
По-друге, на мій погляд, варто задуматися над тим, що неохайність зазвичай
виявляють хлопчики, а ремствують на неї
матері. Тобто ми маємо справу з одним із
проявів «конфлікту статей».
Спроба підкорити чоловічу природу
жіночій ні до чого гарного не приводить. Тим більше, що в нашій культурі
для чоловіків приоритетно інше: доброта, широта натури, шляхетність, хоробрість, витривалість. Дуже часто жінки,
які доводять дитину до неврозу, намагаючись виховати з нього чепуруна й акуратиста (ви тільки вдумайтеся в ці слова,
адже вони про все говорять, далеко не
в кожній мові знайдеться їхній еквівалент!), обурюються на своїх чоловіків
за педантизм, занудство, хворобливу
бридливість. Подібні риси в наших чоловіків звичайно сполучаються з поміркованістю й підвищеною обережністю,
що важко відмежувати від боягузтва.
Дружинам такі риси характеру не подобаються, але вони не розуміють, що це
дві сторони однієї медалі, що в житті все
взаємозалежне.
Однак, з іншого боку, нечупари в нашій
культурі зовсім не є ідеалом. Отже, матерям треба шукати компроміс, «золоту середину», виходячи з якої висувати вимоги
до дитини.

Як нудне зробити веселим
Зрозумійте просту річ: забирати іграшки нудно. Але ж інтерес – найважливіший
стимул діяльності. Не тільки для дітей, а
й для дорослих. Отже, необхідно штучно
створити, підігріти його. І найефективніший спосіб – це перетворити збирання в
цікаву спільну роботу.
Діти дошкільного й молодшого шкільного віку зазвичай з радістю відгукуються
на пропозицію рідних зробити що-небудь
спільно. Їхні відмови зробити щось самостійно в більшості випадків обумовлені
не неслухняністю, а страхом, що завдання
виявиться надто складним.

Трудове виховання. СВІТ СІМ’Ї
не навчиться працювати просто так, без
усяких підкріплень і стимулів, з почуття
боргу, він виросте безвідповідальним! І
йому доведеться в житті дуже важко!
А ви... відповідайте, тільки чесно: ви
багато робите «просто так, без усяких підкріплень»? Хіба ми з вами не чекаємо за
свою роботу винагороди: хто – моральної, хто – матеріальної, а хто – і тієї і тієї?
Набір наших стимулів, звичайно, різноманітний: тут і зарплата, і самоствердження, і той самий інтерес, і радість творчості, і багато чого іншого. Але головне, що
вони є.
І домашні обов'язки ми звалюємо на
себе зі зрозумілих причин. Виходячи заміж і стаючи матір'ю, жінка розуміє, що
їй доведеться робити по господарству
набагато більше, ніж раніше. Але ж це

Перші уроки
працьовитості
«Малюк зовсім не бажає збирати свої іграшки! Не минає дня, щоб
через це не було скандалу. Як тут бути?»
Подібні скарги психологам доводиться чути постійно. Часом боротьба
за дисципліну вимотує обидві сторони: у дітей розвиваються на цьому
ґрунті неврози, а для батьків побутові конфлікти виходять на перший
план. Про яке повноцінне духовне спілкування з дитиною може йти
мова в такому випадку?!
Крім того, у процесі спільної роботи
найкраще розповідати синові або дочці
щось цікаве, розмовляти про що-небудь
стороннє, не пов'язане з тим, чим ви зараз займаєтеся. Тоді психологічний акцент буде перенесено на розмову, і робота з нудної повинності перетвориться
на приємне проведення часу. Дитині це
може так сподобатися, що, бажаючи побільше поспілкуватися з вами, вона поч
не вам пропонувати свою допомогу й в
інших ситуаціях.
Або спробуйте по ходу справи пограти в ляльковий театр. Припустимо, неслухняний ведмедик не хоче залазити
до ящика, а слухняний динозаврик допомагає зібрати розкидані деталі конструктора й придумує, як заманити в ящик
ведмедика-непослуху.

А винагорода буде?
Деяким батькам вдається вмовити чадо
зібрати іграшки, пообіцявши якийсь презент. Інші ж вважають це неправильним.
Хто має рацію? Думаю, не трапиться нічого страшного, якщо ви пообіцяєте дитині
в нагороду за працю якісь ласощі, перегляд мультика або читання улюбленої
книжки. Не як плату за послугу, а саме як
винагороду, заохочення. Адже коли людина робить щось гарне, її теж хочеться
порадувати у відповідь.
Важливо тільки, щоб винагорода не
була суто матеріальною. Одного разу
дали цукерок, вдруге – приголубили, побалакали про щось, втретє – пограли,
учетверте – приготували на вечерю смачні пиріжки. І не обов'язково заохочувати
відразу ж, «не відходячи від каси». Треба
створювати не відчуття торгівлі або взаємовигідного обміну послугами, а теплу,
дружню атмосферу, коли люди з любов'ю
піклуються одне про одного.
А от гроші за роботу з прибирання
житла пропонувати дитині не варто. Це
геть випадає із традицій нашої культури.
Трудитися – завжди згодиться. – Але дозвольте! – вигукнете ви. – Якщо людина

компенсується щастям сімейного життя, порятунком від самотності, віднайденням чоловічої підтримки, радістю
материнства.
Маленькій дитині подібні міркування
недоступні, й обурюватися на неї через
це просто нерозумно. Тому треба розуміти, у яке складне становище ми ставимо дитину, коли хочемо від неї, щоб
вона займався нудними, одноманітними
справами з якихось вищих, незрозумілих
міркувань. Це те саме, що переконувати
першоклашку в необхідності добре навчатися, оскільки йому через одинадцять
років доведеться вступати до інституту.
Для шестирічного маляти одинадцять
років – два його життя. Він не може загадувати так надовго й, головне, керуватися настільки далеко відстроченими
стимулами.
Що ж стосується почуття боргу, те воно
формується в дітей дуже пізно. Це почуття не властиве дошкільнятам, і від них не
можна його вимагати, так само, як, скажімо, фізичної витривалості або знання вищої математики. Волю, відповідальність
треба розвивати потроху, усіляко заохочуючи дитину за прояв цих якостей.
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чає. Що робити? Для початку – набратися
терпіння.
Дуже незабаром синові щось від вас
знадобиться. Наприклад, він захоче подивитися мультики. Й отут ви спокійно,
неодмінно спокійно, інакше дитина образиться на ваш тон, і ця образа перекриє
собою все інше, відповісте: «Я, звичайно,
з радістю пішла б тобі назустріч і дозволила подивитися телевізор, але ти не хочеш
виконувати моїх прохань. А чому я повин
на виконувати твої? Це несправедливо».
Він скаже: «І не треба». Нічого страшного. Через якийсь час йому захочеться
ще чого-небудь, і ситуація повториться.
Дитина почне вередувати? Головне – не
лякатися й не поспішати виконувати його
вимоги. Висуньте умову: «Ти приберися
в кімнаті, а я тим часом зроблю те, що
ти просиш». Удайтеся до відволікаючого
маневру, запропонувавши на вибір парочку варіантів: «Як ти хочеш: щоб я забрала м'які іграшки або склала в коробку
кубики?»
Дружньо. Безумовно, ви можете піти на
певні компроміси, але на одному раджу
стояти твердо: жодних авансів! Дитина
одержує бажане тільки ПІСЛЯ того, як виконає вашу умову. Ні на хвилину раніше!
Досвід показує, що якщо дорослі не
зриваються на крик і не починають кидатися із крайності в крайність, маля, зреш
тою обирає той варіант, що здається найбільш підходящим. І, фактично пішовши
на поступки, не страждає при цьому від
ураженого самолюбства, оскільки залишається почуття, начебто він зробив вільний вибір.
Хоча, звичайно, часом (але тільки в
крайніх випадках, інакше набридне!) буває корисний і певний струс. Вичерпавши
всі педагогічні прийоми, мама восьмирічного Володі мовчки зібрала його іграшки
в мішок і понесла до виходу.
– Якщо ти з ними так поводишся, виходить, вони тобі не потрібні. Я, мабуть, від-

Маленький ледачий егоїст
Якщо незважаючи на всі ваші хитрування, син або дочка стабільні у своєму небажанні вам допомагати, не витрачайте
зусиль на довгі вмовляння.
Краще переверніть ситуацію, змусивши
дітей відчути на своїй шкірі, як неприємно зіштовхнутися з непробивним егоїзмом. Але тільки попередньо потрібно
пояснити свою поведінку, співвіднести її
з учинками дитини й, головне, показати
правильний вихід із ситуації. Акцент зробити на тому, що розумні люди роблять те
– так, інше – так, але ти вирішуй сам.
Приміром, син категорично відмовляється від усякої допомоги по господарству. І ввечері, після гостей, і вранці.
Підлога завалена машинками й деталями конструктора, а він ніби цього не помі-

дам їх сусідам із сьомого поверху. У них
грошей мало, діти навіть не мріють про
такий дорогий «Лего». Я думаю, вони будуть його берегти, – мамин голос звучав
тихо, але рішуче.
Володя не повірив: мама не раз грозила
зробити щось подібне, але ніколи нічого
не робила. І тільки коли клацнув замок,
до нього дійшло. Хлопчик із плачем вибіг
на сходи.
Деякі іграшки вони все-таки віднесли
сусідським хлопцям: мамі не хотілося заохочувати в синові жадібність. Але більшу частину залишили. І проблем з наведенням порядку в кімнаті звідтоді не
виникало.

Тетяна ШИШОВА

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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СВІТ СІМ’Ї.

Мистецтво бути батьками

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

7 найпоширеніших дитячих капризів
Скарга №1. На втому
Варіанти: «Я втомився», «Я більше
не можу» – і так увесь день, незалежно від того, скільки часу минуло після
відпочинку.
Зміст скарги. Скаржачись на втому,
дитина констатує факт і чекає від вас відповідної реакції. Якщо ви зайняті – таким
чином вона намагається привернути
вашу увагу. Якщо ви надто перевантажуєте малюка, він має на увазі: «Дай мені
спокій». А якщо стогнати він береться
щоразу, коли ви даєте йому неприємне
завдання, – це лише спосіб маніпулювати вами. Дитині здається, що скарги на
втому звучать менш образливо для вас і
більш правдоподібно для неї.
Як відповідати. З’ясуйте, від чого малюк стомився, і якої саме допомоги він
від вас чекає: поспівчувати, посидіти поряд чи навпаки – дати йому можливість
побути на самоті. Пропонуючи дитині
відпочити, обговорюйте тривалість паузи у справах: «Зараз ти подивишся мультфільм (поспиш) і відпочинеш, а потім ми
підемо в магазин (продовжиш займатися)». Не забудьте через певний час потому поцікавитися самопочуттям сина чи
дочки. Таким чином, ви покажете, що не
пропускаєте скарги повз вуха і хвилює
теся за дитину.
Що не слід говорити. «Треба було
менше бігати (кричати, бавитися…)» –
зараз критика не на часі. Якщо дитина
вами маніпулює, не слід демонструвати,
що ви знаєте істинну причину її капризів. Краще наступного разу перед тим, як
щось просити, поцікавтесь її самопочуттям. Тоді у малюка не буде можливості
симулювати, прикриваючися втомою.
Однак необхідно пам’ятати, що
часті скарги на втому можуть
бути симптомами різноманітних
захворювань і сигналом для батьків перевірити здоров’я дитини.

Коли дитина чимось невдоволена і скиглить, а батьки не можуть її
зрозуміти, то цілком можлива сварка. Скандал вибухає через одну неправильну реакцію, через одне слово, сказане не з тією інтонацією. Адже
скарги дитини – це не порожнє скиглення, як багато хто вважає. У найпоширеніших із них є цілком визначений таємний зміст, який дитина
намагається донести до мами і тата.
Спробуйте упродовж кількох днів уважно вислуховувати всі скарги малюка, правильно реагувати на них, і ви здивуєтесь, наскільки зміняться
ваші стосунки на краще.
Прихований зміст скарги. Якщо такі
скарги висловлює трирічний карапуз –
це нормально. А от якщо на інших дітей
скаржиться дитина 5-6-річного віку – це
свідчить про невміння знаходити спільну
мову з однолітками. Якщо дитина завжди
шукає винних – вона не вміє аналізувати
свою поведінку і поведінку інших дітей.
Скоріш за все, малюк мало спілкується з
іншими дітьми. Або він звик, що дорослі (батьки, бабусі, дідусі, старші брати й
сестри) завжди йому догоджають, і дивується, чому інші діти поводяться інакше.
Як відповідати. Частіше залишайте
дитину наодинці з іншими дітьми. Якщо
діти щось не можуть поділити чи сваряться – не втручайтесь. Дайте їм можливість самостійно розібратися. Коли ваша
дитина скаржиться, постарайтеся їй пояснити поведінку інших дітей. «Павло
тебе б’є не тому, що він поганий, а тому,
що ти забрав його машинку».

Скарга № 2. На нудьгу
Варіанти. На запитання, чому ти такий
сумний, малюк відповідає, що йому нудно. Хоча це видно і без слів, за виразом
його обличчя.
Зміст скарги. Малюк звик, щоби його
розважали, і не може самостійно вигадати собі заняття. Або він занадто довго
грався один і тепер йому хочеться поспілкуватися з вами, але він боїться відволікати маму й тата від домашніх справ.
Як відповідати. Запропонуйте дитині
заздалегідь разом спланувати вільний
час – коли вона гратиметься, малюватиме, дивитиметься мультфільми, а коли
робитиме уроки. Чергуйте спільне дозвілля і самостійні ігри дитини. Якщо ви
помітили, що малюк тиняється без діла з
понурим виразом обличчя – поцікавтеся, що у нього зараз за планом.
Що не слід говорити. «Ну, так займись
чим-небудь – у тебе стільки іграшок»,
«Йди, читай (прибери у своїй кімнаті)
– якщо не знаєш, що тобі робити!». Небажано пропонувати дитині «розважитися» нецікавими їй справами. Від такої
альтернативи їй стане ще сумніше.

Скарга № 3. На інших дітей
Варіанти. «Павло мене б’є», «Марійка забирає в мене іграшки» – і так після
кожного спілкування з однолітками. Всі
навколо погані – лише він добрий.

Що не слід говорити. «Ти сам винен»
– зараз не потрібно шукати винних, необхідно пояснити дитині, чому інші діти
поводяться саме так.

Скарга № 4. На дорослих
(бабусь, дідусів, вихователів)
Варіанти. «Бабуся завжди примушує
мене їсти суп, і в мене потім болить живіт», «Вихователька вкладає мене спати
вдень – і ввечері я не можу заснути».
Прихований зміст скарги. Такі скарги
часто виникають, коли у всіх дорослих,
які займаються вихованням дитини, різні
погляди на педагогічний процес. Дитина
не розуміє, чому мама дозволяє не спати
вдень, а вихователька – ні; чому у батьків
можна не їсти суп, а бабуся наполягає на
протилежному…
Як відповідати. Скарги зникнуть, щойно дорослі дійдуть спільного погляду
на виховання дитини і дитячий розпорядок дня. Якщо дотримуватися єдиної
педагогічної лінії не виходить, поясніть

дитині, що іноді обставини дозволяють
порушувати той чи інший розпорядок.
Що не слід говорити. «Скажи бабусі,
що я дозволила тобі не їсти суп» – не потрібно маніпулювати дорослими за допомогою дитини. «Бабуся не має рації»
– такими висловлюваннями ви налаштовуєте малюка проти інших дорослих.

Скарга № 5.
На нестачу вільного часу
Варіанти. У кінці дня дитина часто
скаржиться, що вона щось не встигла
зробити – «Я знову не встигла подивитися мультики». Або, коли ви її просите
допомогти, вона говорить, що знову не
встигне помалювати.
Прихований зміст скарги. Можливо,
ви занадто завантажили малюка й у нього справді немає вільного часу. Або дитина не вміє самостійно планувати його,
вона занадто захоплюється однією справою на шкоду іншим заняттям.
Як відповідати. Щоб уникнути скарг
на нестачу часу, складіть разом із малюком детальний розклад дня, в якому
окрім часу відвідування різних секцій
буде місце для виконання ваших доручень (допомога мамі) і вільний час. Заздалегідь попереджайте дитину про заплановані справи: «закінчуй гратися, за
20 хвилин ми будемо мити підлогу». Тоді
у неї буде можливість морально підготуватися до нецікавої, але обов’язкової
справи і ваше прохання не буде для неї
неочікуваним.
Що не слід говорити. «Ти просто дуже
повільно все робиш» – ваше завдання
складати розклад дня з урахуванням
індивідуальних особливостей дитини.
Якщо ви знаєте, що малюк довго вдягається (умивається, їсть), намагайтеся відводити на ці процедури більше часу.

Скарга № 6. На проблеми
в дитячому садку
Варіанти. «У мене знову нічого не виходить», «Я гірше за всіх малюю (стрибаю, співаю)».
Прихований зміст скарги. Малюк
хоче поділитися з вами своїми проблемами. Йому потрібен слухач. Якщо
дитина увесь час скаржиться на одне й
те саме (я погано співаю) – вона таким
чином намагається пояснити вам свої
пріоритети.
Як відповідати. Уважно вислухайте
скарги малюка. Все, що від вас вимагається, – це демонструвати непідробний
інтерес до його проблем і періодично
підбадьорювати його: «Це ж треба!». А
коли він нарешті виговориться, підбийте
підсумок: «Я певна, що ти з усім впораєшся, адже ти такий розумний (справжній силач, краще за всіх співаєш …)».
Не намагайтеся проаналізувати ситуацію
й докопатися до істини. Ваше завдання
– повернути дитині віру в себе й оптимістичний погляд на життя. Обов’язково

поцікавтеся, чим ви можете допомогти
у даній ситуації, і запропонуйте кілька
варіантів вирішення проблеми (давай я
тебе навчу малювати, хочеш записатися
до музичної школи?).
Що не слід говорити. Не намагайтеся заспокоїти дитину фразами на зразок
«Це хіба проблеми! От у мене сьогодні…». Не думайте, що вона буде готова
вислуховувати ваші проблеми, тим паче
що її неприємності їй справді видаються
більш серйозними, ніж ваші.

Скарга № 7. На життя
Варіанти. На запитання «Як справи?»
– у дитини завжди відповідь – «Погано»,
«Не дуже». У розмовах з іншими дітьми
вона часто говорить фразу «Везе тобі».
А розповіді про друзів починає зі слів
«Як добре Марусі, у неї є великий велосипед...» (собака, комп’ютер, телевізор).
Прихований зміст скарги. У дитини
песимістичний склад характеру. Вона
не вміє радіти тому, що має, і заздрить
оточуючим. Перш ніж звинувачувати її –
уважно проаналізуйте свої розмови вдома. Скоріш за все, малюк постійно чує
від дорослих про якісь проблеми, які потрібно терміново вирішити, і сприймає
своє життя як одну велику «невезуху».
При цьому від сторонніх він нічого такого не чує, і певен, що їм живеться значно
простіше.
Як відповідати. Ваше завдання — навчити дитину радіти тому, що маєш, і цінувати справжнє. Поменше обговорюйте
вдома різноманітні проблеми. Спробуйте самі навчитися радіти від того, що є,
й акцентуйте увагу малюка саме на позитивних моментах. Започаткуйте традицію ділитися одне з одним приємними
подіями. Нехай, наприклад, за вечерею
кожен член сім’ї розповість, що у нього
доброго відбулося за день і як він цьому радів. Перший час вам доведеться
витягувати з дитини приємні спогади за
допомогою навідних запитань, але поступово вона навчиться звертати увагу
саме на позитивні миті життя.
Що не слід говорити. «Вічно у тебе
все погано», «Ти знову всім незадоволений» – від такої «підтримки» дитині стане
ще гірше.
Скарги без прихованого змісту,
які не можна ігнорувати:
– на здоров’я;
– на почуття голоду, спраги;
– на страх;
– на бажання спати.
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Компанія підлітків напідпитку,
матюкаючись і регочучи, стріляє
цигарки в перехожих. Малолітні Ромео з Джульєттами цілуються
у всіх на очах. Жахливі зойки, які
через непорозуміння називають
музикою, підстерігають, здається, у
кожному підворітті... Ці невигадливі
сценки можна спостерігати навесні
в будь-якому населеному пункті
нашої батьківщини. Що вдієш, весна дарує відчуття ейфорії, романтики й свободи. Навесні й без того
непрості підлітки стають нестерпними! Вчорашній зразковий хлопчик без пояснень зникає з дому і,
здається, почав підкрадати гроші у
тата... Дівчинка-відмінниця прогулює школу, в щоденнику юрмляться трійки, а на умі – лише хлопці...
Типова ситуація: чадо, прийшовши після опівночі, міцно спить, а
батьки крутяться ледь не до ранку:
«Геть від рук відбився! Потрібно з
цим щось робити... Але що?»

Хто винен?
Насамперед розкриємо страшну таємницю. Насправді, як стверджують фахівці, жодних «весняних загострень» немає!
Просто навесні тепло, а отже, більше
можливостей втекти з дому, не боячись
відморозити вуха чи намочити ноги.
Проблему, звісно, це не зменшує. Просто
говорити про неї слід в іншому контексті,
без прив’язки до якогось сезону.
«Раптом» нічого не трапляється! І це
головне, що слід зрозуміти. Як кажуть
психологи, становлення підлітка як особистості відбувається кількома етапами.
І, скоріш за все, якщо поведінка синочка
чи дочки вас дуже засмучує, перегляньте стиль власного виховання. Імовірно,
ви проґавили якийсь важливий момент.
Не помітили, коли ваш авторитет, ласка,
суворість чи просто увага були конче
необхідні дитині...

Виховання підлітка –
це непросте завдання
для батьків

У період статевого дозрівання у підлітків внутрішня рівновага порушена
внаслідок стрибків гормонального фону.
Підлітки стають дратівливими, нетерплячими. У них прокидається бунтарський
дух, приступи лінощів у підлітків межу
ють із впертістю, що надзвичайно заважає жити щасливо і їм, і дорослим людям
навколо них.
Примарне почуття дорослості не дає
підлітками прийняти допомогу від батьків у вирішенні власних проблем, тому
спілкування батьків з підлітками буде
продуктивнішим, якщо батьки розумітимуть, що відбувається з їхньою дитиною,
співпереживати їй і допомагати впоратися з її станом, аніж дратуватися і критикувати її. Необхідно допомагати і не

А найголовніша помилка батьків (і,
на жаль, найтиповіша) – вбачати у
«неприпустимій» поведінці подорослішалих чад лише злий намір. Вкрай
шкідлива помилка!
Підлітки, на думку вчених, – романтики, лиш пристрасті вирують у їхніх душах. Але, на відміну від письменників і художників, вони не вміють
розповісти про те, що твориться
з ними. Ось чому вони бувають такі
дратівливі, хамовиті, злі, плаксиві,
нахабні й самовпевнені. І даремно
батьки ставлять сакраментальні
запитання на зразок «чому» і «як ти

Мистецтво бути батьками. СВІТ СІМ’Ї

Весна!

Діти розпускаються
Проблеми й особливості
спілкування підлітків з батьками
залишати без підтримки у цей складний
період життя.
Деякі батьки дозволяють вчиняти своїм підлітками так, як їм заманеться. Але
залишившись без підтримки, підлітки
приходять до істини, набивши синців.
Навіть якщо ці маленькі дорослі не
слухають вас, пояснюйте їм, чому слід
вчинити так чи інакше, чому щось робити не можна – просто заборонити не
достатньо, це викличе зворотну реакцію. З підлітками потрібно домовлятися, сперечатися з ними. Тільки так вони
відчують, що їх поважають і що з їхньою
точкою зору рахуються. Тільки так вони
навчаться розуміти інших, а головне –
власних батьків.

Як правильно
виховувати підлітка.
Психологія спілкування

не хочуть бачити у батьках рівню. Ви повинні бути для своїх дітей моделлю дорослої поведінки.
Підтримуйте підлітка у цей складний для нього період життя. Важливо,
щоб процес виховання не перетворювався на стосунки між «переможцем» і
«переможеним».
У будь-якій ситуації не розривайте стосунки зі своїми дітьми, які дорослішають.
За недостатньої уваги в сім’ї до підлітка
він може потрапити під вплив ровесників, потрапити у погану компанію, а там
і до наркоманії та алкоголізму недовго.
У процесі виховання замислюйтеся, до
чого можуть призвести ті чи інші ваші
слова і дії щодо вашої дитини. Якщо ви
враховуватимете лише миттєву ситуацію,
це може викликати реакцію протесту, і

Почніть перебудовувати своє ставлення до підлітка заздалегідь, відповідно до його дорослішання. Вирішіть для
себе, де можна розширити його права і
самостійність, і водночас підвищіть вимоги до нього, збільшіть рівень його
відповідальності, вимагаючи виконання
обов’язків.
Підлітки постійно шукають у відносинах з батьками ту межу, яку не можна переходити, випробовуючи їхнє терпіння.
Будьте мудрішими, чітко визначайте ці
межі. Хоч би як бунтували підлітки, вони

Універсальні поради
на щодень
міг» – підліток і сам не знає відповіді.
Часто все відбувається незалежно
від його власної волі. Й лише батьки,
а не «друг Коля», здатні втримати
його від дурниць, не дати загубитися
у цьому світі. Тому…
Пам’ятайте, що погані вчинки не зав
жди є відображенням внутрішнього світу підлітка.
Співпереживайте, не висміюйте й




не відштовхуйте у миті відвертості.
Намагайтеся проводити час разом.
Тільки не сидіть мовчки перед телевізором, а займіться цікавою для нього
справою. Наприклад, зіграйте у баскетбол чи заспівайте під гітару...
Не втручайтесь у справи, з якими він
упорається і без вас.
Допомагайте, коли він просить вас
про це.
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ваша дитина буде несвідомо чи, гірше,
свідомо й надалі вас засмучувати. У такому випадку скажіть своєму майже дорослому чаду, що його поведінка засмучує
вас, але не кричіть на нього. Дуже важливо знайти потрібні слова у спілкуванні.
Якщо ваш підліток не бажає навчатися, спитайте у нього, чи збігаються ваші з
ним погляди на його майбутнє. Якщо він
(вона) хоче успішно закінчити школу, то
для цього потрібно своєчасно виконувати домашнє завдання. Якщо у підлітка
щось не виходить з якогось предмету,
розберіться разом. Процес навчання проходить значно ефективніше, коли вчитель
та учень разом вирішують одне завдання.
Навчіть своїх дітей передбачати можливі наслідки своїх рішень. Коли ваша
донька збирається на усамітнене побачення з юнаком і ображається на вас,
що ви не відпускаєте її, тому що ви їй не
довіряєте, скажіть їй, що ви не довіряєте
не їй, а таким ситуаціям, коли статевий
потяг може взяти гору над розумом. Виховайте дівчинку-підлітка так, щоби вона
ніколи не залишалась беззахисною перед природними інстинктами.
Для дівчинки дуже важливо, щоб у неї
була близька подруга, щоби вона могла
поділитися своїми секретами, попліткувати. Таким чином, у жіночому організмі
зростає рівень окситоцину. Тоді ваша дочка зможе трохи розслабитися, перестати постійно турбуватися про те, що про
неї думають інші.
Правильно спілкуючись з підлітками,
ви навчите їх підтримувати і розвивати
стосунки з іншими людьми. Й тоді у них
не буде труднощів в особистому житті
й у кар’єрі. Вони зможуть самореалізуватися в житті, не відчуватимуть постійний душевний дискомфорт, а ви будете
спокійні і щасливі, уникнете проблем у
спілкуванні з підлітком. І все це завдяки
правильному вихованню.
Так, діти, що підросли, – не подарунки. Дуже складно часом поводитися з
ними стримано й спокійно. Але важливо
пам’ятати мудрі слова: «І це минеться».
Візьміть за правило, лягаючи спати, аналізувати прожитий день. Подумки виокремлюйте помилки у спілкуванні з підлітком, намагайтеся спрогнозувати його
поведінку. Така передбачуваність допоможе спокійному й доб
розичливому спілкуванню. Тоді, ставши справді
дорослою людиною, він
не втратить упевненості
у тому, що найкращі друзі – це батьки. Адже саме
вони у важку хвилину
підтримали, змогли зрозуміти і прийняти.
Нагородою вам будуть
довіра, повага і любов.
А це так важливо, коли
на порозі видніється
старість...

Підтримуйте

навіть найнікчемніші
успіхи в усьому – в навчанні, спорті
тощо.
Діліться своїми почуттями.
Вирішуйте конфлікти мирним шляхом. Не давайте волю сльозам, крикам,
погрозам.
Частіше вживайте привітні фрази. Наприклад: «Я рада тебе бачити», «Мені
подобається, як ти...», «Я за тобою скучила», «Давай (посидимо, поробимо...)
разом»…
Проявів батьківської ласки «дорослі» підлітки потребують часом набагто
більше, ніж маленькі карапузи.






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

ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

СКАЖИ МЕНІ, ЩО ТИ
ГОВОРИШ ПРО ЛЮДЕЙ,
І Я СКАЖ У ТОБІ, ХТО ТИ
Про те, як ми судимо про людей, і як це відбивається на нашому житті
Як часто протягом життя нам трапляються випадки взаємного осуду і
неприязні не тільки серед малознайомих людей, а й між родичами та
близькими друзями?
Таємниця налагодження добрих стосунків між людьми ховається в тих оцінках, які ми, спілкуючись з оточуючими,
даємо іншим людям і самим собі. Якщо
ми сміливо тавруємо співрозмовника як
людину негідну, лиху чи неправу щодо
нас, то навряд чи наше спілкування з
ним буде спокійним і приємним. Але,
якщо ми помічатимемо в людині щось
добре і світле, то, звісно, у нас буде набагато більше шансів на таке ж добре і
світле спілкування.
Взагалі, якщо говорити про наші судження, то в Євангелії Господом нам дана
заповідь нікого не осуджувати (див.: Мф.
7:1-5). Адже самі ми не є суддями, лише
підсудними, і тому не знаємо, що являє
собою та чи та людина за своєю суттю,
не знаємо, чому в одному випадку хтось
вчинив гарно, а в іншому – погано. А
іноді сам наш погляд на того, хто нібито
вчиняє гріховно, є глибоко хибним і несправедливим перед всевидячим оком
Божим.
Одного разу до відомого афонського
старця Паїсія Святогорця прийшов чоловік і попросив помолитись за свою хвору
доньку. Старець відповів: «Добре, я помолюсь, але і ти зроби щось для здоров’я
своєї дитини, якщо вже молитись як слід
не можеш. Примусь себе зробити хоч
якесь зусилля над собою, наприклад, покинь палити». Той з готовністю залишив
цигарки і запальничку прямо в храмі. Минув певний час, з’явився інший відвідувач,
побачив ті цигарки і подумав, що то палить сам старець, а потім і сам осмілився запалити цигарку біля келії отця Паїсія.
Коли ж старець зробив йому зауваження,
відвідувач ще й обурився: «Я бачив у тебе
цигарки! Ти в церкві палиш, а мені тут не
даєш?» Ось так і кожен із нас судить про
інших залежно від своєї зіпсованості.
Причому у такі хвилини ми щиро впевнені, що наше уявлення про іншого, наше
внутрішнє відчуття його відповідає дійс
ності. Старець Паїсій наводить нам порівняння: бджола, залітаючи у чийсь двір,
оминаючи сміття і непотріб, неодмінно
знайде яскраву квітку, на яку і сяде. А
муха, залітаючи у прекрасний садок із
пахучими квітами, все одно знайде бруд
і нечистоти… «Ось так, – учить старець
Паїсій, – кожен із нас судить про інших по
чистоті і прихильності свого серця. Тому
одних можна віднести до категорії мухи,
а інших – до категорії бджоли. А ви себе до
якої відносите?» Так і в житті – все стане
на свої місця, коли ми перестанемо на
перше місце висувати тільки себе і свої
потреби, коли ми почнемо помічати навколо себе таких самих людей, як ми, з
такими ж проблемами, слабкостями, потребою у допомозі.
Іноді нам здається, що інша людина до
нас непривітна, нелагідна. Ми починаємо
думати, що ця людина не відчуває душі ін-

ших людей, не любить їх. А може, ця людина просто замкнулася у собі, бо дуже переймається чимось. У неї неприємності,
тому і не знайшлося сил бути привітним
і чуйним до інших. І не звинувачувати потрібно, а підтримати і помолитися.
Є давнє спостереження. В оцінці людиною оточуючих проявляється особистість самої людини. Як саме? На жаль,
ми дуже часто про інших судимо по собі.
Як правило, у своїх судженнях людина
наділяє інших власними якостями – негативними або позитивними. У зв’язку з
цим можна навіть нове прислів’я сформулювати: скажи мені, що ти говориш
про ближніх, і я скажу тобі, хто ти. Отже,
багато в чому від нас самих залежить, що
саме ми бачимо в іншій людині – гарне чи
погане.
Преподобний авва Дорофей так міркував з цього приводу: «Зустрічаючи

зитив, то будь-яка справа принесе нам
лише користь».
Багато хто з нас, засуджуючи інших,
починає у своїх фантазіях руйнувати все
навколо, паплюжити всіх і вся, боляче
реагувати на помилки і недоліки інших і,
як наслідок жорстоких уявних суперечок,
доходить до повного внутрішнього виснаження. Засудження ближнього руйнує
внутрішній світ, призводить до дратівливості, позбавляє сну.
Звідки ж це в нас – помічати в інших людях насамперед погане?
Причина ховається у нашій самозакоханості. Якщо ми любим себе більше, ніж
інших, то, звичайно ж, бачимо у ближніх
насамперед недоліки, а в собі – лише чесноти. Інакше як визнати, що ми кращі, ніж
інші?
Чим же може керуватись християнин
для подолання цієї спокуси?

Одна людина прийшла до свого духовного наставника з такими словами: «Ти знаєш, що про тебе сьогодні сказав твій друг?»
«Почекай, – зупинив його наставник, – просій спочатку все, що ти
збираєшся мені сказати, через три сита». «Що ж це за три сита?»
– здивувався учень. «Перш ніж що-небудь казати, потрібно тричі
просіяти це. По-перше, просіяти це через сито правди. Ти впевнений, що все, що ти хочеш сказати мені, – це правда?» – «Ні, я просто чув це». – «Добре, отже, ти не впевнений, правда це чи ні. Тоді
просіємо це через друге сито – сито доброти. Ти хочеш сказати
про мого друга щось хороше?» – «Ні», – з жалем промовив учень.
«Отже, ти збираєшся сказати мені про нього щось погане, але при
цьому навіть не впевнений, що сказане буде правдою. Тепер просіємо через третє сито – сито користі. Невже так корисно для мене
почути те, що ти скажеш?» – «Ні, у цьому немає особливої необхідності», – погодився учень. «Тобто, – підсумував учитель, – у
тому, що ти зібрався мені сказати, немає ані правди, ані доброти,
ані користі. Навіщо ж тоді казати це?» І кожному з нас, перед тим,
як поширювати якісь плітки і чутки про ближнього, варто було б
просіювати все через три сита – правди, доброти і користі.

людину, найнеобхідніше – уникати підо
зрілості, з якої виникає згубний осуд. Є
велика кількість прикладів, які доводять,
що кожен судить про ближнього відповідно до власного душевного стану. Наприклад, декому трапилась нагода стояти
вночі біля дороги, якою пройшли три чоловіки. Один із трьох подумав: «Ось стоїть блудник і чекає на побачення зі своєю
коханкою». Другий подумав: «Ось стоїть
злодій і чекає слушної нагоди обікрасти
перехожого. Такий він підозрілий на вигляд…» Третьому спала інша думка: «Ось
стоїть праведник. Він чекає свого знайо
мого, і вони разом підуть у церкву на
всенощну, будуть молитися». Так троє
бачили одну і ту саму людину на тому самому місці, але подумали про цю людину
зовсім по-різному, кожен своє. Думки перехожих, вочевидь, відповідали настрою
кожного з них. Душа із зіпсованим характером отримує шкоду від усього, з чим
їй доводиться зіткнутись, навіть від
чогось доброго і приємного. Хто має добру вдачу, подібний до того, хто має
здоровий організм, який коли і проковтне щось не зовсім корисне, все ж
перетравить усе собі на користь. Так і
ми, якщо матимемо у собі ґречність, чуйність, налаштовуватимемо себе на по-

Засіб номер один: «Не судіть, і не судимі
будете» (Мф. 7:1). Святитель Феофан Затворник тлумачить це так: «Вирок Господа
за цей гріх – суворий і рішучий. Хто засуджує інших – тому немає виправдання. Як
же бути? Як оминути біду? Рішучий засіб
проти осуду ближнього складається ось
із чого: вважати себе самого засудженим.
Хто почуватиметься таким, той ніколи
не осуджуватиме інших».
Засіб номер два: перестати висміювати ближніх. Багато для кого це стало вже
своєрідною необхідністю – хоч у чомусь
покепкувати з ближнього. Між тим, ця
звичка тільки з виду здається невинною
забавкою, насправді ж поєднує у собі злорадство і жорстокість, а ближнього взагалі вважають нікчемою. Якщо ми отримуємо задоволення, насміхаючись над
іншими, це вірна ознака зарозумілого,
зухвалого, зневажливого, непобожного,
певною мірою ворожого ставлення до
ближнього. Будь-яка насмішка дошкуляє
і принижує іншу людину. Отже, насміхаючись, ми, можливо, навіть не задумуючись, шкодимо цій людині, свідомо творимо зло. Насміхаючись поза очі, ми псуємо
тільки самих себе, а насмішка в присутності людини здатна озлобити її, зробити
жорстокою.

Насмішкуватість – ознака внутрішньої нечистоти, коли голос совісті вже
не чути, тому така людина постійно дошкуляє ближнім своїм гострим язиком.
Така людина сміятиметься, коли хтось
вчинить погано, і знову сміятиметься,
коли інший вчинить добре. Сміятиметься,
коли почує веселу історію, та навіть коли
почує про чиюсь неприємність – знову
ж таки сміятиметься. Немає в душі такої
людини чогось глибокого, розумного,
справжнього…

Паїсій Святогорець

Як поводитися тим, над ким сміються?
Не звертати на кпини жодної уваги – це
головна зброя проти насмішок і глузування. Якщо ми будемо стриманими і холоднокровними до насмішок, значить, вони
не досягнуть своєї цілі, і з нас перестануть
глузувати. Адже найчастіше сміються з
тих, хто виявляє слабкість, реагує на образи. Проявіть байдужість до насмішок, і
вони нікого не зацікавлять.
Засіб номер три: не потрібно розголошувати чужі слабкості, гріхи та недоліки.
По-перше, нам не відомі мотиви багатьох
вчинків інших людей: чому вони вчинили
в конкретній ситуації так, а не інакше. Подруге, найчастіше отримана нами інформація не відповідає дійсності, а ми вже
спішимо «розписати» своїм знайомим,
«як же він так вчинив». По-третє, це дуже
шкідливо для душі, яка завжди після таких пересудів зазнає внутрішньої наруги,
спустошення, дискомфорту.
Навіть якщо ближній вчинив справді
погано, ми не маємо права засуджувати
його. Бо моральна відповідальність за
вчинки буває неоднаковою у людей, які
потрапили в різні життєві обставини. І так
жодна людина не може знати промислів
Божих, але Він єдиний знає усе і має змогу судити гріхи кожного, як Йому єдиному
відомо.
Таким чином, у житті іноді все далеко
не так, як це здається особисто вам. Тому
краще весь суд про інших людей залишити Господу, а самим звернути увагу на
вирішення проблем власного духовного
життя і подолання усього того, за що ми
самі можемо бути засуджені перед Серцевідцем Богом.

Валерій ДУХАНІН
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іст уже закінчується, йде весна. Прошуміли шпаки над
садом, – чув їх кучер, – а на Сорок Мучеників прилетіли і жайворонки.
Скоро Великдень! Принесли з комори «павука», круглу
щітку на жердині, – обмітати стелі до Великодня. У магазині зняли з вікна коробки і поставили карусель з яєчками. Я довго милуюся ними: крутяться тихо-тихо, одне за
одним, мов сон. На золотих колечках, на яскраво-червоних стрічечках. Цукрові, атласні...
У булочних – білі ковпачки на вікнах з буквами –
Пройшла «верба». Купи троянд великодніх, на ікони
та паски, лежать під папером у залі. Страсні дні. Я ще не
говію, але бовтатися тепер гріх, і мене саджають читати Євангеліє. Горкін начебто пасочниці робить! Я кричу
йому в кватирку, він мені махає.
Надворі – найвеселіша робота: збивають щити й зірки,
тешуть планочки для –
На приступці сараю, на сонечку, сидить у кожушині Горкін, рукави у нього зморщені гармошкою. Я дивлюся, як він ріже кривим різаком
дощечку.
– Додому помирати поїду, хто тобі різати буде? Поки
живий, вчися. Дивися ось, виноград зараз піде...
Він колупає на дощечці, і з'являється виноград! Потім
вирізує «священний хрест», іродовий спис і драбинку – на
небо! Потім – дивовижну пташку, потім букви –
Завмираючи від радості, я дивлюся. Старенькі у нього руки, в
жилках.
– Вчися святій справі. Це голубок, Дух-Свят. Я тобі, почекай, заповітну виріжу пасочку. Горкіна поминатимеш.
І ложечку тобі виріжу... Станеш щі сьорбати – гляди, й
згадаєш.

Сімейні читання. ДОМІВКА
Стоїть Плащаниця в церкві, одна, горять лампади. Він
тепер зійшов у пекло і всіх виводить з вогняної геєни.
Крутяться у вікні в магазині у Єгорова яєчка. Велике
цукрове яйце я бачу – і в ньому Христос.

елика Субота, вечір. У хаті – тихо, усі прилягли перед
вранішньою. Я пробираюсь до зали – подивитися, що
на вулиці. Народу мало, несуть паски та сирні паски у картонках. У залі шпалери рожеві – від сонця, воно заходить.
У кімнатах – пурпурові лампадки, пасхальні: на Різдво
були блакитні?.
На пухових подушках, в їдальні на дивані – щоб не провалилися! – лежать величезні паски, прикриті рожевим
серпанком, – остигають. Пахне від них солодким запашним теплом.

несу з Євангелій страсну свічку, дивлюся на мерехтливий вогник: він – святий. Тиха ніч, але я дуже боюся: згасне! Стара кухарка рада, що я доніс. Вона вимиває
руки, бере святий вогник, запалює свою лампадку, і ми
йдемо випалювати хрести. Випалюємо над дверима кухні,
потім – на погребиці, в корівнику...
Ходить і Горкін з нами. Бере у кухарки свічку і випалює
хрестик над узголів'ям у своїй комірці. Багато там хрестиків, з минулих іще років.
Здається мені, що на нашому подвір'ї – Христос. І у корівнику, і в стайнях, і на погребиці, й скрізь. У чорному
хрестику від моєї свічки – прийшов Христос. І усе, що робимо, – для Нього. Двір чисто виметений, і усі куточки
підчищені, і під навісом навіть, де був гній. Незвичайні ці
дні – страсні. Христові дні. Мені тепер нічого не страшно: проходжу темними сіньми – і нічого, тому що скрізь
– Христос.

даряють сумно, до Плащаниці. Плутається в мені
і смуток, і радість: Спаситель зараз помре... і веселі
скляночки, і мигдаль в кишеньці, і яйця фарбувати... і запахи ванілі й шинки, яку нині запекли, і сумна молитва,
яку наспівує Горкін, – «Іуда не-че-сти-и-вий... сріб-ром
помрачи-и-ися».
У церкві виносять Плащаницю. Мені сумно: Спаситель помер. Але вже б'ється радість: воскресне, завтра! Золотий гріб, святий. Смерть – це тільки так: усі
воскреснуть. Я сьогодні читав у Євангелії, що гроби
відверзлись, і багато тілес покійних святих воскресли. І мені хочеться стати святим – навертаються навіть
сльози.
Горкін веде прикладатися. Плащаниця увита трояндами. Під серпанком, із золотими херувимами, лежить
Спаситель, зеленувато-блідий, з пронизаними руками.
Пахне священно трояндами.
Із завмираючою радістю, що змішалась із смутком, я
виходжу з церкви.
У нас пахне мастикою, паскою і шинкою. Мені дають
фарбувати яйця.
Ніч. Дивлюся на образ, і все в мені зв'язується з Христом: ілюмінація, свічки, яєчка, що крутяться, молитви.
Горкін, який, мабуть, помре скоро... Але він воскресне!
І я колись помру, і всі. І потім зустрінемося всі... і Васька,
який помер взимку від скарлатини, і чоботар Зола, що
співав із хлопченятами про волхвів, – усі ми зустрінемося т а м. І Горкін буде вирізувати виноград на пасочках,
але якийсь інший, світлий, як біленькі душі, які я бачив у
поминанні.

Тихо на вулиці. З двору поїхав волохатий віз – повезли в церкву ялівець. Зовсім темно. Лякає мене нежданий
шепіт:
– Ти чого це не спиш, швендяєш?..
Це батько. Він щойно повернувся.
Я не знаю, що мені сказати: подобається мені ходити в
тиші по кімнатах і дивитися, і слухати – інше все! – таке
незвичайне, святе.
Батько одягає літній піджак і починає поправляти лампадки. Це він завжди сам: інші так не вміють. Він ходить
із ними по кімнатах і наспівує стиха: «Воскресіння Твоє,
Христе Спасе… Ангели співають – на небі…» І я ходжу
з ним. На душі у мене – радісне і тихе, і хочеться чомусь
плакати.
Дивлюся на нього, як стає він на стілець, до ікони, і
чомусь приходить на думку: невже і він помре!.. Він ставить рядком лампадки на бляшаному підносі і запалює,
наспівуючи священне. Їх дуже багато, і всі, окрім однієї,
пурпурні. Малинові вогники сплять – не ворухнуться. І
тільки одна, із дитячої – рожева, з білими очками, – ситцева ніби. Ну як же гарно!
Дивлюся на сонні вогники і думаю: а це свята ілюмінація, Боженьчина. Я притискаюся до батька, до ноги. Він
смикає мене за щоку. Від його пальців пахне запашним
афонським маслом.
– А йшов би ти, братику, спати?
Чи від стримуваної радості, від втоми цих днів або
від смутку, що підібрався чогось, – я починаю плакати,
притискаюся до нього, щось хочу сказати, не знаю... Він
підіймає мене до самої стелі, де сидить у клітці шпачок,
сміється зубами з-під вусів.
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– Ану, ходімо, штучку тобі одну...
Він несе в кабінет пурпурну лампадку, ставить до
ікони Спаса, дивиться, як рівно світиться і як добре
стало в кабінеті. Потім дістає зі столу... золоте яєчко на
ланцюжку!
– Візьмеш до вранішньої, тільки не загуби. І втомився ж
я, братику... все справи. Поспи краще, ходи, і я подрімаю
трішки.
О, незабутній вечір, згасаюче світло за вікнами... І тепер ще чую повільні кроки, з лампадкою, голос, що співає задумливо: «Ангели співають на не-е-бі...»

аємниче світло, святе. У залі лампадки тільки. На великому підносі – на ньому я можу улягтися – темніють паски, біліють сирні паски. Входять навшпиньки двоє,
високі козаки в чумарках, і дбайливо виносять піднос,
обв'язаний скатертиною. Їм говорять стурбовано: «Заради Бога, не переверніть ненароком!» Вони відповідають
заспокійливо: «Спаси Бог, побережемося». Понесли святити в церкву.
Йдемо в мовчанні по тихій вулиці, у темряві. Зірки,
тепла ніч, гноєм пахне. Чути кроки в темряві, біліють
вузлики.
В огорожі – парусиновий намет. Сирні паски й паски
– в квітах, утикані родзинками. Свічечки. Пахне ялівцем
священно.
Горкін бере мене за руку. Він веде мене в церкву, де
ще темнувато, прикладає до малої Плащаниці на столику: велику, на Гробі, віднесли. Образи у ружах. На мерехтливих у напівтемряві панікадилах висять запальні
нитки. У ногах возиться ялівець. Священик відносить
Плащаницю на голові. Горкін у новій чумарці, на шиї у
нього рожева хусточка, під борідкою. Свічка у нього
червона, обвита золотом.
– Хресна хода зараз.
Ледве пробираємося в народі. Пасковий намет – золотий від вогників, рожеве там, сніжне. З паперті подають
– іде! Вже чутно: «...ангели спі-ва-ють на не-е-бі!..»
– Б-бий!.. – скрикує Горкін – і чотири ракети враз із шипінням рвонулися в небо і розсипалися клацанням на семиколірні яблучка. Палахкотіли «смолянки», і вогняний
змій застрибав в усіх кінцях, кидаючи палаючі іскри.
Вогняний змій зметнувся, розірвався на багато зміїв,
злетів по бані до хреста... і там розтанув. У чорному небі
яскраво-червоним хрестом здійнялося! Сяють хрести на
крилах, біля карнизів. На білій церкві світяться м'яко рожеві хрести, між ними – зелені і блакитні зірки. Сяє –
На пасковому наметі теж яскраво-червоний хрестик.
Спалахують бенгальські вогні, кидають на стіни тіні –
хрести, хоругви, шапку архієрея, його трикірій. І все накрило великим гулом, дивовижним дзвоном зі срібла й
міді.
– Хрис-тос воскрес із ме-ртвих...
– Ну, Христос воскрес... – нахиляється до мене радісний, милий Горкін.
Тричі цілує і веде до наших у церкву. Священно пахне
гарячим воском і ялівцем.
– ...сме-ртю смерть... по-до-лав-ши!..
Дзвін у світанку, нестихаючий. У сонці і дзвоні ранок.
Пасха красна.

звони, передзвони, гарний, злагоджений дзвін. Пасха красна.
На свіжих дошках обідають, під дзвони. Рожеві, червоні, сині, жовті, зелені шкаралупки – усюди. Пасха красна!
Гарний і день, і дзвін.
Я роздивляюся яєчка, що надарували мені. Ось кришталево-золоте, через нього – усе чарівне. Із солдатиками, з каченятами, різьблено-кістяне... А ось – фарфорове,
батькове. Дивовижна панорамка в нім... За рожевими й
блакитними квіточками безсмертника і мохом, за скельцем у золотому обідку видно у глибині картинку: білосніжний Христос із хоругвою воскрес із Гробу.
Розповідала мені няня, що, якщо дивитися за скельце
довго-довго, побачиш живе янголятко. Втомлений від
суворих днів, від яскравих вогнів та дзвонів, я вдивляюся за скельце. Бовваніє в моїх очах – і здається мені, у
квітах, – живе, невимовно-радісне, святе... Бог?.. Не передати словами. Я притискаю до грудей яєчко – і заколисуючий передзвін гойдає мене уві сні.

Іван ШМЕЛЬОВ

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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ДОМІВКА.

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

Дорослі діти

льга стояла біля вікна, вдивляючись у темний контур подвір’я.
«Знову лампочки не горять. Уже десята
година, а Соні все нема. Знала б вона, як я
хвилююся. Їй же лише чотирнадцять. Хоча
батьком вона маніпулює, як доросла, а він
вірить усьому, що Сонька каже, гроші дає їй
на першу вимогу».
Гримнули ворота, і в арці почувся знайомий ритм кроків. «Соня», – зраділа
Ольга, відскакуючи від вікна. Не дай,
Боже, дочка її помітить, тоді без крику не
обійдеться.
– Мамо, я прийшла! – крикнула Соня з
порога. – Поїсти є?
– А вітатися хто буде? – вона хотіла поцілувати дочку в щоку, але та ухилилася,
пірнувши до своєї кімнати зі словами:
– Їсти хочу! У мене взагалі часу мало!
– А куди це ти так поспішаєш проти
ночі? Уже десята вечора, – Ольга занервувала, передчуваючи чергову сварку.
– Знову завела свою шарманку, – пробурмотіла дівчинка під ніс, але так, щоби
мати почула. – Мені майже п’ятнадцять, я
вже доросла!
Вона заходилася викидати на підлогу
речі з шафи, шукаючи потрібну сукню.
Ольга розгублено спостерігала за нею.
«Де знайти потрібні слова? Як її зупинити?» – гарячкувато думала вона.
– Чого ти стала, як стовп? – гаркнула
дочка. – Я з дівчатами йду в нічний клуб.
Сьогодні Хеловін, усі святкують, а я хіба
гірша за інших?!
Вона знайшла потрібну сукню: коротку,
з відкритою спиною, оздоблену червоним рюшем.
– Соню, звідки в тебе така сукня? Вона ж
вульгарна. Ти знаєш, хто носить такі речі?
– Не знаю і знати не хочу! Я її на розпродажі купила для Хеловіна. Мені тато грошей дав.
Соня витягнула з шафи червоні туфлі на
величезних шпильках.
– Супер! Правда?! – вона одяглася в обнови і пройшлася перед матір’ю, виляючи стегнами. – Пашко розум втратить від
моєї краси.
– Соню, ти нікуди не підеш, – тихо сказала Ольга.
– Що?! – дочка різко розвернулася до
неї. – Та хто тебе питає?! Як ти можеш мені
щось казати?! Ти поглянь на себе! Ти ж
невдаха! Тато тебе кинув, і ніхто досі не
підібрав!
– Невдаха! – повторила вона, смакуючи
образливо слово.
Ольга розвернулася, як пружина, і, вліпивши дочці гучного ляпаса, вийшла з
кімнати, ляснувши дверима, за якими почулося несамовите виття.
– Гадина! Ненавиджу тебе! Я тобі покажу!
– верещала, як поранене порося, дочка.
Ольга зайшла до ванної кімнати, увімкнула холодну воду. Вмившись, вона
поглянула на себе у дзеркало і гірко посміхнулася: «Невдаха. Наче все мені вдалося. У мене є улюблена робота, затишна
квартира, та й зовнішністю Бог не образив. Тільки з Сонею не можу знайти спільну мову. Як минуло їй дванадцять, то її
ніби підмінили. Грубіянить, курити вже
пробувала. Хай що скажу, все вороже приймає. Я до священика ходила, радилася,
то він каже, що це все від гордині. Я з ним
згодна. А що робити? До психолога пішла,
та порад понадавала, тільки користі від
них немає. З кожним днем наші стосунки
дедалі гіршими стають. Ніби я не матір
їй, а ворог. Якби вона лише знала, як я її
люблю, як у мене серце за неї болить. Ось,
вдарила її, а тепер не знаю, як бути? Аби
лиш не заревіти». Ольга відчинила двері
і прислухалася – дочка з кимось збуджено
говорила по телефону. «Пашко там буде.
Я йому обіцяла прийти...» – розчула вона.

«Пашко... Пам’ятаю, у першому класі він
був схожий на пуголовка, такий же маленький, окатий. А виріс і став принцем.
Не дивно, що у нього всі дівчата закохані,
а він з моєю Сонькою дружить. Зрозуміло,
що вона йому подобається. Втім, кому
вона не сподобається – красуня».
Ольга зітхнула, зачинила зсередини
вхідні двері і сховала ключі в таємне місце. «Не пущу її на нічну гулянку. Ні за що! З
Пашком нічого не станеться. І свято це,
Хеловін, пов’язане з чортівнею, як я чула».
Ольга хотіла тихо пройти до своєї кімнати, але дочка, почувши її кроки, вискочила у коридор.
– Я тобі цього ніколи не пробачу! Я тебе
засуджу! – закричала вона зі скривленим від ненависті обличчям. – Я у вікно
вистрибну, але піду сьогодні! Ти не розумієш, що таке кохання! Він чекає мене! Я
йому обіцяла!

– Доцю! Я твої улюблені тістечка купила!
Давай миритися! – гукнула Ольга з порога, але їй ніхто не відповів. «Дивно», – вона
зайшла на кухню. Дочки не було. Приготовані вранці бутерброди ніхто не чіпав.
«Краще слабенький мир, ніж добряча
сварка», – подумала Ольга, дістаючи телефон. Вона набирала номер дочки, коли
слухавка проспівала мелодію виклику.
Номер, що висвітився, був незнайомий.
– Васильєва Ольга Миколаївна? – запитав жіночий голос із залізним відтінком.
– Перова Валентина Олексіївна. Відділ
опіки. До нас надійшла заява від вашої
доньки щодо жорстокого поводження з
нею її матері, тому ми були вимушені забрати її прямо зі школи.
– Що?! – Ольга на мить оніміла. – Я не
зрозуміла, що ви сказали?
– Ваша дочка у зв’язку із загрозою життю і здоров’ю внаслідок вашого жорсто-

– Неодмінно. Ти ж написала заяву, що
матір з тобою жорстоко поводилася.
– Звісно! – задерла дівчинка підборіддя.
– Вона мене не пустила до клубу на свято
Хеловіна, раз. Мене там Пашко чекав, два.
Дівчат я підвела, три. Ще вона обізвала
мою сукню, яку я купила – вульгарною,
чотири. Та вона, взагалі, невдаха! Її і батько тому кинув. Навіть більше, він із нею
так і не одружився. Я через неї без батька
залишилася. Бачте, вона не могла пережити його зради. А хто нині не зраджує?

В

***

алентина Олексіївна промовчала,
вона також жила одна. Чоловік пішов до іншої, тому що вона була безплідна. Безпліддя було наслідком аборту, вчиненого замолоду. Їм із чоловіком хотілося
пожити для себе, і її вагітність була не на
часі. Пожити вони пожили, тільки за кіль-

Дзвінок,
що змінив
життя
– Якщо Пашко справді тебе кохає, то
чекатиме, скільки потрібно, – Ольга з
любов’ю поглянула дочці в обличчя. «Бідна моя дівчинка, – подумала вона, – як
тобі допомогти?».
– Що витріщилася, коза безрога! – крикнула Соня. – Зараз батькові зателефоную,
він мене сам до клубу відвезе!
– Телефонуй, – відповіла Ольга, – але
з дому ти сьогодні не вийдеш. Я двері
замкнула.
– Ах, так, – Соня несподівано заспокоїлась. – Ну, тримайся.
Ольга чула, як дочка з гуркотом зняла
туфлі, потім знову почала з кимось розмовляти. Тільки й чути було її зловісний
регіт.
«І ходити нікуди не треба. Хеловін сам
прийшов до нас додому», – Ольга витерла сльози, прийняла снодійне. «Може, завтра буде легше», – подумала вона з надією, заплющуючи очі.

П

***

родзвенів будильник. Скинувши
рештки сонної павутини, Ольга вмилася й почала готувати сніданок. Затяжні
сварки були їй не притаманні. Та й Соня
була відхідлива. Зазвичай вечірні скандали
закінчувалися ранковою кавою. Але цього
разу так не вийшло. Дочка пройшла з ванни повз накритий стіл з демонстративно
камінним обличчям, швидко одяглася, чомусь узяла свідоцтво про народження.
Увесь день Ольга старанно відганяла
думки про сварку з дочкою, але вийшовши з офісу, ні про що інше думати вже не
могла: «Як там Сонечка? Чи пробачила
мені? Що мені їй сказати, зустрівши?
Може, пробачення попросити за ляпас?
Чи не слід? Якби вона знала, як мені боляче від її образ. Як у мене болить серце.
Остання кардіограма була не дуже. Зараз прийду додому, ми з нею чаю з тістечками скуштуємо, помиримося, і все
буде добре. Просто треба потерпіти».
Ольга полегшено видихнула, пішла до
кондитерської і придбала улюблені доччині еклери.

кого до неї поводження перебуває у соціальному готелі Центру
допомогти сім’ї і дітям, де й перебуватиме до рішення суду.
– Якого суду?!
– Про позбавлення вас батьківських прав.
– Мене? За що?
– Вчора ви побили свою дитину!
Чи ви забули про це? Ви, взагалі,
тверезі?
– Що! Та як ви смієте! – Ольга почала задихатися від хвилювання.
– Сміємо! Ще й як сміємо! Ви ж
наважилися порушувати права
вашої дитини. А ми маємо на меті
захищати дітей від таких матерів, як ви!
Зустрінемось у суді!
– Де моя дочка? Скажіть адресу! – закричала Ольга, але жінка поклала слухавку.

П

***

оговоривши з Ольгою, Валентина
Олексіївна поїхала до соціального
готелю. Піднявшись на третій поверх, вона
постукала до кімнати Соні:
– Можна увійти?
– Можна! – відгукнулася дівчинка, не
встаючи з ліжка, на якому провалялася
півдня, дивлячись серіали.
Валентина присіла у крісло.
– Це тобі, – вона поклала на стіл пачку
снікерсів. – За моральну шкоду, нанесену
матір’ю. Ну, нічого. Вона за це відповість.
Нехай знає, що буває з тими, хто не любить власних дітей.
– А що з ними буває? – Соня вимкнула
звук.
– Їх позбавляють батьківських прав.
– І правильно роблять! Нічого бити дітей. Ви бачили моє фото у телефоні з
червоною щокою? Добре, що синця не
залишилося.
– Ну, для справи було б краще, якби синець залишився. Зафіксовані побої нам
на руку. Але навіть такі сліди від удару
справлять враження на суддю.
– А що, буде суд? – Соня трохи
розгубилася.

ка років чоловік заходів нащадка, якого
йому народила інша. Валя тоді від ненависті до них ледь з глузду не з’їхала. Врятувала нова робота в органах опіки. До її
обов’язків входило захищати дітей, що потрапили у складну життєву ситуацію. Вона
одразу погодилася.

–В

***

алентино Олексіївно, а чому в
мене мобільника забрали? Мені
потрібно дівчатам зателефонувати.
– Телефонуй, – Валентина подала Соні
телефон. – Тільки при мені.
– Це ще чому? – напружилась Соня.
– Такі правила. Потім тобі віддадуть телефон. Але я можу вийти.

В

***

она вийшла у коридор, залишивши
у дверях невелику щілину.
– Пашко, привіт! – пролунав схвильований Сонін голос. – Слухай, я таке замутила! Як – де я? В соціальному готелі! Та
не кричи ти! Заспокойся. Мене мати до
клубу не пустила, от я й не прийшла. Вона
мене побила. Ну, не те щоби побила. По
щоці вдарила. Я їй казала, що ти мене чекаєш, і дівчата, і, взагалі, що я доросла, а
вона, прикинь, двері замкнула і ключ сховала. Так от, я сьогодні прямо зі школи набрала телефон довіри, той, що у нас внизу
висить. Ну й розповіла, що мати мене по-

N

била. Уявляєш, вони одразу по мене машину прислали й відвезли до соціального
готелю. Я на матір заяву написала. Жорстоке поводження та інше. Мені тітка все
продиктувала.
Дівчинка надовго замовкла, слухаючи
Пашка.
– Та звідки я знаю, що тепер буде? Не
знаю, – знову заторохтіла вона. – Мабуть,
матір налякають, щоб вона мої права не
порушувала, а мене додому відішлють.
Хоча тут класно: телик, комп, годують
смачно, і робити нічого не треба. Тут
тіток різних ціла зграя, всі, як мухи, навколо мене крутяться. Що
значить, я як корова? Сам
ти корова! А до чого тут
Павлик Морозов? Я матір
фашистам не передавала. У
мене є права, і вона повин
на їх дотримуватися. Сам ти
зрадник! Я теж від тебе цього не чекала!
Соня відімкнулася й одразу набрала наступний
номер:
– Манько, це я. Все супер!
Годують смачно і шмаття
видали купу. Годі, не заздри! У тебе ж дрантя безліч. Не знаю, коли перетнемося. Я тобі зателефоную.
Па-па!
«До кого б іще зателефонувати?» – задумалася
вона. Їй раптом захотілося
зателефонувати матері, але
тут до кімнати повернулась Валентина
Олексіївна.
– Сонечко, дитинко, мені потрібно йти.
– Спасибі, – дівчинка віддала телефон.
– Валентино Олексіївно, мені ж потрібно
речі з дому забрати. Одяг, підручники. З
мамою побачитись.
– Із ким?! З жінкою, яка тебе била? І ти
після всього називаєш її матір’ю? – голос
чиновниці задзвенів залізом. – Держава
дасть тобі все: одяг, освіту, і головне – захист від насильства батьків! Зі школою
вирішимо. До речі, хтось із сусідів може
дати свідчення, що мати до тебе погано
ставилася? Кричала, сварила. Може, її
хтось бачив напідпитку?
Дівчинка задумалася.
– Взагалі-то, у мами з усіма сусідами
стосунки добрі, тільки Лариса, та, що під
нами живе, маму не любить. Ми її якось
залили, а ремонт так і не оплатили. Все
грошей не було. Вона, я думаю, усе що завгодно підтвердить.
Чиновниця записала щось у блокнот і
пішла.

П

***

Дорослі діти. ДОМІВКА

3 (9) березень 2014

ісля розмови з Валентиною Олексіївною Ольга обдзвонила всіх знайомих, але ніхто про роботу органів опіки
нічого не знав. Подруга дала номер відомого адвоката. Голос в адвоката був немолодий і дуже втомлений.
– Я вас розумію. Справа серйозна, – сказав він. – Що вони вам закидають?
– Жорстоке поводження, – схлипнула
вона.
– Якщо ваша дочка написала заяву
і вони знайдуть свідків, то, боюся, ви
програєте.
– Що ж робити?
– Боротися в будь-якому випадку.
Але мої послуги дорого коштують. Вас
попередили?
– Я знайду гроші!
Ольга набрала номер Соніного батька.
Вислухавши її, він довго мовчав, а потім
сказав:
– Ти сама в усьому винна, не треба було
бити дівчинку по обличчю. Треба було її

відпустити в нічний клуб, нічого страшного не трапилося б. Тим паче що там був
Пашко.
– Але в клубі алкоголь. І, взагалі, їй могли запропонувати наркотики. Пашко міг
і не встежити за нею! До того ж, до клубу
пускають тільки повнолітніх.
– Не сміши мене. Туди пускають усіх, у
кого є гроші, а гроші я їй дав.
– Але ж я просила тебе цього не робити!
– А я дав. Мені для дочки нічого не
шкода.
– Тоді допоможи мені! Дай грошей на
адвоката.

– А от тобі я не допомагатиму.
– Чому? – вразилася Ольга.
– Не вважаю за потрібне. І взагалі, я
думаю, що ти справді погана матір. Після того, як тебе позбавлять батьківських
прав, ми з Марго заберемо Соньку до
себе.
– Та навіщо твоїй Марго такий тягар?
Вона ж старша від Соні лише на сім років.
Яка з неї матір?
– Час покаже, яка. У всякому разі, бити
по обличчю вона точно не буде. Все.
Відбій.

Т

***

римаючись за серце, Ольга заходилася шукати валідол. Такої зради вона не чекала. Всю ніч вона думала,
де дістати гроші. А під ранок згадала, що
нещодавно їй прийшла смс-ка з пропозицією швидкого кредиту. Вранці, відпросившись з роботи, Ольга попрямувала до
банку. У відділі кредитування її довго марудили і, нарешті, схвалили кредит. Гроші
видали під квартиру. Відсотки виявилися
колосальними, але після такої тривалої
процедури піти з порожніми руками вона
вже не змогла. Цього ж дня Ольга найняла
адвоката.

С

***

оня жила у соціальному готелі
вже тиждень. Годували
там , як і раніше, смачно, дозволяли робити
усе, що хочеться, але
їй стало нудно. Зранку
приїжджала машина й
у супроводі чергового вихователя її везли
до школи. Не до тієї, де
вона навчалася раніше,
до іншої. За випадковим збігом, дівчинку
возили повз її будинок.
Якось вона навіть побачила матір, яка виходила з воріт. Та мала
поганий вигляд: із за-

плаканими очима, постаріла, якась поникла. Соню кольнула жалість, але спогади
про ляпас і замкнені двері миттєво прогнали співчуття.
Від вихователів дівчинка знала всі новини. Сусіди знизу, Лариса та її чоловік, написали на матір заяву, в якій підтвердили її
жорстоке поводження з дочкою. «Дівчинка
часто плакала, кричала, – було написано
там. – До того ж, кілька разів ми бачили, як
Ольга йшла через подвір’я, похитуючись,
що свідчило про її нетверезий стан». Соня
знала, що матір похитувало, коли вона
сильно стомлювалась, але промовчала.
Про майбутній суд вона
не думала, голова була
зайнята тільки Пашком.
Її Пашко перестав із нею
спілкуватися. Не відповідав на дзвінки й смс-ки,
а потім зателефонував
сам і сказав, що оскільки
вона зрадила матір, то
колись обов’язково зрадить і його.
На суд дівчинку не
повезли. Опіка в особі
Валентини
Олексіївни
надала суду довідку про
погане самопочуття своєї підопічної. Ольга прийшла з адвокатом. Побачивши сусідів, вона від
хвилювання похитнулася.
Прихопило серце. «Навіть до суду прийшла під
шафе, – голосно, щоби всі чули, прошепотів Ларисі чоловік. – П’яниця. Зрозуміло,
чому в неї немає грошей на наш ремонт».
За дві години усе завершилося. Адвокат
старався з усіх сил, але не допомогли на
позитивні Ольжині характеристики, ані
відгуки його свідків. Симпатії судді чітко
були на боці органів опіки. «Суд постановив: позбавити Васильєву Ольгу Миколаївну батьківських прав щодо дочки.
Стягнути аліменти на утримання дочки...»
– урочисто оголосила молода суддя й
ударила молоточком по столу, ставлячи
крапку у цій справі. Адвокат заявив, що
оскаржуватиме рішення суду.
Валентина Олексіївна з почуттям виконаного обов’язку поглянула на побілілу
Ольгу, яка раптом почала осідати на підлогу. Викликали «швидку», але було запізно. Серце нещасної матері зупинилося до
приїзду лікарів.

У

***

вечері Валентина Олексіївна, хоча
це і не входило до її обов’язків, вирішила зайти до дівчинки. Вона принесла
їй стиглу хурму, і поки та їла, розповіла, що
справу вони виграли, і Соня незабаром
переїде до дитячого будинку. Дівчинка не
повірила власним вухам.
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– Куди я переїду? – запитала вона голосом, що сів від хвилювання.
– У дитбудинок. Тобі там буде добре.
З’являться нові друзі, може, і нове кохання. Я підберу тобі місце у найкращому
дитячому будинку. А там, диви, тобі знайдуть нові сім’ю.
– Але я не хочу ні в який дитячий будинок! У мене вже є сім’я! Я додому хочу! До
мами!!! – закричала Соня.
– Як це додому до мами? – обурилась
Валентина Олексіївна. – Ти ж сама написала на неї заяву.
– Я ж думала її тільки налякати! Щоби
вона мені все дозволяла!
– От і налякала до смерті! – прохопилася чиновниця.
– Як це до смерті?! – хурма випала з Сониних рук.
– Серцевий напад. Ніхто цього не чекав.
Прийми мої співчуття, – Валентина Олексіївна спробувала виразити жаль.
– Мама померла?! Цього не може бути!
Ви брешете! Я вам не вірю!
– На жаль, це правда, – Валентина промовила ці слова таким тоном, що Соня
зрозуміла, що чиновниця не бреше.
– Мамусю, люба, як же я без тебе тепер
житиму? – заголосила дівчинка.
– Все буде добре. Ти хіба забула, як
вона з тобою поводилася? Кричала на
тебе, била, не пускала нікуди, – Валентина
спробувала обійняти дівчинку, але та, відштовхнувши її, закричала крізь ридання:
– Та моя мама була найкращою на світі!
Вона за мене переживала, тому й кричала. Я тільки зараз це зрозуміла! Я без неї
жити не зможу! І в дитячий будинок ніякий не поїду! Я втечу! – вона схопила з вішалки пуховик.
– Годі дурниці балакати! Втече вона!
Бачила, яка тут охорона? Миша не проскочить, – Валентина ледь не зірвалася
на крик, але опанувала себе. – Збирай-но
краще речі, завтра вранці за тобою машина приїде!
Вона вийшла, щільно прикривши за собою двері. З кімнати почулося розпачливе виття. На душі стало тоскно. Валентина одяглася і поглянула у дзеркало: «Час
змінити шубу. Мабуть, з преміальними я
зможу купити норку, – подумала вона, але
легше не стало. – Я все зробила правильно. Я діяла в інтересах дівчинки, захищаючи її права. Ніхто не має права порушувати закон. А Ольга ця сама в усьому винна.
Якщо в тебе хворе серце, сиди тихо, не
сварися з дочкою. І Соня теж дивною виявилася. Я ж їй стільки разів казала, що
додому вона більше не повернеться. Не
чула вона мене, чи що?»
Валентина вийшла на вулицю. З неба
сипав м’який сніжок. «Краса! Тиша! Поїдуно я в кондитерську! Може, там мені стане легше», – вона задерла голову, глибоко
вдихнувши свіже морозне повітря.
Раптом звідкись згори пролунав звук
розбитого скла і вниз посипалися великі
осколки. Скрикнувши, Валентина кинулася під дашок будівлі. За мить на місце, де
вона щойно стояла, впала Соня. Її червоний пуховик виглядав на білому снігу, як
величезна крапля крові.

Д

***

івчинку врятували, але вона на все
життя залишилася в інвалідному
візку. Батько хотів узяти над нею опіку, але
його дружина на це не погодилася.
Соню відправили в інтернат для дітейінвалідів. Як єдиній спадкоємиці банк виставив їй позов про відшкодування матеріального збитку за кредитом, який взяла
матір на адвоката.
Іноді її навідує Пашко.

Ірина РОГАЛЕВА
Мал. Микити ГАРАЩЕНКА

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

СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ

1. Зберігайте спокій
Найголовніше у будь-якій надзвичайній
ситуації не те, що слід робити, а те, чого
робити не варто. Головна небезпека для
вас полягає у ваших поспішних необміркованих діях. Тому, насамперед, зберігайте спокій. У будь-якій надзвичайній ситуації межа, за якою починається загроза
смерті, це та грань, за якою людина втрачає душевну рівновагу і починає робити
необдумані вчинки, що призводять до її
загибелі.
Якщо розмірковування затягнеться, чи
не виявиться тоді зволікання фатальним?
Цього не трапиться, якщо ви заздалегідь
ознайомилися із загальними правилами
дій для тієї чи тієї надзвичайної ситуації і
запам’ятали їх. У такому випадку все, що
вам залишається, – це застосувати загальні правила до конкретних обставин і
скласти ваш особистий план реагування
на НС.

2. Складіть особистий
план реагування
Краще скласти такий план заздалегідь,
не очікуючи, поки надзвичайна ситуація
насправді трапиться. Тоді за реальної НС
вам залишиться тільки внести до нього
корективи, необхідні на даний момент.
Основою для вашого особистого плану реагування на НС повинен бути не
тільки ваш особистий досвід, а й поради
досвідчених людей. Як правило, це співробітники надзвичайних служб, які поширюють інструкції у вигляді плакатів і буклетів, а часом ведуть передачі на радіо
і телебаченні. Дослухайтеся до них. Якщо
запам’ятаєте їхні настанови, ваш план
складеться природньо, а за небезпечних
обставин ви швидко прийматимете вірні
рішення.
У вашому плані повинні бути найзагальніші речі:
1) Де будете ховатися у випадку
небезпеки.
2) Яким шляхом будете евакуюватися,
якщо залишатися на місці не можна.
3) Які є ще шляхи відступу, якщо намічений виявиться заблокованим.
4) Як будете евакуюватися – машиною,
човном тощо. Як вчините, якщо машина
зламалася у незручний момент.
5) Які речі ви повинні мати під рукою,
якщо доведеться ховатися у будинку чи
іншому сховищі.
6) Які речі візьмете із собою у разі
евакуації.
Цих шести пунктів, як правило, достатньо, аби мати уявлення про необхідні дії і
скласти перелік необхідних речей.

3. Підготуйте комплект
першої необхідності
Для будь-якої надзвичайної ситуації
слід скласти і зберігати в окремій водонепроникній сумці у легкодоступному місці
комплект першої необхідності. До нього
входять такі речі:
1) Аптечка першої допомоги.
2) Консервовані продукти у банках і

ЯК ПОВОДИТИСЯ
У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
чайної ситуації, а якими можна і знехтувати. Залучіть їх до зборів комплекту першої необхідності.

питна вода у пластикових пляшках (можна додати ще банку кави і пачку чаю, сіль).
3) Транзисторний приймач і електричний ліхтарик.
4) Комплект запасних батарейок для
приймача і ліхтарика.
5) Сірники у герметичній коробці, запальничка, папір для розпалювання
вогнища.
6) Інструменти і предмети столового
призначення – складаний ніж, ложки, двітри миски і кружки, відкривачка для консервів, легка туристська сокирка.
7) Похідний казанок, гасова лампа чи
спиртівка для розігрівання їжі у польових
умовах, термос.
8) Ліки, які вживають члени сім’ї за медичними показаннями регулярно (якщо
інструкція не вимагає зберігання їх у
холодильнику).
Ще одну сумку з таким комплектом
непогано було б зберігати і в багажнику
автомобіля.
Сімейні документи і гроші слід не розкидати абиде, а зберігати у доступному
місці. Тоді у потрібний момент ви без проблем поповните ними ваш комплект першої необхідності.
Те саме стосується ліків, які окремим
членам сім’ї доводиться вживати регулярно. Їх слід тримати у холодильнику в
окремій коробці, аби ви могли одразу дістати їх і покласти в сумку комплекту першої необхідності.
Визначте, який одяг може вам знадобитися, і підготуйте комплект одягу і
взуття для кожного члена сім’ї на випадок НС – водонепроникний одяг і взуття для літа, теплі – для зими. Простежте:
взуття не повинно бути на м’якій підошві
– можливо, вам доведеться здійснити
тривалий шлях пішки, а у взутті на м’якій
підошві багато не пройдеш, не збивши
ноги до крові.
Непогано мати палатку і спальні мішки.
Запакувати їх краще так, щоби вони були
завжди готові до транспортування.

4. Не беріть нічого зайвого
Речей, які ви плануєте взяти із собою під час евакуації, має бути стільки,
скільки ви зможете унести на своїх плечах, і не більше. Навіть якщо
ви плануєте від’їжджати на
автомобілі, не виключено,
що дорогою він зламається
(потрапить у затор тощо), і
тоді вам доведеться далі йти
пішки.
Речі, що входять до комплекту
першої
необхідності, слід взяти із собою
обов’язково. Цей комплект
повинен бути в окремій водонепроникній сумці, зовні
не схожій на інші, а краще
за все спеціально поміченій

якимось яскравим знаком. Поміркуйте
заздалегідь, які з речей, що не входять
до комплекту першої необхідності, вам
доведеться залишити у багажнику, якщо
автомобіль дорогою зламається, а які
вам, можливо, доведеться викинути у
разі дуже несприятливого розвитку подій. Розподіліть ці речі по різних сумках.
Однак пам’ятайте: краще взяти із собою
побільше їжі, питної води і медикаментів,
два-три комплекти першої необхідності,
ніж тягнути те, що виявиться неважливим
в екстремальних умовах.

5. Будьте готові прийняти
тривожні повідомлення
Коли слід починати втілювати свій план
на випадок НС?
Готуйтеся до цього, тільки-но отримаєте перші тривожні попередження. В усіх
містах є сирени, які у разі загрози НС повинні видати сигнал «увага всім». Це монотонне виття, що безперервно триває
від трьох до п’яти хвилин. Його значення
таке: усім увімкнути радіо чи телевізори
і налаштувати їх на місцеву хвилю, щоб
отримати повідомлення про те, що відбувається. Якщо є хвиля штабу місцевої
служби надзвичайного реагування, то
налаштуйтеся на неї. Для швидкого налаштування заздалегідь помітьте потрібні
вам хвилі на шкалі радіоприймача. Якщо
ЗМІ передають інструкції від надзвичайних служб, дотримуйтеся цих вказівок, а
власний план узгодьте з ними.

6. Отримавши тривожну
інформацію,
не перевантажуйте лінії зв’язку

Це стосується і дротового зв’язку, і мобільних телефонів. За надзвичайної ситуації телефонуйте лише надзвичайним
службам, повідомляйте їх про поранених,
про якусь нову надзвичайну ситуацію чи
її загрозу.
Якщо ж ви вважаєте, що ваші рідні без
вашого телефонного попередження не
сховаються у сховищах чи не залишать
свої домівки, краще до того, у спокійній
обстановці, популярно проінструктувати своїх рідних і близьких, як їм краще
поводитися у надзвичайній ситуації, наприклад, у разі попередження влади і ЗМІ
про наближення лиха.

7. Підвищену увагу
приділяйте дітям
Діти вловлюють усе на льоту і краще
запам’ятовують поради. Крім того, якщо
ви не будете їх нудно й агресивно повчати, а перетворите свої уроки на захопливу оповідь про самопорятунок людей, то
така інформація особливо міцно осяде у
дитячій пам’яті. Непогано розповісти дітям про ваші плани реагування на НС, а
також обговорити з ними, які речі слід
мати при собі у разі виникнення надзви-

8. Не залишайте
місце проживання
без крайньої потреби

Почувши повідомлення про наближення лиха, нікуди не виїжджайте без крайньої потреби. Якщо ви все ж таки змушені їхати, в машині увімкніть радіо. Ловіть
новини. Якщо це можливо, налаштуйте
приймач на частоту радіостудії місцевих
надзвичайних служб.

9. Будьте обережні,
повернувшись у дім,
що перебував у зоні НС

Не заходьте в будинки: можливо, будівля була пошкоджена. Обов’язок надзвичайних служб – оглянути будівлю в
зоні НС і вирішити, чи можуть люди до неї
повертатися.
Якщо ви вирішили увійти до будівлі, за
жодних обставин не освітлюйте собі дорогу смолоскипом чи свічкою. Не паліть.
Не вмикайте електроосвітлення чи якісь
електроприлади. Проводка може виявитися пошкодженою, а це призведе до займання чи ураження струмом. Узагалі відімкніть рубильник у розподільчому щиті,
викличте електриків і не вмикайте світло,
доки вони не перевірять електромережу.
Переконайтеся, чи немає запаху газу чи
хімікатів у будинку або біля нього. Відчувши підозрілі запахи, повідомте надзвичайні служби.
Тримайтеся подалі від порваних дротів
(у тому числі телефонних). Будь-який пошкоджений дріт – джерело смертельної
небезпеки.
Не поспішайте вживати водопровідну
чи криничну воду. Обов’язково дотримуйтеся інструкцій надзвичайних служб
щодо вживання води чи (якщо необхідно)
її знезараження.
Якщо ви опинилися поряд із місцем,
де проводять рятівні роботи, а вашої допомоги там не потрібно, йдіть звідти. Зацікавлені перехожі – завжди завада для
рятівників. Крім того, перебувати поряд
із такими місцями не завжди безпечно,
адже там може трапитися так звана вторинна надзвичайна ситуація.
Якщо вам таки довелося їхати, дотримуйтеся максимальної обережності і не
розганяйтеся. Натрапивши дорогою на
пошкодження, небезпечні для автомобілістів, якомога швидше повідомте про це
надзвичайні служби.

10. Переконайтеся,
що рідні також у безпеці
Під час лиха не слід користуватися телефоном, однак тільки-но буде офіційно
оголошено, що найтяжчі випробування позаду, одразу ж зв’яжіться зі своїми
рідними. Не отримуючи від вас звісток,
вони можуть звернутися до штабу ліквідації НС, і ви опинитеся у списках тих, що
зникли безвісти. Врешті, на пошуки вас
буде витрачено час і сили, яких може не
вистачити на пошуки тих, кому допомога
гостро необхідна.
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
ПРИ ЗАГРОЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
Загальні рекомендації
громадянам щодо дій
в екстремальних ситуаціях
Тероризм – це метод,
за допомогою якого
організована група чи
партія намагається досягти
проголошених
нею цілей через систематичне використання
насилля. Для нагнітання страху використовують такі терористичні способи (методи),
як вибухи, підпали
житлових та адміністративних будівель, магазинів, вокзалів, захоплення заручників, викрадення
літаків тощо.
Для запобігання ймовірного терористичного акту чи
зменшення його наслідків необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
– не чіпайте у вагоні поїзда (електричці, трамваї, тролейбусі, автобусі), під’їзді будинку чи надворі (на базарі,
у громадських місцях тощо) невідомі пакети (сумки, коробки) та не підпускайте до них інших. Повідомте про
знахідку співробітника міліції;
– у присутності терористів не висловлюйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів, криків, стогонів;
– у разі загрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, подалі від
вікон, скляних дверей, проходів, сходів;
– у випадку поранення рухайтеся якомога менше –
це зменшить втрату крові;
– залишайтеся уважними, використовуйте будь-який
момент для спасіння;
– якщо трапився вибух – здійсніть запобіжні протипожежні заходи та заходи щодо недопущення паніки,
надайте першу медичну допомогу постраждалим;
– намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей та повідомте їх співробітникам спецслужб.

1. Виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій.
Якщо Ви знайшли підозрілий предмет – не залишайте без уваги!
а) в громадському транспорті: опитайте людей, що поруч із Вами, намагайтеся виявити, кому належить предмет (сумка тощо) чи хто міг залишити
його. Якщо власника не встановлено,
негайно повідомте про знахідку водія
(машиніста тощо);
б) в під’їзді свого будинку: запитайте
сусідів, можливо, він належить їм. Якщо
власника не встановлено – негайно
сповістіть про знахідку ваш відділок
міліції.
в) в установі: негайно повідомте
про знахідку керівника адміністрації
установи.
У всіх перелічених випадках:
– не торкайтеся виявленого підозрілого предмета, не підходьте і не пересувайте його;
– зафіксуйте
час
знаходження
предмета;
– намагайтеся зробити так, щоб люди
відійшли якомога далі від знахідки;
– обов’язково дочекайтеся прибуття
оперативно-слідчої групи;
– не забувайте, що Ви є основним
очевидцем.
Пам'ятайте!
Зовнішній
вигляд
предмета може приховувати його
справжнє призначення.

Рекомендації керівникам
підприємств, організацій, закладів
щодо дій в екстремальних ситуаціях
1. Виявлення підозрілого предмета, який
може виявитися вибуховим пристроєм.
Запобіжні заходи:
– посилення пропуск
ного режиму при вході (в'їзді) на територію
об'єкта;
– щоденні обходи території підприємства і
огляд місць зосередження небезпечних речовин
на предмет своєчасного виявлення вибухових
пристроїв або підозрілих
предметів;
– періодична комісійна перевірка складських
приміщень;
– ретельніший підбір і перевірка кадрів;
– при здачі складських приміщень в оренду рекомендовано включати в договір пункти, що дають
право за необхідності перевіряти їх на свій розсуд.
У разі виявлення:
– повідомити правоохоронні органи;
– дати вказівки співробітникам перебувати на
безпечній відстані від знайденого предмета;
– за необхідності розпочати
евакуацію людей
згідно наявного
плану;
– забезпечити
безперешкодний під'їзд до
місця виявлення
предмета автомашин
право-

охоронних органів, медичних, пожежних та інших;
– забезпечити присутність осіб, які виявили знахідку, до прибуття слідчо-оперативної групи;
– дати вказівки не наближатися, не чіпати, не розкривати
і не переміщати знахідку.
2. Порядок прийому повідомлень, що містять загрози
терористичного характеру,
по телефону і письмово:
– намагайтеся
дослівно
запам'ятати розмову і зафіксувати її на папері;
– під час розмови визначте
стать, вік, особливості мови того, хто телефонував
(голос, темп мовлення, вимова, манера розмови
тощо);
– визначте звукове тло (шум, звуки, голоси);
– визначте характер дзвінка (міський або
міжміський);
– зафіксуйте точний час початку розмови та її
тривалість;
– за наявності на вашому телефонному апараті
послуги визначення номера – запишіть номер у
зошит.
У разі отримання письмової загрози:
– покладіть документ у чистий поліетиленовий
пакет і жорстку папку;
– не залишайте на ньому відбитків своїх пальців;
– не розширюйте коло осіб, ознайомлених зі
змістом документа;
– анонімні документи не зшивайте, не склеюйте,
не робіть на них написи, не згинайте. Пам’ятайте,
що реєстраційний штамп проставляють тільки на
супровідних листах організацій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ДІЙ НАСЕЛЕННЯ
В РІЗНИХ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЯХ
Найчастіше для вибухових пристроїв використовують звичайні сумки, пакети, пакунки, коробки, іграшки
тощо.
Крім того, Ви відповідаєте за життя і
здоров'я Ваших дітей. Поясніть їм, що
будь-який предмет, знайдений на
вулиці або в під'їзді, може становити
небезпеку для життя.
Не робіть самостійних дій із знахідками та підозрілими предметами, які
часто можуть бути вибуховими пристроями – це може призвести до вибуху, великої кількості жертв, руйнувань.
2. Як діяти, якщо Ви потрапили в
перестрілку?
Якщо постріли застали Вас надворі:
– відразу ж ляжте й озирніться, оберіть найближче укриття і проберіться
до нього, не піднімаючись на повний
зріст. Укриттям можуть слугувати виступи будівель, пам'ятники, бетонні стовпи, бордюри, канави тощо. За
першої-ліпшої нагоди сховайтеся в
під'їзді житлового будинку, в підземному переході і дочекайтеся закінчення
перестрілки;

– здійсніть заходи з порятунку дітей, за необхідності прикрийте їх
своїм тілом;
– по можливості повідомте про подію співробітників правоохоронних
органів.
Якщо постріли застали Вас удома:
сховайтеся у ванній кімнаті та ляжте на
підлогу – знаходитися в кімнаті небезпечно через можливість рикошету.
3. Як діяти при захопленні автобуса (тролейбуса) терористами?
Якщо Ви опинилися в захопленому
терористами автобусі (тролейбусі), не
привертайте до себе їхню увагу.
Огляньте салон, визначте місця можливого укриття у випадку стрілянини.
Зніміть ювелірні прикраси, не дивіться в очі терористам, не рухайтесь по
салону та не відкривайте сумки без їхнього дозволу.
Не реагуйте на їхню провокаційну та
зухвалу поведінку. Жінкам у коротких
спідницях бажано прикрити ноги.
Якщо спецслужби зроблять спробу
штурму – лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся там до кінця штурму.

Після звільнення негайно залиште
автобус (тролейбус), тому що не виключена можливість його мінування терористами і вибуху (загоряння).
4. Захоплення в заручники.
Якщо Ви опинилися в заручниках:
– не допускайте дій, які можуть спровокувати нападників до застосування
зброї;
– не відповідайте на образи і приниження, не дивіться в очі злочинцям, не
поводьтеся зухвало;
– виконуйте вимоги злочинців, не заперечуйте їм, не ризикуйте життям своїм і оточуючих, не допускайте істерики
і паніки;
– перед тим, як щось зробити, питайте дозволу (сісти, підвестися, попити,
сходити до туалету тощо);
– якщо Ви поранені, постарайтеся не
рухатися, цим Ви уникнете додаткової
втрати крові.
При Вашому звільненні:
– лягайте на підлогу обличчям донизу, голову закрийте руками та не
рухайтеся;
– тримайтеся, по можливості, далі
від проходу дверей, вікон;
– у жодному випадку не біжіть назустріч співробітникам спецслужб або від
них, оскільки Вас можуть прийняти за
злочинця.

Ольга КУЛИКОВА

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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Небезпека № 2
СУБКУЛЬТУРИ, ЕКСТРЕМІЗМ, СЕКТИ
Молодіжні депресивні субкультури є
вкрай підступною і небезпечною пасткою на шляху становлення особистості.
Особливу небезпеку вони несуть для
підлітків.
Пригадаймо себе у підлітковому віці –
мабуть, найяскравішому, найдраматичнішому, найважчому і найпрекраснішому
періоді життя людини. Що відбувається
з підлітком? Світ навколо нього різко
ускладнюється, виникають цілком нові
проблеми й турботи. В душу вриваються
невідомі досі переживання. Перше, ще
дуже чисте, невинне кохання… При цьому – ще поки надзвичайна вразливість і
піддатливість особистості, що формується. Підлітки з доволі чутливим серцем і
тонким внутрішнім світом пристрасно
шукають філософські стовпи світобудови, затято, з максималізмом намагаються
осягнути основи буття.
У цьому складному періоді життя дитина шукає спосіб самовираження, своє
місце в суспільстві. Вона гостро потребує відчувати свою незалежність і свою
самостійність. Їй дуже, дуже тяжко з цим
впоратися.
Усі без винятку депресивні субкультури
експлуатують ці прагнення і проблеми,
цю природну енергію підлітка. Забігаючи
наперед, зазначимо, що найпечальніше,
найжахливіше те, що в капкан субкультур
насамперед потрапляють діти з чутливою
душею і палаючим серцем. Не лише вони,
але вони у першу чергу. Але розберімося,
що таке субкультура, які вони бувають і
що їх об’єднує.
Субкультуру цілком можна розшифрувати як «підкультуру». З англійської мови,
до речі, буквальний переклад звучить як
«підкультура». Тобто це певний набір цінностей, моделей поведінки, специфічних
слів і понять, стилів одягу, музичних уподобань тощо, які відрізнять її від основної
культури суспільства. Депресивні, небезпечні субкультури завжди радикально
протиставляють себе основній культурі.
Тим самим, до речі, задовольняють запит
підлітка на незалежність та індивідуальність, водночас підсовуючи йому дуже
небезпечні духовні сурогати.
Щоби зрозуміти сутність субкультур,
розгляньмо одну з них.

Готи, готична субкультура
Одна з найпопулярніших субкультур.
Світогляд ґрунтується на так званій dark
culture – темній культурі, з її культами
смерті, страждань, депресій, ненависті
до життя й радості. Самі готи характеризують свій світогляд як «депресивно-романтичний». Для нього типові часті депресії, меланхолія, темний містицизм,
різке неприйняття «натовпу», тобто суспільства, людей, які не належать до цієї субкультури.
Стержень
готичної
субкультури – смерть,
яку сприймають романтично. Все, що пов’язано
зі смертю в усіх її виявах,
– прекрасне для готів.
Усе, що пов’язано з життям, позитивними емоціями, духовним позитивним підйомом – огидно
і є долею «бидла». Самі
готи називають це танатофілією, тобто – смертолюбством. Готи вважають
романтичним прогулюватися кладовищем, фантазувати на тему потой-

бічного життя. Прекрасним видовищем
для гота є руїни, черепи, кістки.
Окреме місце в готичній субкультурі
займає все, що пов’язано з вампірами.
Вампіри втілюють собою готичну романтику – потойбічне існування, цілковита
відмежованість від живого світу, тонкі
стосунки між життям і смертю.
Серед специфічної атрибутики – черепи, персні з кігтями, черепами, хрестами;
такі ж підвіски на ланцюжку.

Інші субкультури:
панки, неформали, репери, емо тощо
Хоча це геть різні субкультури, засновані на музиці, представники яких зневажають одне одного, у них багато спільного.
Для них характерні виразна антисоціа
льна поведінка, бунтарство, протест
проти порядку, протиставлення себе
«натовпу». Часто політизовані, хоча не
завжди. Антисоціальна поведінка розгля-

РЕАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ
Інформаційна безпека дітей
Частина 2
Оскільки субкультура невіддільно
пов’язана з музикою, варто сказати кілька слів про неї. Готичного спрямування
музики безліч – від готичного металу до
сучасного dark wave. В сюжетах те саме
– вампірська естетика, смерть, нудьга,
депресія, суїцид як найвищий вияв інди
відуальності й духовності, презирство
до суспільства, ескапізм (прагнення сховатися від світу, уникати його). Яскраві
представники, популярні у молоді, – Otto
Dix, Lacrimosa, Tiamat, Sirenia та ін. У готів
популярні також жанри black metal (сатанинський метал), death metal (можна перекласти як «метал смерті»), тобто зновутаки все на тему смерті, жаху і зла.
Слід зазначити, що дуже часто шлях
до субкультури пролягає через музичні уподобання. Музика справді є
дуже потужним інструментом впливу на
людину, особливо якщо стійка система
цінностей ще не сформована. Висновок –
необхідно зробити все для формування у
дитини здорової системи цінностей. Інакше це зроблять інші.
Зовнішній вигляд тут не має смислу –
достатньо фотографій у мережі.
Отже, що ми бачимо навіть після такого поверхневого огляду цієї субкультури?
Які інтелектуальні запити підлітка сурогатно задовольняє готика? Філософський
запит і запит на знаходження граничних
основ буття – передусім. І це найжахливіше,
адже це найчистіші,
найщиріші і найглибші прагнення дитини,
а замість праць видатних мислителів, замість
високого мистецтва –
від книжок до музики
– вона приймає вкрай
небезпечну отруту. Крім
цього, субкультура визначає ставлення дитини до суспільства, задовольняє її потреби у
самовизначенні й незалежності, вирішує проблему невпевненості,
але, знову наголосимо,
– у викривленій, спотвореній формі.

дається як форма протесту. У світогляді
й музиці – зневіра, ненависть до світу,
наркоманія як благо, культ насильства, алкоголю й хаотичного сексу.

Аніме й анімешники
Не настільки небезпечна субкультура,
та й багато хто стверджує, що захоплення аніме не можна назвати субкультурою.
Мабуть, це справді так – аніме не пропонує єдиний світогляд і філософське пояснення світу. Тим не менше, часто складаються спільноти любителів аніме.
Слід розуміти, що аніме (японські мультфільми) зовсім не такі безневинні, як це

може видатися. Є чудове аніме, з дуже
глибоким, мудрим змістом. Але є й такі,
де демонструють жахливу жорстокість,
яскраво виражено еротичність персонажів. Часто герої в аніме ведуть антисоціальний спосіб життя.
Існують також геть божевільні напрями
в аніме. Яскравий приклад – «гуро» – комікси й мультфільми з розчленуванням
трупів, завдаванням витончених садистських травм, крайні форми садомазохізму, канібалізм. Або «хентай» – японські
порно-мультики.
Японська анімація міцно зайняла своє
місце у світовій культурі, і не випадково,
як уже було згадано вище, є дуже хороші
аніме-мультфільми (приклад – «Віднесені привидами»). Але є й дуже небезпечні
течії.

Кілька слів про секти й екстремізм
І секти, й екстремістські ідеології схожі на субкультури й паразитують на тих
самих потребах підлітків. Потворний
вплив сект поглиблюється наявністю
тоталітарного лідера й деспотичної
дисципліни.
Слід пам’ятати, що секта рідко позиціонує себе як секту: в інтернеті підліток
знайде, наприклад, лекцію, книжку або
фільм.
Вплив депресивних субкультур на
підлітка – жахливий. Авторитет батьків
падає до нуля, адже вони
– «сірі представники натовпу». Підліток вбирає
в себе потворні, огидні
переконання й цінності, веде жахливий спосіб
життя.
Неодноразово траплялися випадки суїциду
через субкультури. Підліток рано починає статеве
життя, причому часто у
вкрай збочених формах.
Часто
представники
субкультури
починають вживати легкі наркотики – усі субкультури
позитивно ставляться до
наркотиків.
Якщо ваша дитина потрапила у пастку субкультури, знайте – вона ходить по
дуже крихкій, тонкій кризі! Ми не маємо
можливості детально розглянути всі субкультури, але настійливо рекомендуємо
почитати про них самостійно. Цих течій
дуже багато – знайдеться для дитини з
будь-якими смаками. Й усі вони несуть
по суті одне – спотворені, отруйні для
душі, що перекручують психіку, відповіді
на природні виклики, що стояли перед
підлітком.

(Далі буде)
http://rodkom.org/skachatj

школа батьківського контролю

Блокування реклами на сайтах
Рекомендовано усім, оскільки робить користування Інтернетом зручним і безпечнішим. Такий спосіб блокує тільки рекламу – набридливий
банер більше не змусить перейти на сайт зі шкідливим кодом, а дитина
не побачить порно-банер.

Рекламу можна заблокувати у таких браузерах як Mozilla Firefox, Opera
(браузер – програма, за допомогою якої користувач переглядає webсторінки). Подаємо алгоритм блокування реклами для браузера Opera.
1. Зайдіть у головне меню програми.
У лівому верхньому кутку натисніть на кнопку з написом Opera, у розкритому меню оберіть – «Розширення» – «Обрати розширення» – з усіх
розширень обрати «Adblock Plus».
Примітка. Розширення – це програмний модуль до вашого браузера, який
підвищує його функціональність. Існує безліч розширень для найрізноманітніших завдань. Блокувальник реклами AdBlock – одне з розширень.
2. У лівій частині вікна натисніть зелену кнопку «+ Додати в Opera».
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Ось і весна, а отже, час думати про літо – про організацію літнього табору. Адже наш туристичний клуб «Путь» знову збирається залишити на час рідне місто заради мальовничих
стежок. Діти і вожаті вже запитують – в який район поїдемо, що там за місцевість, натякають,
що поблизу неодмінно повинно бути озеро, накидають маршрути розвідок, вигадують програми конкурсів і теми вечірніх посиденьок біля вогнища. І, звісно, особливий інтерес викликає склад загонів, система занять, передтаборових заліків і відбірних виїздів. Розмірковуючи
про особливості підготовки цієї дуже серйозної справи, ми вирішили написати пам’ятку – для
тих, хто здійснює екскурсійні чи інші поїздки з дитячими групами. Може, наш досвід комусь
знадобиться.

1. Мета.

Для початку необхідно чітко усвідомити мету поїздки (екскурсія, змагання,
поїздка на олімпіаду тощо). Але необхідно завжди пам’ятати про надзавдання
кожної поїздки з дітьми – педагогічне. Це
– основа будь-якої справи, яку здійснюють дорослі разом із дітьми. Адже жодна
екскурсія найцікавішим маршрутом не
досягне своєї мети, як що в групі не буде
дисципліни, послуху, взаємоповаги, гарних товариських стосунків.

2. Чисельність групи.

Якщо ви їдете вперше, краще взяти невелику групу. Для великої потрібен міцний, надійний вожатський склад. У такій
– великій – групі обов’язково потрібно
поділити дітей на загони по 7–8 осіб, у
кожному з яких повинно бути двоє вожатих різної статі – з числа батьків чи стажерів. Оптимальний варіант для першої
поїздки – 2 такі загони. Також можливі й
дитячі «трійки» з одним вожатим та інші
способи організації. Але слід враховувати
таке: бажано, щоби батьки та їхні власні
діти не були в одному загоні. Друзів і подружок, братів і сестер також варто визначити у різні загони – для уникнення
так званої корпоративності. Групи, в яких
склалися певні стереотипи поведінки в
сім’ї, у дворі, в класі тощо, переносять їх
у загін, а це не завжди добре. Непогано
діє фраза: «Вас розлучають не назавжди».
Вона частенько викликає усмішку, і народ
змиряється з перебуванням «не разом, а
поряд».
Примітка.
Добре, якщо будь-який дорослий учасник поїздки автоматично входить до
Ради вожатих, а не їде «відпочивати»:
такий відпочинок, як правило, заважає
роботі з групою. Всі вожаті повинні бути
згодні з правилами, встановленими у групі, й дотримуватися їх. Найчастіше вожатих призначають зі складу старших
дітей і батьків.

3. Віковий склад групи.

У нашому клубі звичний вік для участі в
поїздках становить від 9 до 14 років.

4. Принципи добору учасників.

Критеріями добору у нас є: участь у підготовці, товариські якості, поведінка вдома, успішність і поведінка у школі. Такий
контроль допомагає дітям зрозуміти, що
поїздка – справа серйозна, і до неї потрібно готуватися.
Дуже важливо вміти сказати «ні»! Можна набрати величезний натовп з «усіх охочих» – і безнадійно зіпсувати поїздку.

5. Розвідка місця, куди зібралися
їхати.

Що важливо враховувати:
1) Транспорт. Звісно, власний автобус –
річ спокуслива. Але:
а) у поїзді можна нормально виспатися (організація відбою – справа вожатих,
звісно);
б) у поїзді дітей, як правило, не захитує;
в) «проблема туалету» вирішується значно простіше;
г) можна влаштувати спільну трапезу
(в одному плацкарті чергові готують їжу,
а потім розносять усім, або ж мешканці
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інших плацкартів самі приходять і забирають порції);
д) можна разом обговорити щось, поспівати гарних пісень.
2) Маршрут. Можна отаборитися в одній точці і здійснювати з неї одноденні й
південні виїзди (південні – для того, щоби
коли-небудь звільнити другу половину
дня для КВК, «розбору польотів», спільних
ігор або тематичного вечора, або ж просто дружніх посиденьок): це називається
«зоряний» маршрут або «промінчики».
Можна половину терміну поїздки жити в
одному місці, а потім перебратися в інше
й обидві половинки провести за тією ж
«зоряною» схемою. Можна в один і той самий день розділитися за загонами й вирушити на півдня у різні сторони, а ввечері
влаштувати обмін враженнями – у вигляді вікторини, гри, просто розповідей про
побачене або навіть випуску газет.
3) Побут. Ціни на житло, умови проживання, розклад роботи готелів, розташування їх щодо транспорту. Все це доволі
легко дізнатися за допомогою Інтернету й
телефонних дзвінків до від’їзду.
4) Які продукти брати з собою з дому,
що закуповувати на місці, приблизне
меню, які є ринки і магазини, а за потреби
– доступні кафе, ціни в них, розклад роботи, перерви й вихідні.
5) Море (чи інша водойма) – це особлива стаття, тому якщо воно поблизу,
слід обов’язково вибратися на пляж бодай разочок. Не забудьте про правила
техніки безпеки під час купання й перебування на спеці!
6) Після розвідки важливо зібрати Раду, розповісти все, що дізналися у розвідці, спланувати те, що можна
спланувати.

6. Розподіл обов’язків.

Керівник у групі – один. Єдиноначальність і слухняність йому є одним із
важливих моментів, що забезпечують
дисципліну.
Рада вожатих (або інший орган управління). До неї належать, окрім вожатих,
фахівці: медик,
завгосп, скарбник.
Підкорюються вони лише
керівникові.
Можуть бути й
інші – наприклад,
ремонтник (під
керівництвом
якого усе поламане якось саме
по собі справляється – а допомагають
йому,
звісно, діти) або
фотограф (відповідальний за фоторепортаж про
поїздку). Наяв-

ність медпрацівника – обов’язкова умова. Дітям необхідно пояснити важливість
термінового повідомлення дорослим
про травми, порізи-подряпини, а також
про погіршення самопочуття (особливо
про розлади шлунка!). Обов’язковим є
контроль за станом здоров’я дітей з боку
вожатих.
У туристів є приказка: «Кожна подряпина на твоєму тілі – це кілограми на плечах
твоїх товаришів». Слід навчати дітей бути
уважнішими до стану свого і ближніх. Це
допоможе їм у подальшому житті.
Примітка.
Базову аптечку потрібно підготувати
заздалегідь. Важливо знати, у кого з членів групи є «свої» захворювання – алергія,
скажімо, чи заборона носити важкий вантаж, якісь обмеження щодо харчування
тощо.

7. Наш погляд на розклад дня –

і дрібні деталі, без яких не обійтися.
І підйом, і відбій повинні бути СТРОГО
ЗА РОЗКЛАДОМ.
Одразу після підйому – хвилин 20 на
вмивання і наведення ладу у кімнатах
(палатках). Перевірка порядку. Лінійка й
оголошення планів на день.
Далі режим дня ми не розписуємо, адже
кожна поїздка відрізняється від іншої, зазначимо лише, що ПІСЛЯ КОЖНОГО ПРИЙОМУ ЇЖІ слід чистити зуби. Це суттєво
знижує ризик захворювань у групі.
Післяобідня тиха година (!). Можна
поспати, можна просто полежати, можна почитати, але НЕ МОЖНА ГОЛОС
НО РОЗМОВЛЯТИ, заважаючи іншим
відпочивати.
Ще одна важлива подробиця. Невиспаний керівник – не найкращий керівник.
А, як правило, саме керівник та його заступник пізніше за всіх лягають спати й
раніше за всіх прокидаються. Тому слід
дати їм можливість бодай півгодини-годину позмінно полежати вдень або ж поспати. Бадьорий начальник, як правило, і
добрий начальник (даруйте за каламбур),
і приймає мудріші рішення.

Вечір. Лінійка з підбиттям підсумків дня,
а також заохоченням учасників, що відзначилися за день. Також доречно буде
вказати на провини, якщо вони були, пояснивши їхні можливі негативні наслідки.
Брудна білизна. В буквальному смислі
слова. Для брудних речей повинні бути
окремі поліетиленові пакети. А вожаті
під час поїздки нехай простежать, щоби
діти прали свої дрібні речі (якщо є така
можливість).

8. Як організувати дозвілля?

(Якщо, наприклад, надворі дощ,
або ж є якась інша причини відмінити
виїзди-виходи.)
1) КВК на тему поїздки (вікторина).
2) Конкурси (наприклад, на найкраще
фото від загону).
3) Спільні ігри.
4) Читання вголос з подальшим обговоренням усією групою або за загонами.
5) Сучасні діти, на жаль, не вміють висловлювати свої думки на папері. Можна поставити перед ними завдання – описати екскурсію попереднього дня. Разом скласти
план, потім прочитати вголос, обговорити.
Існує величезний арсенал занять, їхній
перелік можна знайти у мережі й обрати
для себе найвідповідніші за типом поїздки і віком учасників.

9. Мобільні телефони.

У керівників вони обов’язково повинні бути. А от у дітей – аж ніяк. Телефон
може загубитися, розрядитися (особливо
швидко це відбувається в лісі), зламатися.
Краще перед від’їздом дати батькам перелік з кількох номерів вожатих, на які (знову ж таки, у строго визначений час) вони
зможуть телефонувати й розмовляти зі
своїми чадами. Є ще одна незаперечна (і
чи не головна) перевага «безтелефонної»
подорожі: діти вчаться спілкуватися між
собою і з дорослими.

10.
Особливості
у готелях.

проживання

Якщо ми йдемо до лісу, наш «дім», тобто палатка, їде з нами – в рюкзаку. Якщо
ж група оселяється у готелі, то ніколи не
відомо, чи в усіх номерах працюватимуть
розетки, вимикачі, водопровідні крани…
Щоб уникнути можливих проблем з адміністрацією готелю, є сенс одразу ж, щой
но оселитеся, визначити з вожатського
складу людину, яка разом із кимось із тямущих дітей пройде по всіх номерах і запише наявні несправності, а потім підійде
до адміністратора – з переліком і проханням про полагодження.
Насамкінець побажаємо усім, хто зважився на такий рішучий крок – поїздку
з дитячою групою, – щасливого старту й
повернення!

Андрій і Марія МАКСИМОВИ,
керівники турклубу «Путь»
(м. Одеса)

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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стор.

Диво Божого світу –
ВОДОСПАД ІҐУАСУ
Велич водоспаду Ігуасу неможливо описати, це треба побачити на власні очі – величезна кількість води, що обрушується з висоти 60–82 метри,
навкруги чистота та краса тропіків, незаймана природа… Побачивши цю
прекрасну велич, Елеонора Рузвельт мимоволі вимовила: «Жалюгідна Ніагара…» І справді, поряд з Іґуасу навіть Ніагарський водоспад виглядає
тьмяно.
Фантастично красиве видовище доповнює різнокольорова веселка, яку
дуже часто можна спостерігати над блискучим водяним пилом та розкішною тропічною рослинністю по обидва береги.
Водоспад Іґуасу знаходиться
на кордоні Аргентини та Бразилії та вважається невід’ємною
частиною унікальної, фактично недоторканої екосистеми
джунглів, захищеної аргентинськими та бразильськими національними парками по обидва боки каскадів. Комплекс
має ширину 2,7 км та включає
в себе приблизно 270 окремих
водоспадів.
Прекрасні панорамні види
водоспаду на 360 градусів з висоти пташиного польоту можна
подивитися на сайті http://www.
airpano.ru/files/Brasil-ArgentinaIguazu-Falls-2012/1-2

А ось і любителька гострих
відчуттів
на
водоспадах.

П ерший
політ

Страшні тихоходки

Тихоходки – одні з найдивовижніших
створінь на Землі
Знайомтеся, це тихоходки – одні з
найвитриваліших створінь на нашій
планеті. Вони можуть обходитися
до десяти років без води, здатні виживати при -271°C в рідкому гелії та
при +100°C в окропі, витримують у
1000 разів більшу дозу радіації, ніж
людина, і навіть вже побували у
відкритому космосі!

Ніколи не замислювалися над
тим, як вчаться літати птахи?
Це справді величне і водночас таке
втішне видовище, коли ще не зовсім зміцніле маля вперше стає
на крило. Однак далеко не у всіх
птахів перший виліт проходить
на відповідному рівні, і частіше за
все кожне пташеня відчуває на собі
весь біль падінь та гіркоту невдач.

метаболізм знижується до 0,01%,
а вміст води може бути до 1% від
звичного.
У стані анабіозу тихоходки переносять неймовірні навантаження.
Температура. Витримують перебування протягом 20 місяців у
рідкому повітрі при -193°C, восьмигодинне охолодження рідким
гелієм до -271°C; нагрівання до
60–65°C протягом 10 годин та до
100°C протягом години.
Іонізоване опромінення в
570 000 рентген вбиває приблизно 50% опромінених тихоходок.
Для людини смертельна доза
радіації становить усього 500
рентген.
Тиск. Під час експерименту
японські біофізики розміщували
«сплячих» тихоходок у герметичНа цьому знімку, отриманому за допомогою
електронного мікроскопа та підданого корекції кольору, ному пластиковому контейнері
у всій красі постала тихоходка всього півміліметра
та занурювали його в заповнезавдовжки, яка затишно розмістилась у моху.
ну водою камеру високого тисток, нематодів, інших тихоходок. У свою ку, поступово доводячи тиск до 600 МПа
чергу вони слугують їжею для кліщів та (приблизно 6000 атмосфер), що майже в 6
разів вище рівня тиску в найнижчій точці
ногохвісток.
Тихоходки привертають увагу вже не Маріанського жолобу.
Відкритий космос. Експерименти на
перших дослідників своєю дивовижною
живучістю. При настанні несприятливих орбіті показали, що тихоходки здатні
умов вони здатні на роки впадати в стан виживати у відкритому космосі. У досліанабіозу, а за сприятливих умов доволі дженні, результати якого оприлюднено в
швидко оживають. Виживають тихоходки журналі Current Biology, біологи із кількох
переважно за рахунок ангідробіозу, ви- країн підтвердили, що деякі тихоходки
сушування. При висиханні вони втягують можуть повністю відновлювати свої житв тіло кінцівки, зменшуються в об’ємі та тєві функції та відтворювати життєздатне
приймають форму барильця. Поверхня потомство.
вкривається восковою оболонкою, запоhttp://tainy.net/9740-tixoxodki-odni-izбігаючи випаровуванню. В анабіозі їхній samyx-udivitelnyx-sushhestv-na-zemle.html

Тіло у тихоходки сягає 0,1–1,5 мм, напівпрозоре, з чотирьох сегментів та голови.
Натепер відомо понад 900 видів тихоходок. Завдяки мікроскопічним розмірам
та здатності переносити несприятливі
умови, вони розповсюджені всюди – від
Гімалаїв (до 6000 м над рівнем моря) до
морських глибин (понад 4000 м під рівнем моря). Тихоходок знаходили в гарячих джерелах, під льодом (наприклад, на
Шпіцбергені) та на дні океану.
Поширюються вони пасивно – вітром,
водою, різними тваринами.
Всі тихоходки до певної міри є водними тваринами. Приблизно 10 % – морські
мешканці, інші зустрічаються в прісноводних водоймах, однак більшість населяє мохові та лишайникові подушки на
землі, деревах, скелях та кам’яних стінах.
Харчуються тихоходки рідиною з рослин
та водоростей, на яких мешкають. Деякі
види їдять дрібних тварин – коловер-
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Сходинки кохання
72-річний китаєць завершив
вирубування у скелі понад 6000
сходинок для своєї 82-річної дружини і помер у печері, яка була
домом для цієї пари упродовж
останніх 50 років.
Понад 50 років тому 19-літній
Лю Цзянь Го закохався у 29-літню вдову на ім’я Сюй Чао Цинь. З
розвитком роману, гідного пера
Шекс
піра, друзі й родичі засуджували стосунки пари через
різницю у віці і той факт, що у Сюй
уже були діти. На той час було неприпустимо й аморально для юнака кохати
жінку, яка настільки старша. Щоб уникнути
пліток і презирства свого оточення, пара вирішила втекти і стала жити у печері у південній частині муніципалітету Цин Чонг.
Спершу життя було тяжке, оскільки у закоханих нічого не було. Ані електрики, ані
навіть продуктів харчування. Їм доводилося їсти траву й коріння, які вони знаходили
у горах. Лю зробив керосинову лампу, якою
вони освічували своє житло.
Сюй відчувала, що вона була причиною таких складнощів і запитувала Лю не раз: «Ти
шкодуєш?». Лю завжди відповідав: «Усе налагодиться – адже ми працьовиті».
На другому році життя в горах Лю почав і
продовжував понад 50 років власноруч вирубувати сходинки для того, аби його дру-

Неймовірна історія кохання трапилася в Китаї
і зворушила увесь світ.
Це історія про чоловіка й
жінку, які втекли від світу, збудували свій «рай у
шалаші» й жили у любові
й мирі півстоліття.

жина могла легко спускатися з
гори. Півстоліття потому, 2001
року, група шукачів пригод
здивовано виявила літню пару
і 6000 сходинок, вирубаних
власноруч.
Один із семи дітей закоханої
пари Лю Мін Шен сказав: «Мої
батьки дуже сильно кохали одне одного.
Вони жили усамітнено понад 50 років, і не
було такого дня, щоби вони не були разом.
Мій батько вирубав у скелі понад 6000 сходинок для зручності мами, хоча вона й не
спускається з гори часто.
Пара жила у любові й мирі понад 50 років,
поки не помер Лю, якому було вже 72 роки.
«Ти обіцяв мені, що піклуватимешся про
мене. Ти казав, що завжди будеш зі мною до
самої моєї смерті. Але ти помер раніше, ніж я
– як же я житиму без тебе?». Багато днів Сюй
тихо повторювала цю фразу, оплакуючи свого чоловіка, і сльози котилися по її щоках.
Місцева влада вирішила зберегти сходинки кохання і місце, де жила пара, як музей,
щоби ця історія кохання жила вічно.

http://www.happyinspiration.com/?p=2345

23
стор.

Батьки-курці економлять
на власних дітях
Батьки, які страждають від
нікотинової залежності, впливають на дітей більш негативно, ніж вважали досі.
Те, що батьки-курці шкодять
здоров’ю дітей, – не новина. Відомо також, що цій згубній звичці притаманна спадковість: якщо
один або обоє батьків палять,
скоріш за все, палитимуть і діти.
Дитина регулярно бачить батьків,
які палять, а вони – приклад для
наслідування, ті, хто апріорі не можуть робити нічого негативного.
Тому рано чи пізно дитина переймає згубну пристрасть.
Фармацевтична компанія Pfizer вивчала взаємозв’язок паління
батьками і ступінь виконання ними батьківських обов’язків. У соціологічному опитуванні взяло участь понад 6200 курців. Результати
виявилися гіршими за найпесимістичніші очікування.
Виявляється, батьки-курці – скупі. Причому економлячи на купівлі
необхідних речей для дітей, вони не шкодують грошей на цигарки.
Близько 60% курців готові платити за сигарети 8 фунтів. Ще 31%
опитаних вважає 40 фунтів прийнятною ціною.
На чому ж воліють економити курці, щоби регулярно купувати
нікотинове «задоволення»? Хоч як це дивно, на дітях. Майже 20%
респондентів «урізають» витрати на дитячий одяг, 17% – на продукти харчування для дитини. Близько 35% опитаних купували дітям менше ласощів, а 20% – узагалі воліли зекономити на подарунках до Різдва і Дня народження.
Нікотинова залежність змушує батьків йти на вкрай ганебні вчинки, щоби перекроїти сімейний бюджет і вивільнити кошти для сигарет. 9% опитаних зізналися, що крали гроші з дитячих скарбничок.
Ще 13% курців відмовили дітям у відвідування гуртків і секцій, а 7%
вирішили не платити за шкільні екскурсії.
http://hronika.info/medicina/5243-kuryaschie-roditeli-menshe-vremeniudelyayut-vospitaniyu-svoih-detey.html

Японські медики друкують на 3D-принтерах копії органів пацієнтів перед операцією
Один із найдивовижніших винаходів останніх п’яти
років – 3D-принтери, які дають змогу створювати за
цифровою моделлю практично все що завгодно, від
іграшок до цілком серйозних речей, у Японії набувають
дедалі більшої затребуваності у галузі медицини. За допомогою цієї технології тут отримують точні макети частин тіла пацієнтів, яких готують до операції, щоби лікаріпочатківці могли попрактикуватися.
Найбільше поширення 3D-принтери отримують у
пластичній хірургії і травматології. І хоча поточний рівень розвитку техніки не дає змоги створювати придатні
для протезування складові, японські фахівці ведуть наполегливу роботу у цьому напрямі.
«Якщо технології 3D-принтерів розвиватимуться такими темпами, за кілька років, скоріш за все, ми зможе-

мо друкувати на них,
наприклад,
кістки,
які потім можна буде
використовувати під
час
протезування»,
– вважає провідний
спеціаліст медичного
університету Фудзіта
Такаюкі Окумото.
Японські пластичні
хірурги вже зараз проводять спеціальні тести, під час яких вони вживлюють своїм пацієнтам імплан
ти, отримані за допомогою якраз таких 3D-принтерів. У
найближчий час Міністерство охорони здоров’я Японії

розгляне відповідні заявки і прийме рішення,
чи можна впроваджувати таку практику і чи
не є вона шкідливою для здоров’я людини.
Однак уже зараз більшість фахівців погоджуються, що цей спосіб у пластичній хірургії
значно безпечніший, ніж звична практика. Наприклад, під час щелепно-лицьової пластики
необхідні для імплантації матеріали беруть у
людини з хребта, що несе ризик пошкодження важливих нервів. При використанні технологій 3D-принтерів ці кістки просто вирощують «з нуля».

http://www.segodnya.ua/science/v-yaponiimediki-pechatayut-na-3d-printerah-kopii-organovpacientov-485449.html

Людина, яка пересунула гору
Дашратх Манджхі увійшов в історію як людина, яка самотужки зуміла зсунути гору, спорудивши таким чином рятівну для
багатьох людей дорогу.

Усе своє життя Дашратх прожив у віддаленому селищі Гахлоур в Індії . Із найближчим містечком його розділяла гірська гряда.
Аби дістатися до міста, потрібно
було здолати чималу відстань.
Щоденно, вирушаючи на роботу, Дашратх перебирався через
небезпечну гору, аби хоч якось
скоротити шлях. Одного разу його дружина, переходячи через гору,
щоб принести чоловікові питної води, важко поранилася. Дорога до
лікарні була нестерпно довгою. Тож, не отримавши вчасно медичної допомоги, жінка померла. Того ж таки дня нещасний фермер
вирішив прорубати шлях крізь гори, щоб ні з ким більше не трапилося такого нещастя.
Протягом довгих 22 років (з 1960 р. по 1982 р.) Дашратх Манджхі
працював над втіленням своєї мрії. За допомогою лише зубила,
молотка і лопати ця легендарна людина створила у горі прохід
довжиною 110 м, шириною 9,1 м і глибиною 7,6 м. Спочатку ніхто навіть не думав допомагати йому. Але йшли роки , і поступово люди
стали підтримувати його. Хтось приносив поїсти, хтось допомагав
придбати нові інструменти.
Завдяки праці Дашратха відстань із 75 кілометрів скоротилась до
одного. Цією дорогою щоденно користуються мешканці близько 60
навколишніх сіл. І, звичайно, тепер усі люди округу з величезною
вдячністю згадують «людину гори», яка самотужки зробила їхнє
життя набагато простішим.
http://www.happyinspiration.com/?p=4456
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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Як зробити разом з дитиною подарунок: шість ідей
Кожному з батьків приємно
отримати від своєї дитини
подарунок. А якщо подарунок
зроблено ще й власноруч, то
це подвійна приємність.
1. Футболка з малюнком.
Існує багато способів нанести
зображення на тканину. Але,
мабуть, найпростіший і найдоступніший — малювання
маркерами. З ним впорається навіть найменша дитина.
Просто натягніть майку на
картонну підкладку (щоби не
пофарбувати нижні шари виробу) і дайте малюкові повну
свободу. Коли він завершить,
дайте малюнкові висохнути близько 30 хвилин, потім
пропрасуйте за температури не вище 60 градусів (без
пари).
2. Гірлянда. Для виробу вам знадобиться: мотузка, кольоровий папір, клей,

будь-які прикраси. Покажіть
малюкові, як розрізати папір
на довгі прямокутники і складати їх навпіл, щоби вийшли
прапорці. Особливо виграшний вигляд має гірлянда-розтяжка з вітальним написом.
3. Доміно. З плоских морських камінців за допомогою
білої фарби можна зробити
пляжне доміно. Малюк легко
наставить на камінці цятки,
вам потрібно буде лише підказати потрібну кількість. Для
творчості підійдуть найрізноманітніші фарби, наприклад
гуаш. Вона має досить густу
консистенцію і чудово лягає
на поверхню. Готовий виріб необхідно вкрити лаком,
який не лише закріпить фарбу, а й зробить виріб більш
стійким до зовнішніх впливів.
Крім того, шар лаку надасть
камінцям додаткового блиску
і гладкості.
4. Підставка під горнятко.
Виберіть у журналі або роздрукуйте на принтері потрібне зображення. Допоможіть
дитині вирізати круги за розміром заготовки й наклеїти
на диск. Укінці вкриваємо підставку прозорою захисною
плівкою.

Якось одна людина сиділа
біля входу до міста. До неї
підійшов юнак і запитав: «Я
ніколи тут не був. Які люди
живуть у цьому місті?»
Старий відповів йому запитанням: «А які люди були в тому місті, з якого ти пішов?» – «Це
були егоїстичні й лихі люди. Втім, саме тому я з радістю поїхав
звідти». – «Тут ти зустрінеш таких самісіньких», – відповів йому
старий. Трохи згодом, інша людина наблизилася до цього місця й запитала те саме: «Я щойно приїхав. Скажи, старий, які
люди живуть у цьому місті?»
Старий відповів так само: «А скажи, синку, як поводилися люди в тому місті, звідки ти прибув?» – «О, це були добрі,

потрібно: 2 склянки борошна, 1 склянка дрібної солі,
3/4 склянки холодної води.
Змішуємо всі компоненти
й вимішуємо до однорідної
маси — ну, а далі простір для
спільної фантазії. Сушіть готовий виріб у духовці на маленькому вогні, краще з відкритими дверцятами, щоби
не потріскалося.
6. Пиріг. Діти, особливо дівчатка, просто обожнюють
допомагати мамі на кухні. Тож

5. Брелок із солоного тіста. Приготувати таке тісто
геть нескладно. Для цього

чом би не скористатися їхньою слабкістю й не приготувати смачний подарунок для
тата, наприклад яблучний пиріг. Нехай крихітка зіб’є яйця
з цукром, розкладе яблучні
дольки на дні форми, і, нарешті, посипле готовий пиріг
цукровою пудрою. Творчих
вам успіхів!

ШАЛЯПІНА Ірина

гостинні і благородні душі. У
мене там залишилося багато
друзів, і мені нелегко було з
ними розлучатися».
– «Ти знайдеш таких самих
і тут», – відповів старий. І щойно другий чоловік відійшов, мешканець міста, який стояв неподалік, звернувся до старого з докором: «Як ти можеш двом
людям дати дві геть різні відповіді на одне запитання?»
«Сину мій, – каже старий, – кожен носить свій світ у своєму
серці. Той, хто у минулому не знайшов нічого доброго у тих
краях, звідки прийшов, тут також нічого не знайде. А той, у
кого були друзі в іншому місті, тут також знайде вірних і щирих
друзів».
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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. «Родительский видеожурнал»
№3 – збірка відеоматеріалів – 10 грн.
2. Журнал «Мы живы» – 8 грн. Повнокольоровий, 32 стор., формат А4.
Журнал призначений для розповсюдження серед старшокласників, тематика - сімейні цінності.
3. «Урок нравственности». Матеріали для викладача. Комплект дисків
для комп’ютера (3 шт.). Містить відео
уроки і конспекти. 35 грн.
4. 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.

