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ВЕЛИКДЕНЬ

Актуальні питання сьогодення
для батьків і вчителів – питання
освіти і виховання, захисту сімейних
і моральних цінностей, ювенальна
юстиція, гендерна політика – ось
неповний перелік тих проблем, які
об’єднали громадськість і стали головними темами Форуму.
Учасники Форуму висловлюють
занепокоєння моральною і духовною кризою сучасного суспільства
і пропонують реальні кроки для

збереження інституту сім’ї та покращення ситуації в країні й
суспільстві.
Тому результати Форуму вселяють
надію на те, що усі ініційовані питання не залишаться без вирішення.
Український батьківський рух – це
реальна сила, яка може впливати
на прийняття надзвичайно важливих рішень у державі.

Читайте на сторінках
випуску

Для мільйонів віруючих людей на зміну Великому посту приходить час Великої радості.
Великдень – найбільше і найрадісніше
свято у світі…

стор.
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Нежіноче обличчя
фемінізму

Час захищати
сім’ю

Усі професії
важливі

ФЕМІНІЗМ як основа ювенальної юстиції.
Що ховається під терміном „Ювенальна
юстиція”? Що відбувається у країнах, які
ухвалили закони для ювенальної юстиції?
Цей термін практично означає вилучення
дітей із сім’ї. За своєю суттю – це система
антисімейного терору і його технологія.
Основою цього явища є агресивна
ідеологія фемінізму, ціль якої – руйнація
традиційної сім’ї. У багатьох
європейських країнах це стає
похмурою реальністю…

Сім’я протягом всієї історії була і
залишається основою, головною цінністю
людського суспільства. Руйнація підвалин
сім’ї – це самознищення. Підміна сімейних
цінностей на штучні, сурогатні цінності –
це злочин проти майбутнього будь-якої
країни.
Саме на це самознищення спрямоване впровадження так званих «нових
міжнародних
стандартів».
Чому це стає реальністю і чи
можна цьому протистояти?

Питання
всього
життя
–
відповідальний вибір.
Ми
щодня
зіштовхуємося
з
необхідністю вибору – від дрібних побутових питань до дуже важливих,
ключових рішень. Але найважливіший
і найвідповідальніший вибір усього життя, який впливає не лише на те,
чим ми будемо займатися впродовж
усього життя, але й на стиль життя,
коло
спілкування,
потрібно зробити в юному, підлітковому віці…
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ПАНОРАМА

ДВА СВЯТА

23 квітня світ відзначає
Міжнародний день книги
й авторського права

Традиційні події одеської весни. Часи змінюються і ми змінюємося разом з ними?

Ц

ього року виповнилося 40 років,
відколи квітневе життя Одеси почало знаменуватися двома
подіями. Перша – це всім відома
і популярна «Юморина», а друга –
це супер-марафон «100 км за 24 години», присвячений Дню звільнення
Одеси від фашистів.

Стосовно «Юморини» – тут не все так
однозначно, і навіть
буває не дуже смішно.
Багато хто з одеситів
говорить: «Готуємося
до «Юморини» – заздалегідь виїжджаємо з міста» (або «не пускаємо
дітей на вулицю») – це
сумна правда. Дебоші,
пияцтво, бійки (цього
року одному прихильникові гумору – очевидно, жартома – проламали голову), галас,
натовпи розмальованих перехожих з ріжками на голові… 1 квітня поточного року
в Одесі сталося вісім пожеж («гумористи»-вандали підпалили дерева і контейнери
для сміття). Сміття, якого вони не спалили, на
вулицях міста залишилося понад 20 тонн.
Де ти, унікальний одеський гумор? Однозначно не тут…

Вперше в Донецьку відбувся
«Форум Сім’ї»
У Донецьку 11 квітня відбувся «Всеукраїнський Форум Сім’ї».
Зал у Палаці культури ім. Куйбишева на 500 місць був повністю заповнений. Були
присутні представники різних державних інституцій, відділів освіти і громадських
організацій, вчителі, викладачі, студенти, священики з різних Церков міста. Форум
відкрив вітальним словом мер Донецька А. Лук’янченко.
Організатори форуму: Всеукраїнський громадський рух «За сім’ю».
Було ухвалено рішення тісно співпрацювати з державними, громадськими,
релігійними організаціями і ЗМІ
для зміцнення і розвитку інституту
сім’ї,
пропаганди
сімейних
цінностей в Донецьку і в Україні.
Форум проходитиме також
в інших містах України (м. Луцьк,
м. Чернівці та ін.)

http://vsenovosti.in.ua/news

Державі не потрібні?
Протягом року в Україні планують закрити 143 школи
і звільнити 1,5 тисячі вчителів

Cьогодні спостерігається необґрунтоване скорочення мережі навчальних
закладів в Україні. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомила народний депутат України, голова Комітету
з питань науки і освіти Лілія Гриневич.
Зокрема вона зазначила, що Комітет
з питань науки і освіти зібрав дані із облдержадміністрацій щодо планування
закриття навчальних закладів у цьому
році.
«За даними облдержадміністрацій, що
є сьогодні у профільному парламентському комітеті, протягом року планується закриття щонайменше 143 шкіл,

у яких навчається понад 3175 учнів, і при
цьому буде звільнено майже півтори
тисячі вчителів, а держава заощадить
44,6 млн. грн.», – розповіла народний
депутат.
Л. Гриневич зазначила, що вчителі, які
підпадають під скорочення на селі, не
мають шансів знайти іншу роботу.
Нагадаємо, 26 лютого народними депутатами України Сергієм Лабазюком,
Степаном Івахівим і Сергієм Мартинюком зареєстровано проект Закону «Про
запровадження мораторію на зак
риття загальноосвітніх навчальних
закладів».
У проекті Закону йдеться про те, щоб
вважати неприпустимим закриття загальноосвітніх закладів через нестачу
коштів на їх утримання.

http://news.finance.ua/
Подив у громадських діячів викликає той факт, що закриття шкіл
йде на тлі збільшення штату соціальних працівників з прав дитини.

Але запропонуємо читачеві іншу картину. 10 квітня – День звільнення Одеси від
фашистів. І 40 років тому вперше відбувся супер-марафон «100 км за 24 години»,
присвячений цій великій події. Маршрут
марафону традиційно пролягає лініями
оборони міста і проходить під девізом
«Дорогу здолає той, хто йде». Цього року –
6 квітня – стартувало понад 400 учасників
з Одеси та інших міст нашої країни й інших
держав (зокрема, з Італії!). Вздовж усього
маршруту легендарної «Сотки» горять вогнища, поставлено намети. Дорослі й діти,
члени туристичних клубів і просто ті, хто
радісно спостерігає, зустрічають стомлених учасників, частують гарячим чаєм,
підбадьорюють добрим словом, жартом,
піснею, кому потрібно – роблять масаж,
заклеюють пластирем стерті ноги. І гумор
тут – на своєму місці, адже ми – одесити
і розуміємо, що випробування без жарту
здолати непросто!

Світлана БОРИСОВА
м. Одеса

День книги
Кабмін схвалив «Концепцію дер
жавної цільової національно-куль
турної програми популяризації
вітчизняної видавничої продук
ції і читання на 2014-2018 роки».
Згідно з цією концепцією, на впро
вадження держпрограми з попу
ляризації видавничої продукції
і читання знадобиться близько
550,6 мільйонів гривень.
Чи змінять вони ситуацію?
Джерело: www. Day.kiev.ua

Мусульмани за сім’ю
Круглий стіл
«Традиційні цінності: атавізм чи шлях
порятунку суспільства» – УММА

24 січня у конференц-залі Духовного управління мусульман України (ДУМУ) відбувся круглий
стіл на тему «Традиційні цінності: атавізм чи шлях
порятунку суспільства».
У дискусії брали участь члени Жіночого комітету при ДУМУ, представники правозахисних
організацій України. Учасники заходу обговорювали роль жінки у сучасному суспільстві, питання гендерного розвитку, його впливу на інститут
та суспільство в цілому, а також сучасні підходи
до питань материнства, впливу інформаційних

технологій на формування особистості дитини,
запровадження у школах предметів статевого
виховання. Для мусульман сильна родина має
важливе значення, однак міцність суспільства
підривають такі розповсюджені соціальні чинники, як дошлюбне спільне проживання, гіпотези
про гендерну рівність, результат яких негативно
позначається на суспільстві.

Джерело: http://umma.ua/ru/news/
ukraine/2013/01/24/17386

Всиновлення призупинити
Міністр праці Словаччини Ян Ріхтер вирішив тимчасово припинити всі усиновлення в Італію, оскільки з’явилися підозри про те, що
передача сотень словацьких дітей до цієї країни межувала з торгівлею.
Після проведення трьох перевірок були виявлені значні порушення.
Усі ці перевірки сигналізували про помилки. Декотрі з них виявилися настільки серйозного масштабу, що могли зашкодити дітям.

http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=fo2o1VAwQho

Дикий, дикий Захід?!
Десятки парижан оштрафовано
за пропаганду традиційних
сімейних цінностей.
Мешканці Парижа у минулі вихідні зустрілися
з новим для них явищем – насильницьким насаджуванням толерантності. Те, що колись було
плодом творінь письменників-антиутопістів,
у сучасній Франції стає реальністю.
За повідомленням Le Figaro, парижанин Френк
Таллеу, батько сімейства, був затриманий міліцією
під час пікніка у Люксембурзькому cаду в Парижі.
Причиною затримання виявилася його кофтина із зображенням гетеросексуальної сім’ї, члени якої тримаються за руки (мама, тато і двоє
дітей). Стражі порядку зробили висновок, що така
символіка ображає почуття сексуальних меншин,
і затримали чоловіка. За неправильний одяг йому

У Парижі тепер не можна пропагувати
традиційні цінності!
загрожує штраф у розмірі декількох тисяч євро.
Крім нього, ще понад 50 парижан було оштрафовано з 1 по 14 квітня з аналогічних причин.
Саме таким чином французькі правоохоронці почали нещадну боротьбу з «гомофобами»…

За матеріалами сторінки
www.news.rambler.ru
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У Києві відбувся ІІІ Всеукраїнський
батьківський Форум
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Шановні учасники Третього Всеукраїнського
батьківського Форуму, дорогі брати та сестри!
Проведення Всеукраїнських батьківських фору
мів стало вже традицією і вселяє надію на те, що
український батьківський рух й надалі буде ефек
тивним у зміцненні сімейних, духовних та мораль
них основ нашого народу.
Широке коло компетентних людей, які прийма
ють участь у Форумі, повинні порушувати питан
ня, які гостро хвилюють батьківську та педагогічну
спільноту. Серед них: актуальні питання середньої
освіти, проблеми сім’ї та захист її прав, взаємини
дорослих і дітей, ювенальна юстиція, гендерна по
літика держави та інші.
Церква розділяє занепокоєння батьків мораль
ною та духовною кризою сучасного суспільства та
застерігає від руйнування інституту сім’ї, оскіль
ки саме в родині реалізується справжня любов
до ближнього. Стати на перешкоді цього проце
су можливо тільки шляхом зміцнення сімейних
цінностей.
Підтримка української родини, традиційної духо
вності, належне виховання молоді через навчаль
ний процес – це питання національної безпеки.
А тому відповіді на виклики сьогодення Церква і
держава мають шукати спільно. 15 березня 2013 р.
Священний Синод Української Православної Цер
кви звернувся до керівництва держави з приво
ду проекту Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запобігання та
протидії дискримінації в Україні». Ми сподіваємо
ся, що голос Церкви буде почуто.

Завершив роботу ІІІ Всеукраїнський
батьківський Форум, що проходив
у Києві 29-30 березня з ініціативи Всеукраїнської громадської організації
«Батьківський комітет України». Понад тисячу делегатів зі всіх областей
України, представники батьківських
організацій і системи освіти, обговорили питання, пов’язані із захистом і зміцненням сім’ї, материнства
і батьківства, традиційних сімейних і
моральних цінностей, а також із освітою й вихованням дітей.
Захід відбувся у Київському Національному торгово-економічному університеті за підтримки Міністерства
освіти і науки України, вітання його
учасникам і організаторам надіслав
Блаженніший Митрополит Київський
і Всієї України Володимир. В роботі
Форуму взяли участь представник
Президента України у Верховній Раді
України Ю.Р. Мірошниченко і радник
голови підкомітету Верховної Ради
України з питань молодіжної політики, сім’ї і дитинства М.В. Жука. Перед
учасниками виступив посол Всесвітнього Конгресу Сімей до європейських структур П.О. Парфентьєв,
закордонні й українські експерти та
громадські діячі.
«Учасники Форуму переконані, що
зміцнення і підтримка сім’ї, шлюбу,

материнства і батьківства, основоположних прав батьків, сімейного способу життя повинні бути однією з головних цілей і пріоритетів державної
політики України. Турбота про захист,
відродження і збереження традиційних для народу України сімейних
і моральних цінностей повинна об’єднувати усі здорові громадські сили нашої країни», – вказується в резолюції
заходу.
У ній також наголошується: «Особлива повага до батька й матері, їхнього унікального місця в житті і незамінної ролі у вихованні дітей завжди
була однією з основних культурних
і моральних цінностей українського
народу. Учасники Форуму переконані,
що сьогодні ця повага до прав і авторитету батьків повинна пронизувати
всі сфери громадського і державного життя України, визначати законо-

давчі й управлінські рішення на всіх
рівнях».
«Наша любов до своїх дітей, до своїх
сімей – це те, що сьогодні здатне дійсно об’єднати увесь український народ.
Міцна сім’я, сильна своїми традиціями
і духовно багата, – це запорука щасливого майбутнього нашої країни», – зазначив співголова ВГО «Батьківський
комітет України», керівник Оргкомітету Форуму Олександр Скворцов.
«Чудово, що в Україні відбуваються
такі події, які ставлять у центр уваги сім’ю, материнство і батьківство,
права батьків. Усе це має величезне
і неминуче значення для будь-якого
суспільства», – заявив Посол Всесвітнього Конгресу Сімей до європейських структур Павло Парфентьєв.
Резолюція і рекомендації Форуму
будуть надіслані в органи законодавчої і виконавчої влади України.

На Архієрейському Соборі у лютому цього року
церковна повнота висловила своє занепокоєння
стосовно вирішення проблем, пов’язаних із засто
суванням ювенальної юстиції. Перед нами сьо
годні гостро стоїть проблема покинутих дітей, яку
повинна вирішувати держава шляхом підтримки
багатодітних та неблагополучних родин, а не про
стим вилученням дітей з сімей, які мають низький
рівень матеріального добробуту.
Церква також сказала своє слово стосовно збо
ру, електронної обробки, зберігання та несанкціо
нованого поширення надлишкових персональних
даних, що стосуються сімейного життя. Безальтер
нативні методи є неприпустимими.
Окрім цього, в Україні має бути повністю забо
ронена пропаганда насильства, пияцтва, реклама
аморальних розваг, ідеології споживацтва і вседоз
воленості. Тому ліквідацію Національної експертної
комісії України з питань захисту суспільної моралі
задля недопущення поширення в інформаційному
просторі України розпусти, насильства і жорстоко
сті вважаємо недоцільною.
Висловлюємо подяку активістам громадської
організації Батьківський комітет України за актив
ну громадську позицію і тверезість поглядів, що
протидіють поширенню проблем сучасності. Спо
діваємося, що співпраця між Українською Пра
вославною Церквою та громадською організаці
єю Батьківський комітет України принесе бажані
результати. Прикликаю на всіх учасників Форуму
Боже благословення!
Митрополит 
Київський і всієї України,
Предстоятель Української
Правос лавної Церкви

+ВОЛОДИМИР

Шановні друзі! Сім’я завжди була, є і буде тим підґрунтям, що
зберігало і зміцнювало наше суспільство протягом всієї історії
України. Саме вона є головним хранителем духовно-моральних,
релігійних і культурних традицій, без яких неможлива національна
самоідентифікація будь-якого народу. Укріплення і підтримка сім’ї,
інституту шлюбу, материнства й батьківства, основоположних
прав батьків, сімейного способу життя мають бути однією з головних цілей і пріоритетами державної політики України. Проблеми,
що постають перед нами, не можуть бути розв’язані без взаємної
підтримки і співробітництва. Зі свого боку, хочу запевнити Вас,
що наш комітет завжди підтримував і буде підтримувати надалі
батьківський рух. Всі ми – батьки, всі ми відповідаємо за наших
дітей перед Богом. Успіхів Вам у вашій справі!

Народний депутат України,
голова підкомітету ВР України з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства
ЖУК Микола Васильович

Дуже вдячна Вам за запрошення взяти участь
у III Всеукраїнському батьківському форумі. Впевнена,
що діяльність Всеукраїнської громадської організації
«Батьківський комітет України» має дуже велике
соціальне значення, адже за мету ставить підвищення
морального, духовного, патріотичного та культурного
рівня суспільства. Захист прав батьківської спільноти
та популяризація традиційних сімейних, моральних
і духовних цінностей нашого народу – це велика праця,
результати якої, втім, варті витрачених зусиль.
З повагою,

Народний депутат України,
голова підкомітету ВР України з питань
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти
ДЗОЗ Віталіна Олексіївна

4

стор.

ФОРУМ. АКТУАЛЬНА ТЕМА

Монополія на істину

Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму

ЗВЕРНЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Роздуми з приводу

до делегатів III Всеукраїнського
батьківського Форуму
Сьогодні тільки лінивий не говорить про кризу
в системі освіти. І вчителі, і батьки, і чиновники
від освіти б’ють на сполох: «освіту треба рятувати
– вчитель доведений до рівня зубожіння»; «освіта
в занепаді: дітей в школі навчають не ті й не тому»;
«необхідні термінові заходи щодо реорганізації
системи освіти та її закладів: освіта перешкоджає
вільному розвитку дитини». Такі й багато інших тез
можна почути звідусіль. І кожен вважає, що він точно знає, як треба змінити «щось в освіті».
На наше глибоке переконання, освіта в усі часи
була на перетині минулого й майбутнього. І завжди існувала проблема навчання на минулому
досвіді для життя в майбутньому. Сьогоднішня ситуація відрізняється лише тим, що в межах одного
покоління відбуваються настільки суттєві зміни,
що звичайна людина не встигає опанувати одні
способи і засоби існування, як вони змінюються
іншими.
Міністерство освіти і науки України прагне створити такі умови, які б максимально відповідали
викликам сучасності. Сьогодні нами обрано три
стратегічні, глобальні напрями, три дороги: зміст,
нові технології, носії змісту і технологій.
Дорога змісту. Ми будуємо її, ухваливши нові
стандарти і програми. Раз на десять років змінюються стандарти, і справа ця випала саме нашій
команді. Основне – забезпечити якість змісту. Одним із аспектів якості є прагнення до дефрагментації знань, тобто створення цілісної системи, яка
б давала молодій людині необхідний для життя
запас знань. Деякі «фахівці від освіти» вважають,
що варто зменшувати обсяг інформації, буцімто
для життя великі обсяги не потрібні. Говорячи словами Гельвеція «знання деяких принципів легко
компенсує незнання деяких фактів», ми прагнемо
до створення таких навчальних програм, які б забезпечували сутнісні принципові зв’язки між основами знань. На нашу думку, такий підхід створює
умови для розвитку вільної людини.
Дорога нових технологій. Вона надзвичайно важлива. Зміст може бути дуже сучасним, але
якщо передаватимемо його старими засобами,
без комп’ютерів, інтернету, контенту, це не матиме сенсу. Буде просто красива ідея, а донести її до
учнів не зможемо. Питання сучасних засобів не
зводиться лише тільки до технічного озброєння
процесу освіти. Воно також охоплює активне розроблення та застосування інноваційних методів
викладання, створення нової дидактики з урахуванням педагогічних традицій та вимог сучасності.
Дорога носіїв змісту й технологій. Це педагоги, директори шкіл, уся вертикаль управління
освітою. Управлінець, який сповідує авторитарні
методи, вчитель, який не вміє застосовувати нові
технології, можуть збити з дороги всіх і все. Ця
дорога не потребує великих фінансових вливань,
на відміну від перших. Вона тільки вимагає сміливості довірити справу професійним управлінцям
і реально оцінити можливості українського вчительства. Адже 21% наших педагогів – пенсійного
віку (проти 9 % у 1991 році). Дехто з них боїться
комп’ютерів, втратив довірливий зв’язок з учнями. З одного боку, це жертовна професія, й цих
учителів маємо підтримати гарною пенсією, виявити повагу до їхньої багаторічної праці… З іншого боку, дітям необхідні сучасні якісні знання.
Безумовно, потрібен компроміс інтересів. По
кожній із цих доріг ми зробили досить упевнені кроки. Та в умовах світової фінансової кризи
одразу досягти того, що не можна було зробити
навіть у кращі роки, нереально. Це – як проліски
взимку. Вони будуть – але навесні. Однак з орієнтирами ми вже визначились. Архітектори і проектанти свою роботу виконали. А будувати будемо
всі разом.
Одним із найважливіших завдань всіх зацікавлених сторін є створення і підтримка конструктивних комунікацій: учні-батьки-вчителі-науковці-суспільство, організація ефективного та
оперативного зворотного зв’язку.

Б.М. ЖЕБРОВСЬКИЙ,

заступник Міністра освіти
і науки України
Для цього міністерством, органами освіти на
місцях проводяться відкриті зустрічі, конференції,
круглі столи, гарячі лінії з учнями, батьками, вчителями, представниками громадськості. Яскравим
прикладом налагодження такої співпраці є проведення у вересні 2012 року Всеукраїнського Форуму «Батьки і діти». Розпочатий у Києві зустріччю
з представниками учнівських, вчительських та
батьківських спільнот, він продовжив своє крокування в областях та містах України.
З цією ж метою міністерство регулярно проводить круглі столи з актуальних питань освіти, запрошуючи представників всіх зацікавлених учасників навчально-виховного процесу. Ми переконані,
демократизація відносин між учасниками освітнього процесу, створення партнерської взаємодії – запорука успішності розвитку системи освіти.
У 2012 році вперше було проведено інтернет-збори батьків першокласників. До обговорення долучилися більше 600 тисяч учасників. І це
свідчить про те, що ми йдемо правильним шляхом.
Майже у кожній області реалізуються просвітницькі програми, проекти, спрямовані на посилення взаємодії між родиною і навчальними закладами. Активно працюють психологічні служби
шкіл, районів, психолого-медико-педагогічні консультації, про що свідчать тисячі звернень від учнів, батьків, вчителів.
Ці та багато інших справ, спрямовані на вирішення одного завдання – допомогти учневі та
його родині увійти в сучасне життя максимально
підготовленим.
Безумовно, будь-які зміни не можуть відбутись
миттєво та ідеально. І виникають випадки формального підходу або ігнорування рекомендації
та настанов управлінських органів та фахівців.
Велика система, до якої належить система освіти, не може миттю змінитись. Тому закликаю всіх
небайдужих: давайте співпрацювати, допомагати
один одному. Не шукати у чиїхось діях злочинних намірів, а спільно вирішувати проблеми, що
виникають.
Інколи дивно чути зауваження до школи, органів освіти, міністерства від людей, які не поцікавились, що зроблено і що робиться. Вони ніби не
бачать і не чують. Проте, краще за всіх знають, хто
і що має робити.
Особливо це стосується питань, які можна впевнено вважати прерогативою суспільства, а не тільки системи освіти.
Давайте разом створювати в суспільстві стандарти ставлення до освіти як до стратегічного напрямку життя і розвитку країни.
Давайте разом, кожен на своєму місці, змінювати світ на краще.
Тоді ніхто і нікого не буде звинувачувати у монополії на істину, тому що створене разом нове
суспільство подякує нам за терпіння, розуміння та
зусилля.

Шановні колеги!
Не існує проблем, які турбують лише
вчителів або лише батьків. Готуючись до
форуму, ми зустрічалися з багатьма директорами, рядовими вчителями й ставили їм одне запитання: які проблеми вас
хвилюють і що вам заважає у роботі? –
і те, що нам відповіли педагоги, повністю
співпало з тим, що турбує і нас, батьків.
Це зайвий раз довело, що вчителі, діти
та батьки є єдиним організмом, і те, що
не може нормально навчатися дитина,
якщо не задоволений її вчитель.
Усі без виключення говорять, що сьогодні величезну проблему складають
«папери». Маса звітів, указів, приписів,
зведень лягає на плечі директора, потім
завучів, потім вчителів. Багато вказівок
просто незрозумілі. Наприклад, кількість
циганів, що вчаться в школі, або облік побутових травм учнів поза школою і скільки з них при цьому звернулося до поліклініки. А мета усієї цієї паперової роботи
– збір і обробка певних статистичних даних. Центральною фігурою навчального процесу є, перш за все, дитина. Вона
потребує індивідуального підходу, на це
потрібний час, а його якраз і забирають.
Процес навчання має бути творчим, а на
це, знову ж таки, необхідний час. І перед
кожним вчителем неминуче постає вибір, чи перевести все у формальну площину, чи присвятити паперовій тяганині
свій особистий час. Якщо людина обирає
перший шлях, вона вбиває у собі Вчителя, вона просто вчителює; якщо другий
шлях – вона ризикує зруйнувати своє
особисте життя. Це поганий вибір, тому
що вбити в собі Вчителя – означає знецінити своє життя.
Мабуть, прийшов час говорити і про
те, що велика кількість молодих, красивих, розумних жінок-вчителів не може
влаштувати своє особисте життя, тому
що у них на це просто фізично не вистачає часу. Це та ціна, яку сплачує кожен,
без виключення, за «надбюрократію».
У будь-якому питанні, в тому числі і у звітності, повинен бути присутній здоровий
глузд – паперова робота не повинна
підміняти навчально-виховний процес.
Реалії сьогодення такі, що держава через
місцеві бюджети сплачує лише заробітну
платню вчителям і оплачує комунальні
послуги, все інше фінансове ярмо лягло
на плечі батьків. Тому ми вважаємо, що
питання організації навчального процесу повинні контролюватися міністерством, фінансовою дисципліною займатися місцеві органи, а всі інші питання
мають вирішувати ті, хто платить, – тобто батьківські комітети. У зв’язку з цим
ми піднімаємо питання про доцільність
платних конкурсів, які проводять один
за одним і змушують адміністрації шкіл
йти на поклін до батьків з проханням
оплатити і взяти участь у конкурсі,
оскільки це впливає на рейтинг навчального закладу.
Педагоги відкрито говорять,
що це бізнес-проекти і користі від них жодної, чергове
викачування грошей. Ми
вважаємо, що від подібної
практики необхідно відмовлятися і будемо звертатися з
відповідними пропозиціями

БЄЛЯКОВ Сергій Юрійович,
член Координаційної ради ВГО
«Батьківський комітет України»,
доцент Національного
університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова
у Міністерство освіти. А за чий рахунок
проходить комп’ютеризація навчального
процесу? Знову ж таки за рахунок батьків. А як бути тим школам, у яких вчаться діти незаможних батьків, наприклад
сільським? А це ж усе рейтинги, які враховуються, в тому числі і при підписанні
контракту з директором.
Цікаво, який рейтинг сьогодні малаб
селищна Павлиська середня школа,
в якій усе життя був директором Василь
Сухомлинський?..

ЗАРПЛАТА

ИІ якщо ми вже згадали про гроші, то
найболючіше питання для вчителя – це
заробітна платня. Оклад розміром 1500
гривень інакше, ніж насмішкою, назвати
не можна. Щоб вижити, багато вчителів
змушені брати півтори ставки, а це, відповідно, у півтора рази збільшує ті проблеми, про які було сказано. У школах катастрофічно не вистачає вчителів-чоловіків,
а їхня участь у процесі виховання юнаків-старшокласників вкрай необхідна.
Мізерні зарплати призводять до пошуку
іншої роботи, адже саме чоловік повинен
нести на собі основну відповідальність
за фінансовий стан сім’ї. Ми вкрай негативно ставимося до прихованої системи
поборів, які існують в школах, наприклад
збору грошей на подарунки або додаткового репетиторства, але в той же час ми
розуміємо, що, поки вчителі стоятимуть
перед проблемою виживання, ці явища
не подолати. Для порівняння, середня
заробітна платня вчителя в Росії складає
на наші гроші десять тисяч гривень і це
дає змогу педагогам не просто виживати,
а ще й розвиватися.

Спецвипуск

ФОРУМ. АКТУАЛЬНА ТЕМА

Квітень 2013 р.
Ми розуміємо, що в країні величезні фінансові проблеми, але в той же час не говорити про це не можна, тому ми вважаємо за
доцільне ставити питання перед Мінсоцполітики і Верховною Радою про підвищення
заробітної платні вчителям. Коли ми чуємо
про величезні фінансові зловживання у бюджетній сфері, про ті колосальні кошти, що
вкладаються в дороги, які кожну весну зникають разом зі снігом, про зростання кількості
багатіїв, ми розуміємо, що держава перестає
виконувати свою основну функцію, а саме
– організовувати життя своїх громадян по
справедливості. Кінець кінцем, кожен повинен займатися своєю справою: вчителі – якісно вчити, а держава – якісно їх утримувати.

ЗМІНА ДЕРЖСТАНДАРТІВ

Звертає на себе увагу зміна держстандартів
і, як наслідок, розриви в навчальних програмах. Так, наприклад, при переході з четвертого класу до п’ятого спостерігається розрив
у програмах з математики, української мови,
і в дітей починаються проблеми з успішністю.
Усе це говорить про непрофесіоналізм відповідних структур, які займаються підготовкою
цих програм.

НАВАНТАЖЕННЯ НА ДІТЕЙ

http://www.rama-dety.com

Усі, без виключення, батьки говорять про
величезне навантаження на дітей. Свого часу
питання про початок навчання з шести років
ретельно досліджувалося ще в Радянському
Союзі, і спеціалісти дійшли висновку про недоцільність такого кроку. Сьогодні держава
вважає інакше, більше того, дитина повинна
отримати ще дошкільну освіту. І все це знову
лягає додатковим навантаженням і на плечі
батьків, і на плечі дітей. Вже з перших класів
діти мають засвоїти величезний об’єм інформації. Міністерство, очевидно, вважає, що
чим більше знань дитина отримає з перших
днів навчання, тим розумнішою вона буде на
виході зі школи, а це не так. Світ розвивається
так швидко, що при всьому бажанні не відстати від щоденно зростаючого потоку інформації неможливо. У цих умовах інформаційні

перегони безперспективні, людина все одно
програє. В такому разі школа повинна, перш
за все, навчити вмінню думати, аналізувати,
обирати пріоритети, вмінню самонавчатися.
Ранній же розрив зі світом дитинства завжди
болісний для дитини.
Саме звідси дуже часто проростають і невдоволеність навчанням, і прохолодне ставлення до школи. Чи багато першокласників
з радістю біжать до школи? Зате з початком
навчального процесу збільшується потік
малюків до шкільного лікаря зі скаргами на
головний біль або, наприклад, біль у животі.
Це свого роду психосоматична реакція організму на надмірні навантаження. Не варто
забувати і про те, що дітям у школі просто фізично важко. Те, що діти стали слабшими, підтвердить будь-який лікар-педіатр, багато хто
з дітей має патології. У більшості шкіл відсутні
нормальні умови для їхнього відпочинку й
харчування. Діти обідають без гарячих страв,

часто всухом’ятку, і це з дня у день. Держава
забезпечує безоплатне харчування до п’ятого класу, однак що це за харчування? Чи
можна нагодувати дитину за 5 гривень? При
цьому вражають ціни, за якими в деякі школи
«заходять» продукти: наприклад, масло по
120 грн. за кілограм, сир – 150 грн., сосиски
– понад 100 грн. за кілограм. Є навчальні заклади, наприклад у районах, в яких взагалі
немає жодного харчування. Ми вважаємо за
необхідне звернутися до Міністерства освіти з проханням навести порядок у цьому
питанні.

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ

ГГоворячи про надмірні навантаження,
необхідно звернути увагу на тенденцію до
комп’ютеризації навчального процесу. Сьогодні інформатику починають викладати
вже з другого класу, а це автоматично передбачає спілкування дитини з комп’ютером. Добре це чи погано? Ми вважаємо, що
це той випадок, коли раб перетворився на
господаря. Дуже багато батьків просто ненавидять комп’ютер через те, що він замінив
дитині усе довкола,
але зробити нічого не
можуть, оскільки все
шкільне навчання,
особливо в старших
класах, багато у чому
побудовано на використанні електронних форм
подачі інформації. Сьогодні Інтернет є основним каналом зомбування людини,
це свого роду інформаційний смітник, і всі про це знають. Полегшуючи пошук інформації, комп’ютер відучує дітей не тільки
думати головою, але й просто писати. Тому,
чим раніше дитина зіткнеться з Інтернетом,
тим раніше вона буде піддана руйнівній для
її психіки атаці.
У цьому питанні показовим є досвід Америки. Надмірне захоплення комп’ютерними
формами навчання призвело до того, що
в тих шкільних районах, які масово були
включені в комп’ютерну освіту, бали за тести виявилися провальними. Багато молодих
американців думають, що Бетховен – це
собака, а Хіросіма і Нагасакі – японські чемпіони з дзю-до. Однак… в Америці існують
школи і для еліти, а там комп’ютери заборонені до 9-го класу. Головні навчальні інструменти таких шкіл – не високі технології,
а ручка і папір, шпиці для в’язання та глина.
Ніяких комп’ютерів, ніяких екранів взагалі.
Вони заборонені в класах, а школа не схвалює їхнього використання навіть вдома. Іншими словами, існує освіта для всіх і освіта
для вибраних. На останньому економічному
форумі в Давосі Білл Гейтс сказав, що «…сьогодні американський школяр спілкується
з учителем приблизно 12 годин на тиждень,
іншу частину часу він проводить наодинці
з комп’ютером, наше ж завдання – в найближчий час повністю перевести процес
навчання в електронну форму». Фактично
це означає кінець традиційної, в нашому розумінні, школи, оскільки виховна складова
реалізується тільки через спілкування людей один з одним.
Чому ми зупиняємося на цьому питанні
так детально? Справа в тому, що 12 лютого
було опубліковано «Концептуальні засади
розвитку електронної освіти в Україні». Згідно з цим документом, освіта повинна прийняти новий, електронний, вигляд, включаючи електронні лекції, посібники тощо.
Мета даного проекту – розвиток інфор
маційного суспільства. Непокоїть те, що
завдання школи тепер сформульовано не
як виховання дітей у традиціях свого народу, виховання патріотизму, доброти, любові

до матері й батька, а просто як інформаційний розвиток. Нам запропоновано найгірший американський варіант системи освіти.
В черговий раз ми намагаємося впроваджувати те, що вже зарекомендувало себе з негативного боку в інших країнах. Уявіть вашу
дитину, яка сидить, наприклад, вісім годин
на день перед комп’ютером. Про яке її фізичне й психічне здоров’я взагалі може йти
мова, не говорячи вже про зір?
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Відгуки учасників
III Всеукраїнського
батьківського
Форуму

ІГНОРУВАННЯ ТРАДИЦІЙ

Ми вже не вперше стикаємося з тим, що
те, що пропонують у школах, ігнорує традиції вітчизняної педагогіки. Наприклад,
26 лютого в Міністерстві освіти відбувся
круглий стіл з питань профілактики ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу в підлітковому середовищі. Говорячи про тренінговий
курс «Захисти себе від ВІЛ» авторів Воронової і Пономаренка, ми звернули увагу на
те, що він заперечує нашу традиційну модель виховання. Автори свідомо забрали
з проекту моральну складову, подали масу
аморальної інформації як нормальну. Цим
вони дискредитують батьків, виводять дітей
з-під батьківського впливу. Усе це свідчить про
перехід до системи
так званого вільного
виховання, яке практикується в Європі
й
Америці. Власне
кажучи, автори цього
і не приховують, заявивши, що «відмінність
пропонованої мето
дики від традиційних
методів
виховання
полягає у тому, що в її основі лежить не
моралізаторство», перекресливши цією
фразою увесь той спадок, який залишили
Ушинський, Макаренко, Сухомлинський.
А ось якою була реакція на нашу позицію
представників інституту інновацій і інституту проблем виховання: «Проект актуальний,
старі методі застаріли, необхідні інновації».
Ми, батьки, буквально кричимо: «Поверніть школу як інструмент морального і патріотичного виховання, поверніть те, що
протягом багатьох поколінь створювало
нас як великий народ!». А професійні вчені
нам відповідають, що «…все це у минулому, ми повинні переходити на європейські
стандарти, що школа не виховує, необхідно
пропагувати ідеали гуманізму, сучасності
тощо» Але ж ми не сліпі і бачимо регулярні
підліткові безчинства та погроми в Європі і не менш регулярні відстріли в школах
Америки. Чому ми повинні копіювати те, що
нам чуже, далеке? Чому в Китаї 11 мільйонів
вчителів навчають дітей за Сухомлинським,
а у нас його фактично ігнорують? Мені
вкрай неприємно говорити це, але велика
кількість педагогів, які на системі Макаренка і Сухомлинського захистили дисертації,
зробили кар’єру, створили ім’я, при «запаху» іноземних грантів швидко перекувалися
на «гуманістів й інноваціоністів». Позиція
«Батьківського комітету України» у цьому
питанні вкрай проста й зрозуміла: в основі
будь-якої програми і будь-якого підручника повинні лежати базові принципи нашої
вітчизняної педагогіки, і які б то не були інновації, вони повинні їх розвивати, а не розгойдувати. Це – та духовна спадщина, котра
допомогла зберегти нам свою національну ідентичність у найтяжчі періоди нашої
історії. І коли ми критикуємо навчальний
процес, ми робимо це не заради іноземних
подачок, ми реалізуємо своє першочергове
право на виховання дітей у традиціях свого
народу, а народ – це ми, сім’ї.
(Продовження
в наступному номері)

Наталія Миколаївна,
м. Вишгород.
Сердечна подяка організаторам
і всім доповідачам батьківського
Форуму. Я вважаю, що такі Фору
ми необхідні і дуже важливі. Хоті
лося б, щоб між школою й бать
ками була тісніша взаємодія, адже
йдеться про найцінніше, що у нас
є в житті, – це діти. Також я вва
жаю, що для школи необхідни
ми є предмети, які б підвищували
культуру духовності.
Ніна Миколаївна,
м. Київ.
Вважаю за необхідне створюва
ти лекторії в школах, для вчителів
і батьків, запрошувати на зустрічі
фахівців: психологів, юристів, свя
щеників.
Ірина Володимирівна,
м. Одеса
Я – мама чотирьох підлітків. І для
мене надзвичайно важливо, що
є Форум – можливість для батьків
з різних куточків України зібратися
для обговорення наболілих питань.
Тут можлива спроба вплинути за
допомогою громадської думки на
перспективи розвитку нашої освіти.
Олена Анатоліївна,
м. Київ.
Дуже вдячна, що взагалі існує ця
традиція – Форум, який об’єднує
батьків, педагогів, духовенство,
показує різні проблеми, висвітлює
питання, які дійсно хвилюють і не
можуть не хвилювати. Духовні ас
пекти виховання дітей, привнесен
ня духовності в життя дітей, бать
ків, сімей... Усе спрямовано в першу
чергу на збереження сім’ї, вихо
вання дітей, збереження духовного
здоров’я.
Марина Сергіївна,
м. Донецьк.
Велике вам спасибі за цей Фо
рум. Ви робите велику справу.
З нетерпінням очікую наступного
Форуму.
Олена Віталіївна,
Київська область.
Низький вам уклін за благу, ко
рисну справу! Бажаю розростання
вашої організації в геометричній
прогресії!
Людмила Петрівна,
м. Київ.
Треба активніше шукати своїх
прихильників з числа педагогів.
Конфронтація ні до чого не призве
де. Більш принципово відстоювати
права батьків на формування світо
гляду їхніх дітей, особливо молод
шого шкільного віку.
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Ювенальна юстиція –
антисімейна ідеологія
Йохан БЕКМАН,
Голова Громадської організації
«Антифашистський комітет
Фінляндії», суспільствознавець,
публіцист, доктор права
Шановні гості нашого форуму, шановні
колеги, шановні батьки, активісти, співробітники університету! Я є фінським правозахисником, доцентом юрфаку університету
в Гельсінкі.
Сьогодні я маю намір розповісти, що насправді відбувається на заході, що відбувається у Фінляндії, в Скандинавії у сфері ювенальної юстиції.
Останніми роками мені, на жаль, довелося вивчати події у цій сфері у Фінляндії. Я активно виступав у ЗМІ Фінляндії, Росії, інших
країн. Тема моєї доповіді сьогодні «Ювенальна юстиція як антисімейна ідеологія».
Слід зазначити, що сама назва «ювенальна юстиція» для української мови досить
унікальна. Значення її негативне і практично означає вилучення дітей з сім’ї і руйнування традиційної сім’ї. Сама суть цього
терміну – антисімейна ідеологія. Практично, це система антисімейного політичного
терору і його технологія.
Щоб боротися з ювенальною юстицією,
необхідно проаналізувати і вивчити корені цього явища: історичні, правові, психологічні, релігійні, – знати лобістів законів
ювенальної юстиції, і, що дуже важливо, – її
економічну основу. На жаль, повинен сказати, що сьогодні у Фінляндії та інших країнах
Заходу більшість дитячих будинків є приватними підприємствами. Фактично сьогодні
ювенальна юстиція є торгівлею дітьми. Таким чином, це вже не лише форма політичного терору, але і приватизована система
торгівлі дітьми.
Конкретні дані.
У Фінляндії рівень приватизації
ювенальної юстиції – близько 70 %, тобто 70 % дитячих будинків Фінляндії –
приватні фірми, для яких прибуток
створюється торгівлею дітьми.

Хто засновує приватні дитячі будинки?
Це співробітники органів опіки, так званих
соціальних служб (колишні або ті, що досі
працюють, а також їхні друзі і знайомі), які
приймають рішення про вилучення дітей.
Вони і створюють приватні дитячі будинки,
щоб заробляти добрі гроші. Це дуже привабливий бізнес. Є інформація про те, що цей
вид бізнесу привабливий не лише для фінів,
але і для іноземних інвесторів, які інвестують у Фінляндію чималі кошти, щоб створювати приватні дитячі будинки.
Важливо, що діяльність ювенальної юстиції суворо засекречена законом. Усі справи,
пов’язані з вилученням дітей, є суворо конфіденційними, тобто ніхто не може нічого
дізнатися про те, що відбувається. Результат: у Фінляндії немає статистики про те,
скільки вилучається дітей. Звичайно, відповідне Міністерство Фінляндії публікує деякі відомості про це. Наприклад, що нібито
в країні вилучено 17 000 дітей, але ніхто не
знає, за яких умов вони вилучені або, напри-

клад, відсоток іноземців, у яких вилучені
діти тощо.
Головна ідеологічна основа ювенальної
юстиції - це, звичайно, фемінізм. Але що
таке фемінізм сьогодні? Остання фаза розвитку західного фемінізму вже не пов’язана
з різницею статі. Сьогодні це агресивна пропаганда гомосексуалізму і лесбіянства, це
агресивне лобіювання одностатевих шлюбів і законодавства в інтересах гомосексуалізму, агресивна антисімейна і антидитяча
пропаганда. Ось що відбувається у нас на
заході сьогодні.
Система ювенальної юстиції існує, в першу чергу, у західних державах – у Скандинавії (Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії), європейських державах (Німеччині, Франції,
Австрії та інших), в Ізраїлі також є ця система, як і в Новій Зеландії. Це виключно західна система.

алізму, тобто традиційних стосунків між
людьми, пропонується визначати як кримінальний злочин.
Окрім цього, Нордична рада міністрів
пропонує низку заходів стосовно пропаганди фемінізму в ЗМІ – спеціального омбудсмена призначать, щоб боротися з такими,
як я, наприклад.
Правові підстави ювенальної юстиції –
це в першу чергу закони. У нас у Фінляндії
ухвалено новий ювенальний закон «Про
захист дітей». Ось так називається закон,
який насправді є насильницькою системою
політичного терору, спрямованого проти
дітей, проти сімей. Ювенальна юстиція – це
система руйнування сімей. Закон ухвалили у 2008 році, він набув чинності з 2009 р.
Особливості цього закону в тому, що він
надає право вилучати дітей з сімей без
причини. Для цього не потрібно рішення

Таким чином, ювенальна юстиція – це
агресивна ідеологія фемінізму, згідно з якою
традиційна сім’я – це в’язниця жінки, тому
доводиться знищувати таку сім’ю. Для цього пропонуються інші види сімейного життя. Це вам відомо.

суду, не потрібно жодного розслідування,
потрібно лише суб’єктивне «почуття занепокоєння» співробітників органів опіки
про те, що, можливо, існує якась загроза
дитині.
У нас особливо багато випадків, коли дітей
забирають у російських батьків, до того ж
через зовсім абсурдні причини, наприклад,
нібито дівчинка сказала у школі, що тато вдарив її по сідниці. Таких справ дуже багато.
І завжди виникає питання: яка причина, за
що відібрали дитину? Однак повторюю ще
раз: закон не вимагає причини. Закон вважає
достатнім почуття занепокоєння співробітника органу опіки – і рішення про вилучення
дитини пише один-єдиний співробітник органу опіки, він викликає поліцію і т.д.

Пропаганда гомосексуалізму – один з основних напрямів фемінізму. У нас у Фінляндії став модним лесбіянський шлюб. Про це
пишуть у багатьох наших виданнях, відомі
в суспільстві жінки – професори, художниці,
актриси тощо – спеціально обирають такий
спосіб життя, рекламують його в різних ЗМІ
під приводом, що це вкрай правильно, хоча
насправді це не так.
Фактично, у нас на заході людина, яка хоче
жити нормальним сімейним життям, чоловік, який хоче любити свою дружину і виховувати своїх дітей, швидше почуватиме себе
злочинцем. Тому що увімкнеш телевізор –
там гомосексуалісти. У школах пропонують
навчання, в якому хочуть заборонити слова
«чоловік» і «дружина», тому що ідеологи
фемінізму вважають розподіл на чоловіка
і дружину кримінальним злочином.
Вчора я отримав повідомлення про те, що
Нордична рада міністрів рекомендує ввести ряд законів проти антифемінізму, тобто
вони хочуть криміналізувати будь-яку політичну діяльність, будь-який виступ проти
фемінізму. От як я зараз виступаю проти
фемінізму – це тлумачитиметься як злочин,
тобто це нібито розпалювання ненависті
до фемінізму, як і будь-яке протистояння
новим категоріям сексуальної поведінки.
Також будь-яку пропаганду гетеросексу-

Система ювенальної юстиції юридичними термінами – це держава
в державі. Їх ніхто не може чіпати,
усе діє суворо конфіденційно, навіть
керівники органів опіки, та й навіть
наш міністр соціальних служб не можуть отримати інформацію про конкретний випадок. Таким чином, ніхто
не знає, що там відбувається.

Хочу підкреслити, що в закритій системі
ювенальної юстиції відсутнє традиційне
розділення влади на законодавчу, судову
і виконавчу. Повноваження усіх цих трьох
видів влади одночасно здійснює орган опіки: приймає рішення про вилучення дітей,
визначає свої правила, оскільки закон «Про
захист прав дітей» дуже гнучкий. Ніхто не
може контролювати ситуацію, оскаржити:
все суворо засекречено.

Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму
Фінська влада дуже легко порушує кримінальні справи проти російських матерів,
які борються за повернення своїх дітей
з органами опіки. Такі справи можуть бути
відкриті під приводом того, що мати комусь
погрожує. Є жінки, проти яких порушили
3-5 різних кримінальних справ, одну з яких
за те, що вдарила дитину, а це – тяжкий кримінальний злочин. При цьому органи опіки
все значно перебільшують, навіть придумують, фабрикують.
Тепер про те, як протистояти системі
ювенальної юстиції. Це, звичайно, наші
збори, наші конференції, прес-конференції, виступи в ЗМІ, документальні ролики,
фільми тощо. З’явилися вже художні фільми, і це дуже добре. Наприклад, на тему
російсько-фінських стосунків, ювенальної
юстиції, вилучення дітей створено гарний
фільм «На краю світу». Його транслювали на
першому російському телеканалі. Видано
документальні книги наших активістів. Але
доки немає художніх літературних творів
на цю тему, звичайно, ці книги є романами
жахів. Чомусь письменники російською чи
українською мовами нічого ще не написали.
Мені дуже часто телефонують росіяни,
які потрапили у важкі ситуації у Швеції,
США та інших країнах, де багато емігрантів. Такий вид політичного терору діє також
проти українців, просто їх у Фінляндії значно менше.
Можна ввести кримінальну відповідальність для іноземних громадян, що порушують права наших жінок, наших дітей, батьків.
Це було б дуже корисно і добре. У Росії є вже
закон Діми Яковлєва, яким визначена відповідальність громадян США, які порушують
права російських громадян. Це гарний початок, але я вважаю, що треба ввести відповідальність для всіх громадян, які порушують
права, до прикладу, громадян Росії, України,
Білорусії. Це було б дуже корисно.
Виникло також насильницьке протистояння ювенальній юстиції. Природно, що батьки,
у яких забирають дітей, можуть протистояти.
У нас у Фінляндії, попри те, що наші ЗМІ і чиновники приховують факти, є вбивства, напади і загрози, спрямовані проти органів опіки. Є вкрай сумні випадки, коли органи опіки
приїжджають з поліцейськими забирати
дітей, і раптом батько сім’ї вбиває усіх і себе.
Таких випадків сімейного самогубства декілька, вони відбуваються, коли органи опіки
погрожують знищенням сім’ї. І є люди, які не
можуть знайти іншого виходу, аніж сімейне
самогубство, яке вже стало у нас кримінальним поняттям. Дуже страшна річ. Є випадки
нападу на працівників органів опіки. Таким
чином, з’явився антиювенальний тероризм.
Ми з вами, звичайно, повинні протистояти
жахливій системі ювенальної юстиції мирним шляхом. Щоб зупинити цю систему, ми
повинні винаходити нові заходи протистояння. Необхідно працювати з журналістами,
створювати свої організації, прес-центри,
працювати зі ЗМІ, письменниками, кінорежисерами, режисерами документальних
фільмів, політичними діячами у всьому світі.
Тільки таким чином ми зможемо зупинити
ювенальний терор.
Дякую за увагу.

Спецвипуск

ФОРУМ. ЗА СІМ’Ю

Квітень 2013 р.
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Захист сім’ї на міжнародному рівні:
повернення до справжнього змісту міжнародного права

Павло Олександрович
ПАРФЕНТЬЄВ
Посол Світового Конгресу Сімей
до європейських структур
Радник Світового Конгресу Сімей
з міжнародного права та прав
людини
Голова Міжрегіональної громадської
організації «За права сім’ї»
Життя й сім’я – два першоелементи
будь-якого народу, будь-якої держави.
Якщо без таких складових, як відмова від
рабства, рівність людей перед законом,
презумпція невинуватості, не може бути
досягнута суспільна справедливість, то без
сім’ї жодне суспільство просто не може існувати. Якщо якийсь народ перестає ви
знавати святість людського життя – він
руйнує себе, посягаючи на сім’ю – він
стрімко рухається до самознищення.
Жоден народ, який зберігає здорове начало, не буде сам себе знищувати. Однак
сьогодні цілі нації фактично примушують
до такого самознищення. Парадоксальним
чином це робиться в ім’я так званих «прав
людини». Нас намагаються переконати,
що права людини вимагають дозволяти
вбивство дитини в материнському череві,
допускати публічну пропаганду гомосексуалізму та інших форм аморальної сексуальної поведінки і сексуальних відхилень, визнавати за гомосексуалістами, які живуть
разом, статус «сім’ї», дозволяючи їм всиновлювати і виховувати дітей. Нам кажуть,
що права дітей порушуються батьками, які
дають їм моральне і релігійне виховання,
підтримують розумну дисципліну в сім’ї.
Разом з тим нас запевняють, що так зване
«насильство в сім’ї» – це чи не головна проблема суспільства, для вирішення якої абсолютно необхідний постійний і пильний
нагляд за батьками з боку держави.
Все це – брехня. Жоден міжнародний
договір про права людини нічого не говорить про так зване «право на аборт». Ні з
одного міжнародного договору не випливає право на пропаганду аморальності,
руйнування природного поняття сім’ї та
підміну його штучними гомосексуальними
конструкціями. Жоден міжнародний договір не забороняє люблячим батькам виховувати дітей на свій розсуд, у згоді зі своєю
вірою і переконаннями. На жаль, брехня
заполонила публічні дискусії про права
людини та дуже багатьма сьогодні сприймається як незаперечна істина. Вона регулярно видається за «міжнародні стандарти
в галузі прав людини», яким повинні підкорятися всі держави і народи, що б вони з
цього приводу не думали.
За влучним висловом бельгійського
юриста, доктора права Якоба Корнідеса:

«Те, що колись вважалося злочином, перетворюється на право, а те, що вважалося
за справедливістю – на порушення прав
людини».
Як це сталося і чи можна цьому протистояти? Як стало реальністю те, про що
говорить ще один бельгійський експерт,
Маргарет Пітерс, даючи заголовок своєї
монографії про механізми глобального
управління: «Захоплення демократії: перехід влади до тих, кого ми не обирали»?
Коли 1945 року створювалася Організація Об’єднаних Націй, вона, як повідомляє
її статут, ставила метою «позбавити прийдешні покоління від лиха війни, яка двічі
в нашому житті принесла людству невимовне горе». Прийнята 1948 року Загальна
декларація прав людини була покликана
захистити невід’ємні права всіх людей, щоб
не допустити повторення жахів нацизму.
Сьогодні часто забувають, якими були
деякі з цих жахів. Так, Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі засудив десять нацистських лідерів за те, що вони «заохочували аборти і примушували до них»,
визнавши це «злочином проти людства »1.
Нацистська держава відбирала в батьків
і привласнювала собі право виховувати ді-

порушення справжніх прав людини, які
можна справедливо вважати злочинними
діяннями, формально відбуваються в ім’я
захисту прав людини і прав дитини. Проте
насправді вони суперечать основним, універсальним і загальновизнаним нормам
міжнародного права.
Загальна декларація прав людини, а за
нею і Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права, ясно постулюють, що
сім’я є «природним і основним осеред
ком суспільства і має право на захист
з боку суспільства і держави». Вони також чітко говорять про те, що «чоловіки
і жінки, які досягли шлюбного віку», мають
право одружуватися і засновувати сім’ю.
Норми міжнародного права визнають
лише таку, природну, сім’ю, засновану на
шлюбному союзі чоловіка та жінки і спрямовану на народження та виховання дітей.
Природна сім’я – це визнана міжнародним правом універсальна цінність і основа кожного суспільства. Без неї не може
існувати жодне суспільство, в тому числі
й демократичне. Тому зазіхання на інститут сім’ї, будь-які спроби дискредитувати
її, применшити природні права батьків,
прирівняти до сім’ї інші види спільного

Сім’я, що бере початок у шлюбному союзі між чоловіком і жінкою, спрямована на народження і виховання дітей – це основа людського суспільства,
кожної культури і всіх цивілізацій в історії. Ця проста істина універсальна,
тобто її визнавали завжди і скрізь, де зберігалося людське начало. Заперечувати її - означає заперечувати саму людську природу, зазіхати на саме
буття людства.

Наступний Всесвітній Конгрес Сімей відбудеться в Сіднеї

тей. Батьки, які не бажали участі своїх дітей
у «Гітлер Югенд», зазнавали переслідування і звинувачувалися у «зловживанні батьківськими правами». Саме для того, щоб
не допустити повторення цього злочину,
автори включили до ст. 26 Загальної декларації положення про те, що батьки мають
«право пріоритету у виборі освіти для своїх... дітей». Згодом Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права додатково
визнав у ст. 18 (4) «свободу батьків... забезпечувати релігійне і моральне виховання
своїх дітей відповідно до своїх власних
переконань».
Навіть Конвенція про права дитини,
багато положень якої небезперечні, визнає в ст. 9 право дитини не розлучати
ся з батьками проти їхньої волі, окрім
крайніх випадків, а в ст. 5 – право дити
ни на управління і керівництво з боку
своїх батьків при здійсненні своїх прав.
Всі ці засадничі права зневажаються
сьогодні в багатьох розвинених країнах,
включно з європейськими. Ці серйозні

проживання, в тому числі гомосексуальні,
спрямована проти сім’ї та основних сімейних цінностей пропаганда – це дії, що підривають засадничі принципи громадського порядку.
По суті, вони аналогічні тим діям, які
міжнародне право прямо забороняє – таким, як пропаганда війни або виступи на
користь расової чи релігійної ненависті. Їх
обмеження і навіть заборона зовсім не порушують права людини. Навпаки, захист
сім’ї – це необхідний захід щодо захисту
істинних прав людини, визнаних усім
людством. Це – прямий наслідок зі справжніх основ міжнародного права, дійсно
шанованих усіма народами світу.
На жаль, справжні основи міжнародного
права сьогодні напряму руйнуються беззаконними діями цілого ряду груп активістів
і тих структур міжнародного та національного рівня, які вони роблять своїми інструментами. Суб’єктами подібного деструктивного активізму регулярно виявляються
досить авторитетні інституції – наприклад
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договірні органи ООН: такі як Комітет з
прав дитини та з ліквідації всіх форм дискримінації жінок, Комітет з прав людини,
деякі структури Ради Європи, включно навіть із Європейським судом з прав людини.
Фактично мова йде про цілеспрямо
ване здійснення порівняно невеликою
групою людей радикальної перебудо
ви суспільства в глобальних масштабах
у власних вузьких інтересах. Це – сві
дома соціальна інженерія, яка, хоч і зберігає зовні мирні та цивілізовані форми,
вельми агресивна у своїх проявах. Мімікруючи під «утвердження демократичних
цінностей», вона не має нічого спільного
з демократією, оскільки діє, оминаючи
волю суверенних народів і обраних ними
урядів. Використовуючи волелюбну риторику, вона є несумісною зі свободою,
послідовно примушуючи незгідних до
мовчання. Логічною межею її розвитку є
нова диктаторська система, заснована на
тотальному запереченні всього, що людство завжди визнавало своїми головними
цінностями – справжньої гідності, сім’ї,
віри та моральності.
Сьогодні недержавні організації, які
просувають радикальні антисімейні ідеї,
активно діють у багатьох важливих міжнародних структурах, послідовно й професійно впливаючи на прийняті там рішення.
Вони старанно домагаються включення
своїх представників в урядові делегації,
їх призначення на відповідальні посади
у таких структурах. Одночасно ті, хто виступає на боці життя, сім’ї та моральності,
піддаються колосальному тиску з метою
не допустити їхньої участі у міжнародних
процесах.
За рахунок активного підключення до
сфери діяльності міждержавних структур,
таких як ООН, Рада Європи, Європейський
Союз, організовані групи прихильників радикальних соціальних ідей, спрямованих
на протиприродну перебудову суспільства, впливають на перебіг міжурядових
переговорів, на створення різних документів і прийняття рішень. Одночасно,
використовуючи отримані міжнародні ресурси, вони активно втягують у діяльність
у тому ж напрямку представників місцевих
організацій і підтримують їхні ідеї на національному рівні, як правило, фінансово забезпечуючи їхню роботу. Діючи всупереч
справжнім інтересам своїх народів, такі
організації тиснуть на власні уряди і примушують їх виконувати неправомірні антисімейні рекомендації, що видаються за
«міжнародні стандарти».
Зрештою, весь цей механізм підтримується за допомогою серйозного фінансового та політичного тиску, в тому числі
шантажу з використанням гуманітарної допомоги та грошової підтримки. Так крок за
кроком, в обхід національного суверенітету радикальні соціальні ідеї перетворю
ються без жодних реальних правових
підстав на новий всесвітній закон.
(Далі буде)
1
. Trials of War Criminals before the Nürnberg
Military Tribunals, October, 1946 -- April, 1949, V, 153,
160-61, 166. Див. також: IV, 610, 613.
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Традиційна сім’я –
основа стабільності в суспільстві

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Романович,
народний депутат України,
Представник Президента України
у Верховній Раді України
Дякую за запрошення виступити на цьому
вельмишановному всеукраїнському форумі.
Для мене це велика честь.
Всі учасники Форуму зосереджують увагу
на надзвичайно важливій темі – темі нашого майбутнього, наших дітей і, таким чином,
– нашого майбутнього, а в підсумку і долі
країни. Дозвольте мені від імені Президента, від імені Верховної Ради привітати всіх
організаторів і учасників Форуму, побажати

плідної роботи, побажати розібратися в тих
проблемах, які постали перед нами, і запропонувати рішення для спільної роботи, які
ми могли б реалізовувати разом.
Думаю, з моїх виступів ви могли зробити
висновки щодо моєї позиції в обговорюваній тут проблемі. Це питання риторичне,
оскільки я батько, в мене троє дітей: дві дочки й син. Для мене надважливим є питання,
якими виростуть мої діти, які цінності вони
будуть сповідувати, із чим вони прийдуть у
цей світ. Це питання, що ставлять собі кожна мати й кожен батько. Ці питання повинен
ставити собі кожен чиновник, коли підписує
те або інше рішення; кожна людина, яка виходить до дітей і спілкується з ними, усі, хто
відповідають за майбутнє наших дітей.
Думаю, всі ми повинні не шукати ворогів,
не намагатися когось принизити, а додержуватися християнських заповідей любові.
Нам треба об’єднуватися, формувати свою
позицію й давати альтернативу тим негарним, м’яко кажучи, тенденціям, які, на жаль,
мають місце в цьому світі. «Злу слід прийти

у світ, - сказав Христос, - але горе тим, через
кого воно прийде». Мені здається, що кожний повинен взяти на себе відповідальність,
щоби ми не стали тими людьми, через яких
це зло прийде.
Я думаю, тут зібралися небайдужі люди.
Ми чуємо багато прикладів, від яких стає
не по собі кожній розсудливій людині. І я
думаю, ці приклади – це виклики, які кинуті нам, вони повинні нас об’єднувати, поєднувати й спонукати до активних дій. Адже
все, що відбувається, відбувається тому, що
ми недостатньо активні, тому що десь соромимося принципово висловити свою точку
зору, десь, прикриваючись якоюсь толерантністю, фактично зраджуємо Бога, зраджуємо своїх дітей і своє майбутнє.
Не буду займати у вас багато часу. Ви зібралися тут для того, щоби не просто обговорити проблеми, що нагромадилися, але й
прийняти конкретні рішення, що спонукують
до дії. Але хочу вас запевнити, що й у владі, на
всіх її рівнях є люди, є дуже й дуже багато людей, на яких ви можете розраховувати. Тому я

Досвід взаємодії батьківської
громадськості та органів влади
ТАЛАНЧУК
Костянтин Григорович
Голова Асоціації батьківської
громадськості
м. Біла Церква
Сьогодні в цій залі ми почули і ще почуємо думки експертів про стан, проблеми
та перспективи української родини. З одного боку, говорити про це легко, адже
більшість з нас є частиною цієї родини. А з
іншого – важко, коли розумієш, як складно
сказане втілити в життя.
У нашому місті Біла Церква також відбувся батьківський Форум, на якому було
поновлено трьохсторонню угоду про
співпрацю між Асоціацією батьківської
громадськості, управлінням освіти і науки
Білоцерківської міської ради та міською
радою учнівських депутатів. Предметом
даної угоди є:
– реалізація співпраці в галузі виховання
дітей та молоді, організації освітнього процесу, позашкільного і громадського життя,
дозвілля й оздоровлення;
– захист прав та інтересів учнів, педагогів та батьків;
– інформаційна підтримка системи освіти міста тощо.
Ми співпрацюємо з управлінням освіти
і науки, Білоцерківською єпархією, відділом сім’ї та молоді, службою у справах дітей, кримінальною міліцією та громадськими організаціями нашого міста і хотіли б
поділитися своїми напрацюваннями за цей
період.
Наша міська рада прийняла рішення
щодо обмеження торгівлі тютюном та алкогольними виробами поблизу закладів
освіти та охорони здоров’я та в радіусі 50ти метрів навколо зазначених об’єктів. На
практиці це рішення було виконати дуже
важко, тому деякі місцеві депутати зголосилися відмінити дане рішення. Завдяки
спільним зусиллям управління освіти та

Конструктивний діалог батьків з керівником управління освіти м. Біла Церква

науки, Асоціації батьків, закладів охорони
здоров’я, громадської організації «Твереза
Біла Церква» рішення не було скасовано
і вдалося зібрати близько 13 тис. підписів
жителів нашого міста на підтримку даного
рішення, і воно було втілене в життя.
Також спільно з головним лікарем дитячої поліклініки було розроблено зручний
графік проходження школярами медичних
оглядів.
Завдяки підписанню угоди батьки стали учасниками засідань служби у справах
дітей.
Ми часто долучаємося до рейдів, які
здійснюють соціальні служби нашого міста
з метою виявлення перебування неповнолітніх у розважальних закладах в нічний
час.
1 березня 2013 року на 3-й міській батьківській конференції піднімалися питання профілактики ризикованої поведінки
серед підлітків. В рамках цього заходу
розглядалося питання впровадження профілактичних програм та факультативних

курсів: «Школа проти СНІДу», «Захисти
себе від ВІЛ» та курсу морально-духовного
спрямування «Біблійна історія. Християнська етика».
Під час аналізу даних навчальних програм батьки, педагоги та спеціалісти
управління освіти дійшли висновку, що
виховний процес і статеве виховання школярів повинні відбуватися шляхом прищеплення дітям таких понять, як цнотливість,
сімейна вірність, утримання від статевого
життя до шлюбу, а не навпаки – підштовхуванням дітей до ранніх позашлюбних стосунків, що провокують деякі факультативні
курси. Тому в нашому місті призупинено
впровадження факультативу «Захисти себе
від ВІЛ».
Декілька слів хочу сказати про курс «Біблійна історія. Християнська етика», який
читається у Білій Церкві понад 10 років.
Педагоги, психологи й батьки відзначають
позитивні зміни в характерах та поведінці дітей. Діти стають доброзичливішими й
уважнішими одне до одного й до оточую-
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ще раз закликаю вас до активності. А батькам
хочу порадити: щоб урятувати свою родину,
щоб урятувати себе, ідіть у церкву, ведіть своїх дітей у недільні школи, тому що, на жаль,
сьогодні школа усувається від виховання, а
якщо воно і є, то ми бачимо, на що воно тепер
спрямоване. Незважаючи на всі проблеми дефіциту часу, коли батьки більшу частину свого життя проводять на роботі, нам потрібно
зрозуміти, що по-справжньому важливо для
нас: наша родина, наші рідні й близькі, наші
діти. Чи для нас на першому місці проблеми,
які називаються «метушня і томління духу»?
Не хочу бути песимістом. Вірю, що ми
переможемо. Увесь світ, можливо, нам не
вдасться врятувати, але ми повинні, ми просто зобов’язані врятувати тих, кого ще можна врятувати. Дякую за увагу.

Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму
чих, намагаються робити добрі вчинки, поважати батьків і викладачів. На думку батьків, факультативні курси морально-етичної
проблематики повинні бути включені в
обов’язкову шкільну програму, як, наприклад, в Польщі, де школярі обов’язково вивчають християнську етику, і, якщо батьки
не бажають, щоб їхні діти вивчали даний
предмет, вони пишуть відповідну заяву
про відмову, і тоді діти замість християнської етики вивчають світську етику, а не
навпаки. Хотілося б, щоби в Міністерстві
освіти і науки дослухалися до нашої думки.
В межах дії угоди між Асоціацією батьків,
управлінням освіти та радою учнівських
депутатів відбулась зустріч під гаслом
«Об’єднані лідерством», де діти-лідери
презентували батьківському активу свої
проекти. Подібні зустрічі мають виховний
вплив на дітей і допомагають залучати до
активної роботи батьків.
Активом Асоціації батьківської громадськості та управлінням освіти проводиться
цикл зустрічей з дитячим сімейним психологом Олексієм Леонідовичем Мартюшевим щодо проблем «Готовності та підготовки дітей до шкільного навчання».
За підтримки батьківського активу
успішно реалізується проект управління
освіти та науки, присвячений Великій Перемозі, – «Пам’ять про Велику Вітчизняну
війну в літописі мого міста». Оскільки за
сучасною шкільною програмою діти вивчають Велику Вітчизняну війну в 11-му класі, для них даний проект є дуже цікавим і
пізнавальним.
Також на місцевому телевізійному каналі
започатковано цикл передач, які піднімають болючі питання щодо виховання наших дітей.
На сьогодні ми із впевненістю можемо
сказати, що діалог між управлінням освіти,
навчальними закладами, громадськими
організаціями та батьківським активом
налагоджено. Проблеми, що виникають
у процесі виховання дітей, мають нас усіх
єднати, в жодному разі не ставити по різні
сторони. Лише в єдності наша сила.

Спецвипуск

ФОРУМ. ПІДСУМКИ

Квітень 2013 р.

С

ім’я, заснована на шлюбі чоловіка
і жінки й націлена на народження і
виховання дітей, – природна основа кожного об’єднання людей та кожної цивілізації в
історії. Цінність шлюбу, сім’ї, материнства та
батьківства є універсальною та незмінною.
Сім’я, що гармонійно зв’язує між собою чоловіка, жінку й покоління, є союзом справжньої любові, без якої неможливе виховання
та моральне й духовне формування дітей,
передача найважливіших цінностей і змісту
людського життя, збереження і розвиток
будь-якої держави. Для сучасної України
надзвичайно важливо зберегти і відродити
сім’ю, її духовні і моральні основи, традиційну
культуру сімейного життя і виховання.

РЕЗОЛЮЦІЯ
III Всеукраїнського батьківського
Форуму
Київ, 29-30 березня 2013 р.
29-30 березня 2013 р. у Києві відбувся III Всеукраїнський батьківський
Форум, в роботі якого взяли участь понад тисячу делегатів з різних
областей України. На Форумі обговорювалося широке коло питань,
пов’язаних із захистом і зміцненням сім’ї, материнства і батьківства,
традиційних сімейних та морально-етичних цінностей,
а також з освітою та вихованням дітей.

У

часники Форуму переконані, що зміцнення і підтримка сім’ї, шлюбу, материнства і батьківства, головних прав батьків,
сімейного способу життя повинні бути однією з головних цілей і пріоритетів державної
політики України. Турбота про захист, відродження і збереження традиційних для народу України сімейних та моральних цінностей
повинна об’єднувати всі здорові суспільні
сили країни.

О

соблива повага до батька й матері,
їхнього виняткового місця в житті та
незамінної ролі у вихованні дітей завжди
було однією з головних культурних та морально-етичних цінностей українського народу. Учасники Форуму переконані, що і сьогодні ця повага до прав і авторитету батьків
повинна пронизувати всі сфери суспільного
і державного життя України, визначати законодавчі й управлінські рішення на всіх рівнях. Держава, яка дійсно турбується про свій
народ, завжди буде поважати суверенність
і автономію сім’ї, недоторканість сімейного
життя, відносин між батьками і дітьми, право
батьків вільно виховувати, морально формувати дітей відповідно до власних переконань,
без надлишкового та безпідставного втручання ззовні. Міжнародні договори, закони
та політичні рішення, які суперечать цим
принципам, не повинні вводитися в Україні.

Після обговорення широкого
кола питань, пов’язаних із захистом
та зміцненням сім’ї, материнства
і батьківства, традиційних сімейних
та моральних цінностей, а також
з освітою і вихованням дітей, учас
ники Форуму вважають за необхід
не звернутися до Міністерства осві
ти і науки України.
1. Вважаємо за недоцільне повне переведення процесу навчання в електронну
форму. Реалізація «Концептуальних основ
розвитку електронної освіти в Україні»
створить реальну загрозу для фізичного та
психічного здоров’я дітей, а також призведе до пониження якості освіти.
2. Висловлюємо надзвичайну стурбованість тим, що при складанні навчальних
програм та підручників деякі автори ігнорують базові принципи вітчизняної педагогіки: обов’язкове моральне і патріотичне виховання дітей, виховання любові до
батьків і вчителів, не враховують особливості вікової психіки.

стор.

ціальної інженерії, розповсюдження ідей,
які суперечать традиційним сімейним
і моральним цінностям, підривають авторитет батьків і применшують значення
сім’ї. Система освіти покликана визнавати
центральне місце сім’ї і батьків у вихованні
й освіті дітей, поважати їхні права і переконання, підвищувати суспільний престиж
сім’ї та підтримати сімейні цінності і сімейний спосіб життя. Батьки мають право
виховувати і навчати дітей у відповідності
з власними переконаннями, вибирати форми навчання для своїх дітей (включаючи
право вільно здійснювати домашню освіту
дітей дошкільного та шкільного віку). Ці основні права батьків повинні завжди охоронятися державою.

Учасники Форуму:
– заявляють про нагальну потребу перегляду державної політики України в галузі сімейної політики і захисту дитинства
відповідно до принципів, висловлених
у дійсній Резолюції II Всеукраїнського
Батьківського Форуму, що пройшов
у Києві 24-25 лютого 2012 року;

У

зв’язку з цим учасники Форуму заявляють про свою незмінну підтримку
Резолюції ІІ Всеукраїнського батьківського
Форуму, який пройшов 24-25 лютого 2012
року і головні положення якого повністю зберегли свою актуальність, і закликають органи
державної влади України керуватися висловленими у ній принципами при вирішенні питань, що стосуються інтересів сім’ї та батьків
з дітьми.

9

У

часники Форуму висловлюють занепокоєння посиленням у всьому
світі й Україні тенденцій та явищ, які завдають шкоди сім’ї і які ведуть до її руйнування і, як наслідок, руйнування суспільства. Руйнування традиційних сімейних
і моральних цінностей, розповсюдження
і пропаганда абортів, розірвання шлюбів,
аморальної поведінки, сексуальної свободи, проституції, гомосексуалізму, алкоголізму, наркоманії, педофілії, публічне
схвалювання в засобах масової інформації
насильства, антисімейного способу життя,
неповаги до сім’ї, шлюбу і батьків, применшення природних прав батьків та широке
застосування ювенальних технологій, що
ведуть до порушення недоторканості сімейного життя й відносин між батьками й
дітьми нібито для захисту дитинства, – всі
ці явища небезпечні для сім’ї і суспільства,
підривають їхні основи і загрожують існуванню взагалі. Україна повинна відкинути їх як соціальні хвороби свого заради
майбутнього і майбутнього своїх власних
дітей.

І

закони України, і норми міжнародного права існують заради побудови
здорового і морального суспільства, захисту і зміцнення сім’ї, а не їх руйнування.
Неприпустимо спотворювати справжні
принципи міжнародного права, зловживати міжнародними та іншими правовими
механізмами, а тим більше використовувати
будь-який тиск на суверенні народи з метою
утвердження і стимулювання вищевказаних
антисімейних явищ. Кожний незалежний народ, в тому числі і народ України, має право в
турботі про свої сім’ї і своїх дітей самостійно
визначати свою долю, слідувати власним моральним і культурним цінностям.

О

днією з найважливіших сфер життя
будь-якої спільноти є освіта і виховання дітей. Сьогоднішня освіта створює
наш завтрашній день. Учасники Форуму
переконані, що державна політика у сфері
освіти і виховання дітей повинна базуватися на традиційних сімейних і моральних
цінностях та підтримувати їх. Неприпустимим є використання освіти в цілях со-

ЗВЕРНЕННЯ
учасників ІІІ Всеукраїнського батьківського Форуму
до Міністерства освіти і науки України,
Верховної Ради і уряду України
3. Звертаємо увагу на необхідність
обов’язкового виконання наказу МОН від
20.04.2001р. №330 щодо експертизи психологічного та соціологічного інструментарію
підручників і програм.
4. Вважаємо за неприпустиме говорити
про права дитини у відриві від її обов’язків.
5. Настійно вимагаємо заборонити у школах будь-яку сексуальну просвіту у відриві
від морального виховання.
6. Рішуче виступаємо проти роздавання
підліткам адрес абортаріїв та клінік, «дружніх до молоді», а також демонстрації відеореклами контрацептивних засобів (без письмової згоди батьків).
7. Просимо повернутися до питання ко-

ректування програми «Основи здоров’я»
для 5-9 класів із врахуванням зауважень, висловлених батьківською і науковою громадськістю, а також кардинально переглянути
список літературних творів, рекомендованих для навчання.
8. Звертаємо увагу творців нових стандартів на наявність розривів у навчальних програмах, а також невідповідність підручників
цим програмам.
9. Просимо активізувати роботу щодо
введення християнської етики до навчальних програм початкової та середньої шкіл.
10.
Рекомендуємо Громадській Раді
МОН України проводити експертизу всіх навчальних програм і підручників, пов’язаних

– закликають усіх представників державної влади і громадськості України, спеціалістів у галузі освіти та інших галузях,
представників традиційних релігійних
конфесій, діячів культури та всіх жителів
України об’єднати зусилля з метою захисту і зміцнення сім’ї, традиційних сімейних і морально-етичних цінностей;
– підтримують дії здорових громадських
сил за кордоном і на міжнародному
рівні, в тому числі Всесвітнього конгресу сімей, які спрямовані на захист сім’ї,
сімейних і моральних цінностей, шлюбу
між чоловіком і жінкою, прав батьків,
святості людського життя з моменту зачаття до природної смерті.

Т

акож від Форуму були направлені звернення до Верховної Ради з приводу
недопустимості прийняття законопроекту
№ 2342 про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, а також прохання
якнайшвидшого прийняття у другому читанні закону № 8711 про заборону пропаганди
гомосексуалізму серед дітей.

О

кремим додатком були сформульовані
практичні пропозиції та рекомендації
від учасників форуму для Міністерства освіти
і науки України.

з процесом виховання, і ввести своїх представників до комісій з присвоєння навчальній літературі грифів Міністерства освіти.
11.
Рекомендуємо Міністерству освіти
і науки України провести моніторинг:
- звітів, що надаються школами у вищі інстанції, з метою скорочення їх кількості.
- умов харчування і цін, за якими продукти
постачаються у школи. Просимо рекомендувати введення представників батьківських
комітетів до тендерних комісій.
12.
Педагогічна і батьківська громадсь
кість виступає проти практики проведення
платних конкурсів у школах.
Учасники Форуму звертаються до депутатів Верховної Ради і уряду України з проханням системно підвищувати заробітну
платню вчителям і працівникам системи
освіти, що сприятиме покращенню якості
учбового процесу.
Актуальною залишається Резолюція
ІІ Всеукраїнського батьківського Форуму,
яку підписали понад 260 громадських організацій і тисячі громадян України.

10 ОСВІТА. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
стор.

Відповідальний вибір
Щоранку тисячі людей поспішають на роботу. Чи подобається їм те, чим вони
займаються третину свого життя? Повторили б вони свій професійний шлях,
маючи можливість усе повернути назад?

Фото http://www.
menslife.com

До закінчення школи дитиВибір
на проходить ряд вікових
професії – одне
криз, у процесі яких терз декількох ключових
піння й підтримка батьків
рішень у житті. Ми
є основою позитивного
визначаємо
не тільки те,
результату просування
чим
будемо
займатися,
особистості до зрілості.
але й стиль життя,
Уважне ставлення, чиколо спілкування,
тання літератури, допоможливість
мога професіоналів і спілрозвиватися..
кування з іншими батьками
дає можливість бути близьким
до дитини, розуміти причини її
вчинків і прагнень. Щоб розвинути ті здібності й таланти, які проявляються у вашої
дитини, бажано створити відповідні умови:
віддати до спеціалізованої школи, до гуртків, студій.
Вибір професії для сучасних дітей ускладнений тими глобальними змінами, які відбуваються у світі. Інформаційний потік,
що атакує сучасну людину, вимагає зовПідліток може демонструвати став
сім інших рішень – як технологічних, так лення до низки професій як до таких,
і психологічних.
що мають низький соціальний статус
Серед сучасних батьків досі можна почути і не цінуються. Спробуйте сформувати
думку: «Ми самостійно вибрали професію, інтерес і позитивне ставлення до сучасних
наші батьки не знали жодних спеціальних соціальних цінностей. Характер праці в багаметодик, а скільки успішних людей, справ- тьох сферах діяльності змінився завдяки ножніх професіоналів з них вийшло. Прийде вим технологіям і впровадженню досягнень
час – нахили дитини проявляться». Так, це науково-технічного прогресу, звична назва
почасти правда, але не варто забувати той професії в сучасному суспільстві містить
факт, що до початку XX століття пе- у собі новий зміст, що підвищує престиж бареважна більшість професій гатьох професій.
були
прості
Що робити, якщо вибір професії
й зрозумілі, відбувається під прямим або непрямим
їх було в впливом товаришів, батьків, учителів
тисячі ра- або інших авторитетних людей? Важзів менше,
ніж зараз. За
статистикою, кожні
п’ять років з’являється близько ста нових спеціальностей.
Всі «старі» професії
За даними, які напередодні оприлюд
добре відомі, про них
нила Державна служба зайнятості України,
створені рольові ігри, і
зараз ринок праці потребує кваліфікованих
познайомитися з ними порівняно
робітників з інструментом: слюсарів, токарів, фре
легко, тоді як про сучасні профезерувальників, електрогазозварників, електромонтерів з ре
сії найчастіше немає навіть просто
монту та обслуговування обладнання, малярів, мулярів, штукатурів.
зрозумілої для дитини інформації.
Крім цього, існує потреба в трактористах, водіях, продавцях, кухарях,
Всі ці зміни не можуть не відбишвачках. Постійний попит на медсестер, лікарів, інженерів і знову-таки
ватись на сучасній освіті. СьогодIT-фахівців. Визначаючись, якою стежкою йти життям, важливо зваже
ні суспільство ставить високі вино й обдумано підходити до всіх деталей. Експерти кажуть, що у про
моги до професійної підготовки
цесі вибору професії мають бути й такі питання, як перспективи про
фахівців. Людині в сучасному світі
фесійного росту, а також перспективи матеріального забезпечення. Всі
потрібно не відставати від часу,
вони взаємопов’язані. Вибрати спеціальність і потрапити саме туди,
бути здатною при необхідності
куди задумали, – процес, звичайно, досить трудомісткий, але не най
змінити професію, щоб зайняти
складніший. Попереду ще пошуки роботи, успішність яких залежить
гідне місце в соціальній структурі
не тільки від вашого прагнення і бажання трудитися не покладаючи
суспільства.
рук, а й від ситуації на ринку праці.
Що ж можна порадити підлітВ останні роки в нашій країні відбулися серйозні суспільно-еконо
кам та їхнім батькам на порозі
мічні зміни. У багатьох регіонах нашої держави спостерігається
відповідального вибору? Рознадлишок кадрів з вищою освітою і катастрофічно не вистачає
глянемо приклади ситуацій
молодих кваліфікованих робітників, техніків, фахівців середі конкретні рекомендації до них.
ньої ланки. Причому оплата їх праці у 2-3 рази перевищує зарплату
Іноді шкільний предмет ото
випускників ВНЗ.
тож
нюють із професією. Зверніть увагу
На жаль, статистика свідчить про те, що далеко не завжди наявність
підлітка на той факт, що за кожним навчальвищої
освіти, яка вимагає чимало часу і грошей, забезпечить майбут
ним предметом стоїть не одна, а багато різних
нім
фахівцям
високооплачувану роботу. Тому варто зважати не лише
професій.
на
престиж
певного
закладу або спеціальності, а й подумати про те,
При виборі професії часто орієнтуються
чи будете ви затребуваними через 5-6 років. Представники держав
на образ «успішного фахівця». Обов’язково
них служб зайнятості в усіх регіонах України одноголосно заявляють,
в бесідах із дитиною враховуйте етапи
що на ринку праці не вистачає представників робітничих спеціальнос
професійного становлення, розповідайте про
тей, а попит на них зростає з кожним днем.
те, що в кожній професії є шлях від учня до
Не варто піддаватися виключно модним віянням.
майстра й авторитету. Найчастіше підліток не
має можливості побачити «кухню» професії,
У будь-якому разі найголовніше – обрати ту професію, яка буде до
яка його цікавить, і бачить він тільки зовнішню
душі, адже без завзяття й зацікавленості неможливо домогтися успіху
або якусь одну сторону професії. Важливо нав жодній галузі. Поставте собі запитання: «Яка робота стане для мене
дати можливість побачити повсякденну прасвятом, а не обтяжливим обов’язком?».
цю фахівця.
Якщо ви змогли дати на нього відповідь – не вагайтеся, не сумні
Вибір професії може бути обумовлений
вайтеся і не зважайте на суспільні стереотипи. Гарний працівник і за
особистою симпатією до людини, яка до
доволена життям людина – це далеко не завжди випускник най
сягла успіху у певній галузі. Знову-таки
престижнішого за всіма можливими рейтингами університету.
необхідно дати можливість отримати адекватне уявлення про майбутню професію.

Професії в цифрах

http://klub-drug.ru

Професійне самовизначення – процес
складний і поетапний. Орієнтація у світі
професій повинна починатися в дошкільному віці разом з іграми «Вгадай професію», тематичними бесідами, використанням спеціальних розвиваючих пазлів
і роздаткових матеріалів. У молодшій школі
актуальні заняття з інсценуванням різних
професій, з діалогами у віршах і використанням декорацій. У середній школі діти
складають генеалогічне дерево – це чудова й корисна для самосвідомості й подальшого гармонійного розвитку особистості
процедура. У цьому завданні обов’язково
потрібно звертати увагу на професії, які
були у предків, у родичів. В установах нового типу, гімназіях і ліцеях, існує передпрофільна підготовка, в рамках якої дітям
пропонують замислитися про свої інтереси вже наприкінці 7 класу.
Питання вибору професійного шляху гостро постає у 9 класі, коли потрібно визначати профіль навчання. Якщо не звертати
уваги на цю проблему, то все відбудеться
саме собою, дитина довчиться у школі й,
можливо, вступить в який-небудь
навчальний заклад. Аналогічно можна не займатися
її розвитком у ранньому
віці, не стежити за тим, які
мультфільми вона дивиться в дошкільному віці і чим
займається за комп’ютером.
Помилково видається, що
здорові, соціально адаптовані діти ростуть
самі по собі. Насправді
кожен віковий період
висуває свої завдання, вирішувати
які набагато легше
разом
із свідом и м и
батьками.
Завдання профорієнтації є також
різними для кожного віку, а сприяння цьому
процесові з боку близьких і авторитетних дорослих полегшує
вибір і прийняття остаточного
рішення.
На початку 10 класу важливо
почати процес самовизначення на практиці. Старшокласники
ставлять собі питання: як вибрати
професію, яку професію вибрати,
яким чином підтвердити свій вибір? Хто може надати кваліфіковану підтримку?
Зробити самостійний вибір іноді
буває непросто, адже не кожний може чітко
бачити своє професійне майбутнє. Для надання професійної допомоги існує система
профорієнтаційної роботи. Вона охоплює
широке коло соціальних, педагогічних, психологічних і медичних заходів, що доповнюють і підтримують одне одного. Одержавши
кваліфіковані допомогу й поради, можна
якнайкраще визначити варіанти професійних і життєвих перспектив, коректувати цілі
й формувати свою власну незалежну думку.
Профорієнтацією з дитиною займатися ніколи не рано. У практичній психології й нейропсихології існує твердження про те, що до
трьох років відбувається остаточне формування вроджених даних, які мають потребу
в розвитку й можуть або розвинутися, або
ні. Важливо розуміти свою дитину, спостерігати за її поведінкою під час ігор і занять,
звертаючи увагу на здібності, нахили. Це
дасть можливість у майбутньому допомогти дитині визначитися з таким непростим
вибором.

ливо розуміти, що, лише усвідомивши свої
індивідуальні здібності, розвиваючи їх, збираючи інформацію про професії, випробовуючи
себе в різних видах діяльності, можна зробити правильний вибір.
Якщо підліток
має обмежений
соціальний досвід, медичні обмежен
ня, не знає або недооцінює свої фізичні
особливості, не має певного уявлення
про свої особистісні якості (здібності,
можливості
розвитку,
схильності),
допоможіть йому спробувати себе
у спорті, літературі, мистецтві, науці,
у шкільних гуртках і секціях, музичних
школах тощо. Доцільно пройти тестування з профорієнтації, одержати консультацію
фахівця, відвідати розвиваючі програми
(тренінги).
Якщо підліток не виявляє бажання
брати участь у виборі професії? Незалежна думка фахівця (психолога-консультанта, шкільного психолога) може
допомогти активізувати інтерес до
вибору. Можливо, варто отримати
консультацію сімейного психолога.
Підлітковий вік – один із важливих і
часом важких етапів у кожній родині.
Зараз батьки мають необмежений доступ до величезної кількості інформації про особливості
розвитку дітей, психологічні аспекти
виховання, наукові розробки у гуманітарній
сфері. Не потрібно знецінювати можливість
звертатися по допомогу в скрутних ситуаціях до фахівців у різних областях знань.
Використовуючи інформацію на основі
традиційних сімейних цінностей, розуміючи
особливості своєї дитини, ми можемо побудувати спілкування й навчання максимально зручно й безболісно для неї, уникнути
горезвісного нерозуміння й відчуження,
допомогти нашим дітям вирости щасливими
людьми, здатними любити й поважати своїх
батьків.
Анастасія КОРЕНЬКОВА
психолог-консультант,
м. Ніжин
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остянтин Дмитрович Ушинський – педагог, мислитель, християнин. Що ми знаємо про
нього? Чи думаємо про те, наскільки
тісно переплелися життя великого педагога, який жив і працював на благо
нашої Вітчизни 150 років тому, з нашим сучасним життям.

О

сь Новгород-Сіверський (тут пройшли
дитинство і юність Ушинського), Одеса
і Крим (тут Костянтин Дмитрович лікувався
і відпочивав), Сімферополь, де він виступав на ІІ з’їзді вчителів Таврійської губернії,
і, нарешті, Київ, останній притулок Костянтина Дмитровича (тут він похований на
його прохання, у Видубицькому монастирі).
Матеріальна пам’ять міст, вулиць, по яких
Ушинський ходив, є лише незначним підтвердженням його активної педагогічної та
громадської діяльності. Основна пам’ять,
незрима, у нас, його нащадках, у нашій освіченості та культурі.
Усі видатні педагоги України та Росії вважали і вважають за честь для себе називатися
учнями К.Д. Ушинського. По суті, так воно і є.
Кожна людина протягом свого життя у своєму прагненні до істини відтворює її за допомогою свого досвіду. Ушинський протягом
свого короткого життя (а прожив він усього
47 років) побудував каркас, основу педагогіки сьогодення і майбутнього. Фундамент
педагогіки Ушинського настільки міцний і істинний, що кожен педагог бере з багатющої
і нестаріючої спадщини Костянтина Дмитровича для своєї творчої діяльності те, що він
може взяти, понести і розвинути відповідно
до історико-культурних процесів і змін в суспільстві. Так, Антон Макаренко розвинув
у своїх трудових колоніях ідею праці та колективізму до найвищого ступеня мистецтва
виховання. Василь Сухомлинський, виходячи
з нового стану та потреб суспільства, відкрив
по-новому ідеї «вчителя вчителів».
І сьогодні сучасний світ так само високо
цінує талант Ушинського, який переріс саму
особистість і розвинувся в десятках, якщо не
сотнях видатних його послідовників, відобразився не тільки в книгах та підручниках самого Ушинського, але в цілій плеяді талановитих
і гідних послідовників і однодумців. Сьогодні
за підручниками, наприклад, Кисельова А. П.,
законодавця шкільної математики, працюють
багато західних елітних закритих закладів. На
жаль, не наші діти і не наша сучасна школа.
Кому сьогодні відоме ім’я українського
талановитого педагога Тимофія Лубенця,
послідовника й однодумця Ушинського? Він
переклав «Рідне слово» К. Д. Ушинського та
адаптував цей педагогічний шедевр до українських національних традицій. Його роботи
сьогодні припадають пилом в архівах.
Суспільство все більше цікавиться питаннями виховання дітей у сучасних умовах. Як
вийти з кризи освіти та виховання, на якій
базі? І сьогодні ідеї К. Д. Ушинського знову
стають затребуваними для суспільства.
Що ж особливого в ідеях К. Д. Ушинського?

У

філософії, психології та релігії (у православ’ї) є поняття «синергія» – спільне зусилля людини і Бога у справі подвигу
і порятунку.
Від грец. («Syn – разом, ergos – дія») синергія – сумуючий ефект взаємодії двох або
більше факторів, який характеризується
тим, що їхня спільна дія істотно перевершує
ефект кожного окремого компонента. На
цьому принципово новому підході взаємодії багатофакторності і побудована синергія
педагогіки К. Д. Ушинського. У цьому полягає феномен його педагогічної системи, що
хвилює вже багато десятиліть уми філософів,
педагогів.
Педагогічна система Ушинського вже
є результатом синергії стосунків особисто-

стор.

сті К. Д. Ушинського і Бога. Вона виражена
в його релігійно-світоглядній позиції, педагогічній діяльності і безпосередньо в сімейному житті. Він був люблячим батьком п’ятьох дітей, вірним чоловіком.
У складний період свого життя, коли його
звільнили з Ярославського юридичного ліцею за вільнодумство (1846–1849), і здавалося, що це кінець його наукової та викладацької кар’єри, Ушинський пише в щоденнику:
«Невеликий поштовх долі розбив усі мої припущення, весь той світ, який так довго в мені
будувався. І якщо я не озброєний твердою
волею, то загину посеред цих уламків. Треба

З цього моменту і склалася остаточно
синергія двох Особистостей – людини і Бога.
Саме у педагогічній діяльності Ушинський
побачив можливість у найкращий спосіб
послужити Богові, Батьківщині й народу. І
віддає себе цьому у повній мірі. Цілковита
жертовність.
Він усвідомлює всю міру відповідальності
й важливості справи виховання і береться за
цю справу з великою енергією і без вагань.
У цей час він пише: «Вихователь, який знаходиться на рівні з сучасним ходом виховання,
почуває себе... посередником між усім, що
було благородного і високого в минулій

«...Принести
якомога більше користі
своїй Вітчизні – ось
єдина ціль мого життя, і для її досягнення
я повинен спрямувати
всі свої здібност...»

О

К. Ушинський

Сучасне звучання педагогіки
К. Д. Ушинського
До 190-річчя з дня народження великого педагога
вміти примусити себе займатися і тоді, коли
немає в мені енергії, переконавшись на досвіді, що це падіння душі тільки тимчасове і що
невелике зусилля душі завжди винагороджується енергією, яка в ній народжується. О, навіщо я сам? Мій розум і моє серце просять
товариша». «Невже я спустошився остаточно?
…Ні, хай не буде так… Принести якомога
більше користі моїй Батьківщині – ось єдина
мета мого життя, і до неї я повинен спрямовувати всі свої здібності…».
Головна мета життя – зробити якомога
більше корисного моїй Батьківщині. Вона ще
не визначена, але це мета духовна. Вчитайтеся, читачу: «О, навіщо я один? Мій розум і моє
серце просять товариша». Хто цей товариш?
Звідки черпає сили молодий Ушинський,
до кого він звертається і в кого просить
допомоги?

Головна мета життя – зробити
якомога більше корисного моїй Батьківщині. Вона ще не визначена, але це
мета духовна. Вчитайтеся, читачу: «О, навіщо я один? Мій розум і моє
серце просять товариша». Хто цей
товариш? Звідки черпає сили молодий
Ушинський, до кого він звертається
і в кого просить допомоги?
Трохи пізніше, працюючи в журналі «Бібліотека для читання» К.Д. Ушинський знайомиться з педагогічними статтями про виховання.
Він бачить, як будується народна освіта на
заході. Думка про те, що так само можна побудувати народну освіту в Росії з урахуванням
наших умов, про те, які це відкриває перспективи для освіти російського народу, змінює
і надихає Ушинського. «Я не міг спати кілька
ночей. Статті зробили страшний переворот
у моїй голові, у моїх переконаннях, у поняттях. Вони підняли в моєму розумі цілу низку
питань з виховання та освіти, наштовхнули
мене на велику кількість зовсім нових думок.
Я не знаю, що я зроблю, що зі мною буде, але
я зважився присвятити себе з цього дня виключно педагогічним питанням».

Відбувається своєрідне духовне народження третього принципу – науковості.
Над його розробкою він працював усе
життя. Тільки тепер остаточно формується
його педагогічна система, яка знаходить
живе синергійне дихання трьох, головних, обов’язкових принципів педагогіки,
що взаємодіють один з одним і цим
підтримують струнку ієрархічну систему ідей
К.Д.Ушинського. Вони складатимуть і визначатимуть канву всього педагогічного каркасу, стержень усієї методично-дидактичної
системи, методів і прийомів його педагогіки.
Тоді ж і з’являється перша стаття, яка
мала феноменальний успіх, – «Про користь педагогічної літератури». Чому?
Тому що з цього моменту все, що пишеться і створюється Костянтином Дмитровичем, перебуває в постійному синергетичному полі діалогу між людиною і Богом,
і підтверджується теоретично та практично Ушинським в ідеях, вчинках, діях. І, як
наслідок, у діяльності та педагогічних працях
однодумців.

історії людей, і поколінням новим, храни
телем святих заповітів людей, які боро
лися за істину і благо. Він усвідомлює себе
живою ланкою між минулим і майбутнім,
могутнім ратоборцем істини і добра та усвідомлює, що його справа, скромна на вигляд,
є однією з найбільших справ історії, що на
цій справі ґрунтуються царства і нею живуть
цілі покоління. Він бачить, що питання, які
стосуються його діяльності і народжуються
в його думках, захоплюють тисячі благородних умів, які глибоко усвідомили всю важливість виховання».
Так в Ушинського народжується і формується другий принцип його педагогіки – на
родність. Цей принцип формується в душі
Ушинського з дитинства поступово і постійно, з роками і досвідом вимальовуючись щоразу чіткіше, і, нарешті, завершується у зрілих шедеврах Ушинського – статтях: «Рідне
слово» і «Про народність у суспільному
вихованні».

У

1854 р., працюючи викладачем словесності в Гатчинському сирітському
інституті, він знайомиться з педагогічною
бібліотекою Гугеля Єгора Йосиповича. Ця
знахідка зіграла важливу роль у педагогічній діяльності Ушинського. «Це було вперше,
що я бачив зібрання педагогічних книг у російському навчальному закладі. Цим двом
шафам я в житті дуже-дуже зобов’язаний,
і – Боже мій! – від скількох грубих помилок
був би позбавлений я, якби познайомився
з цими двома шафами перед тим, як ступити
на педагогічну стежину! Людина, що зібрала
цю бібліотеку, була незвичайною у нас людиною. Це чи не перший наш педагог, який
подивився серйозно на справу виховання
і захопився нею. Але гірко ж і поплатився він
за це захоплення. Завдяки щасливим обставинам він міг кілька років впроваджувати
свої ідеї; але раптом обставини змінилися –
і бідняк-мрійник, що марив дітьми, школою,
педагогічними ідеями, закінчив своє життя
в божевільні».

сновна риса виховання, встановлена
К. Д. Ушинским як результат дослідження – народність. Захищаючи принцип народності, він хотів, з одного боку, застерегти
від механічного перенесення в Росію систем
європейської педагогіки, а з іншого – підкреслити життєву необхідність залучення
громадських народних сил до справи виховання. «Народ, а не панівні класи і не бюрократія, повинен відігравати головну роль
у вихованні підростаючих поколінь», – каже
К. Д. Ушинський. При механічному перенесенні західних ідей перенесеться «тільки їх
мертва форма, неживий труп, а не їх живий
та оживляючий зміст». Загальнолюдські
принципи виховання повинні бути пристосовані до специфічних умов національного
народного життя. «Необхідно зробити в російській школі головними предметами російську мову, російську географію, російську
історію, біля яких групувалися б усі інші; словом, звернути нашу школу до народності».
Він закликав розвивати в кожній народності
свою національну народну школу.
«Не забудемо, що якщо ми багато чому хочемо вчити простий народ, то є багато такого,
чого ми самі від нього навчилися. Не забудемо, що цей народ створив ту глибоку мову,
глибини якої ми досі ще не змогли виміряти;
що цей простий народ створив ту поезію, яка
врятувала нас від кумедного дитячого белькоту, яким ми наслідували іноземців; що саме
з народних джерел ми оновили всю нашу літературу і зробили її гідною цього імені; що
цей простий народ, нарешті, створив і цю велику державу, під покровом якої ми живемо».

«Не забудемо, що якщо ми багато
чому хочемо вчити простий народ, то
є багато такого, чого ми самі від нього
навчилися. Не забудемо, що цей народ
створив ту глибоку мову, глибини якої
ми досі ще не змогли виміряти; що цей
простий народ створив ту поезію,
яка врятувала нас від кумедного дитячого белькоту, яким ми наслідували
іноземців; що саме з народних джерел
ми оновили всю нашу літературу
і зробили її гідною цього імені; що цей
простий народ, нарешті, створив
і цю велику державу, під покровом якої
ми живемо».
«Будь-яка жива історична народність
є найпрекраснішим творінням Божим на
землі, і вихованню залишається тільки черпати з цього багатого і чистого джерела».
У цих словах відображено синергію духовного та народного начал.

В. Л. ЄМЕЛЬЯНОВ

(Продовження
в наступному номері)
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ише одне століття тому життя кожної сім’ї
будувалося за Законом Божим: діти вбирали з молоком матері безмежну мудрість
і росли з молитвою. Рік був прикрашений
церковними святами, але найулюбленішим і
найбільш довгоочікуваним серед них було
світле свято Воскресіння Христового.
Сучасний ритм життя диктує свої закони,
з’являються нові традиції і свята. Але свято
Христового Воскресіння залишається для
більшості українських сімей (якщо не для
всіх, то для багатьох) дійсно найсвітлішим
святом року. Звичайно, в кожній родині цей
день відзначають по-своєму, не всі ходять
на Всеношну (нічне урочисте богослужіння),
але освятити паски та писанки приходить
майже кожен. Тому святкові заходи в цей
день здебільшого пов’язані з церковними
обрядами.
Тільки-но запахне в повітрі весною, задзвенить веселий пташиний спів, ми, як і далекі
наші предки, з нетерпінням починаємо чекати на Великдень. Настає клопітка і весела
пора: тільки б нічого не випустити з уваги,
нічого не забути, дотриматися звичаїв і гідно
зустріти Світлий День. Чимало вікових великодніх традицій шанувалося на Русі, багато з
них у великій честі і сьогодні. Заздалегідь, ще
на Страсному тижні, готувався міський і сільський люд до майбутніх урочистостей. Всюди
ретельно мили і прибирали будинки, хати і
повсякденне начиння, білили стелі і печі, купували новий одяг і подарунки. Із завидною
винахідливістю прикрашали житла – лампадками, яскраво-червоними трояндами і вишиваними скатертинами... Повсюди відчувалося
наближення втаємниченої, чудесної події.

Світле
свято Великодня

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
=

до всіх народів і до всіх віків!
Свято Великодня встановлене і відзначалося ще в апостольські часи. Давня церква
під іменем Пасхи з’єднувала два спогади
– про страждання і Воскресіння Ісуса Христа. Дата Великодня щороку обчислюється
особливим чином – завжди між 22 березня і 25 квітня (ст. стиль), згідно з весняним
рівноденням і березневим повним місяцем.
Ці числа визначаються за особливою таблицею – Пасхалією, в якій вказані дати святкування Пасхи на багато років уперед.
З давніх-давен, починаючи вже з другого
століття, великодні святкування тривали 50
днів, і в цей період всі неділі після Великодня вважаються пасхальними.

В

православній і католицькій пасхальній
обрядовості яйце займає одне з головних місць. Для кожної віруючої людини воно
– символ відродження.
За традицією, напередодні Великодня
яйця фарбували і освячували в храмах. Пасхальне яйце першим куштують за святковим
столом, дають рідним, беруть зі собою, коли
йдуть в гості, роздають бідним і залишають
у церкві.
А яйце, пофарбоване в червоний колір,
знаменує наше відродження кров’ю Ісуса
Христа. Згідно з церковним переданням, у
період своєї апостольської діяльності Марія
Магдалина піднесла в дар римському імператору Тиберію фарбоване яйце. Піднесла
зі словами «Христос воскрес!» і почала проповідувати Тиберію, гонителю християн, про
воскресіння Христове.
У що б ми не вірили, ким би ми не були,
але світла Пасха завжди була і залишається
святом добра і світла, любові до ближнього і
всепрощення, щедрості і очищення. І немає
на землі світліших і радісніших слів, ніж ті,
що говорять люди один одному у день Світлого Воскресіння: «Христос воскрес!» - «Воістину воскрес!».

В

Особливості пасхального
богослужіння

еликоднє богослужіння відрізняється
особливою урочистістю. Перед його початком у храмах запалюються всі світильники, і люди, що знаходяться в храмі, стоять зі свічками на знак особливої духовної
радості. З часів апостолів пасхальне богослужіння відбувається вночі. Так само, як
древній обраний народ, який не спав у ніч
свого визволення від єгипетського рабства,

У

Традиції святкування
Великодня

еликдень є не лише основним, але і
найдавнішим з усіх християнських свят.
Основне почуття Великодня як на Сході, так
і на Заході – радість, радість перемоги над
смертю. Христос воскрес із мертвих: ця пасхальна звістка, що лунає з Церкви, звернена

християни теж не сплять у священну
для них ніч Воскресіння Христового.
Богослужіння починається з хресної ходи – урочистої процесії навколо
храму з ліхтарем, хоругвами, Євангелієм, іконами Воскресіння Христового
та Божої Матері, зі співом канону Пасхи. По тому вся процесія підходить до
закритих на час хресного ходу дверей
церкви, і священик вітає вірян словами
«Христос воскрес!», після чого лунає
радісна загальна відповідь: «Воістину
воскрес!». Наприкінці богослужіння
здійснюється освячення артоса – великої просфори із зображенням Хреста
або Воскресіння Христового, яка потім
встановлюється в храмі на аналої разом
з іконою свята. Далі артос подрібнюють
на частини і роздають на вечірній службі у першу суботу після Великодня.
Вершина пасхального богослужіння – ранкова урочиста літургія. Ця служба
відрізняється від звичайних недільних церковних служб. Кожні читання і піснеспіви
вторять словам оголошувального слова
святителя Йоанна Златоуста, яке читається
вже тоді, коли за вікнами православних храмів прокидається ранок: «Смерть! Де твоє
жало? Пекло! Де твоя перемога?». А після
того, як закінчиться служба, віруючі «христосуються» – вітають один одного цілуванням
і словами «Христос воскрес!», відповідаючи
– «Воістину Воскрес!». Після служби освячуються великодні дари – паски і крашанки.

Й

П

Святкування і традиції
в Україні

ісля церковної служби народ йшов з храму додому. У кожній області України існував свій звичай початку пасхальної трапези.
Сім’я ставала перед образами і молилася.
Господар брав до рук тарілку з освяченою
паскою і яйцями і тричі обходив стіл. Потім
повертався до ікон, розрізав на тарілці кілька крашанок і роздавав всім по шматочку зі
словами: «Дай, Боже, ще й на той рiк дочекатися свiтлого свята Воскреciння Христового
в щасті i здоров’ї».

На Великдень прийнято відвідувати батьків, бабусь і дідусів. Входячи до хати, діти та
онуки христосались з рідними, подавали
крашанки, калачі, ковбасу. Обідати починали з яєць і пасок.
Увесь Світлий тиждень було заведено забавлятися від душі. Мертвих на цій седмиці
не поминали, зате в наступну після Великодня неділю люди поспішали на цвинтарі.
У народі цей день називався Проводи або
Радуниця.
На Західній Україні обов’язково в понеділок після Великодня обливають один одного на вулиці водою. Традиція обливання
водою ґрунтується на розповіді про те, як
у стародавньому Єрусалимі розганяли жінок, що розповідали про воскресіння Ісуса
Христа. Великдень святкують завжди в родинному колі весело, щедро обдаровуючи
один одного. Заведено робити пропозиції
про одруження саме у цей день.

П

Святкування Великодня
в різних країнах

онад дві тисячі років у день Світлого
Великодня усюди можна почути одні й
ті ж слова: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!». Їх кажуть люди, що живуть в різних
країнах, на різних континентах. Адже традиції святкування цього великого дня створювалися поколіннями. І нехай вони різні,
для когось незвичайні, але їх об’єднує одне
– радість і благість, якими наповнене світле
Христове Воскресіння.
І, звичайно ж, важко собі уявити це світле
свято без гостей. На Великдень було прийнято обов’язково запрошувати в гості
кумів, сватів і сусідів. Увесь великодній тиждень проходив в радісних зустрічах і рясних трапезах, люди дарували один одному
гостинці. У якій би країні не відбувалися
святкування, серце кожної людини раділо в
ці світлі і святі пасхальні дні, зберігаючи віру
у найкраще.
Щасливого свята!

Олександра ВОЛОДИМИРОВА
За матеріалами інтернет-ресурсів

Благодатний вогонь

Велика субота – останній день перед Великоднем. Він з’єднує Страсну П’ятницю – страждання і смерть Спасителя
на Хресті – зі Світлим Христовим Воскресінням. У цей день
відбувається одне з основних чудес Православної Церкви: сходження Благодатного вогню на Гріб Господній. Це чудо являється щороку в Єрусалимі у переддень Пасхи Христової.
Кувуклію (невелику мармурову каплицю, споруджену над
Гробом Господнім), – оглядають і опечатують. Ополудні від
Єрусалимської Патріархії починається Хресний Хід, який завершується перед входом до Кувуклії. Всередину каплиці вносять велику лампаду, у якій повинен спалахнути основний
вогонь, і тридцять три свічки, що відповідають числу років
земного життя Спасителя. До Кувуклії заходить Єрусалимський православний Патріарх, одягнений лише у підрясник
на знак того, що він не проносить з собою будь-яких предметів, здатних запалити вогонь. Вхід до каплиці опечатують.
Настає напружена тиша: віруючі чекають на чудо з’явлення
Благодатного вогню.
Зазвичай очікування триває від декількох хвилин до декількох годин. На цей час у храмі гасять світло. Всі присутні,
тримаючи в руках незапалені свічки, моляться і просять
Бога дарувати Благодатний вогонь – про це свідчать радісні
вигуки вірян.
Через певний час у храмі починають з’являтися якісь
незрозумілі спалахи світла. Незабаром в Кувуклії сходить
Благодатний вогонь – це стає зрозуміло за радісними покликами людей. Патріарх Єрусалимський передає вогонь від
свічки до свічки усім присутнім. Віруючі запалюють свої
свічки – і вогонь блискавично передається від однієї людини
до іншої. Іноді лампади і свічки в руках молільників запалюються самі по собі.

Л

Благодатний вогонь має властивість, яку важко пояснити, – перший час, близько 10 хвилин, він зовсім не обпікає.
Можна помітити, як віруючі буквально вмиваються цим
вогнем, водять ним по обличчю, по руках, черпають пригорщами, і він не завдає жодної шкоди.
Християни з різних країн переносять Благодатний вогонь
на батьківщину.
Таїна Великої Суботи – це таїна Воскресіння не лише Господа Ісуса Христа, а й усього людства, образ очікування
всезагального воскресіння мертвих і життя будучого віку.
Сходження благодатного вогню – чудо, якого удостоєні православні християни, і їх у цей день у храмі, звичайно, більшість. Але також приходять християни й інших конфесій,
євреї, мусульмани…Всі хочуть бачити чудо і доторкнутися до нього.
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Основні правила

безпеки дитини на вулиці

Гуляємо з візком

Тільки переходами, що регулюються,
і тільки на певній відстані від будинків
прогулянка може бути безпечною.
«Вирішила зайти в магазин під час
прогулянки з дитиною. Залишила візок на хвилинку. Повернулася – візка
немає».
Це ще не найгірший варіант: адже дитина з мамою. Якщо ж ви вже вирішили
поєднати прогулянку з шопінгом, майте на увазі: якщо в магазині продаються дитячі товари, адміністрація не має
права заборонити вам зайти всередину
з возиком. Якщо сперечатися і доводити
свої права ви не маєте бажання, попросіть охоронця на вході попильнувати

http//www.uralinform.ru

Основні правила життя у кам’яних джунглях зовсім не відрізняються від звичайних – тут найдієвішим виявляється правило:
«Попереджений – значить, озброєний». І для мами головне –
не лише усіма силами захистити свою дитину, а й прищепити
навики безпечної поведінки, не лякаючи і не створюючи зайвих
страхів. Це можливо, якщо профілактикою займатися своєчасно,
тобто з дитинства.

у зворотному порядку: спочатку візок,
потім мама з дитиною. Справа в тому,
що візок, навіть з дитиною, суттєво легший за дорослу людину. Коли дорослий
заходить до кабіни, підлога просідає,
і контакти дверей змикаються: двері залишаються відкритими, поки ви не натиснете на кнопку. А ось на легкий возик
електроніка так не відреагує: двері ліфта
зачиняться – і коляска з немовлям поїде
до місця наступного виклику.

за «транспортним засобом». Зрозуміло,
він не виставить коло нього варту, але
хоч зрідка буде поглядати. Можна пристебнути візочок велосипедним замком – його, щоправда, легко відкриють
умільці, але вовтузіння може привернути увагу охорони. Залишений без уваги
возик може стати жертвою «вандалізму»: хто гарантує, що в нього не кинуть
недопалок і не вскочить чужий собака
з брудними лапами.
Інколи біда з візком може трапитися
просто у мами на очах. Наприклад, на
прогулянці не варто катати чи ставити
візок біля стін будинків, особливо старих і таких, що ремонтуються. Порив
вітру чи людська недбалість – і на малюка зверху летить недопалок, пляшка,
пласт снігу, шматок штукатурки.
Не викочуйте візок на проїжджу частину, коли збираєтеся переходити
дорогу,– водії, особливо ті, що в задніх
рядах, можуть просто не встигнути відреагувати на ваші наміри. На нерегульованих «зебрах» складно буде поміститися з візком на вузькій роздільній смузі.
Тому найкраще користуватися тільки
регульованими світлофором чи підземними переходами.

Підіймаємося ліфтом
Правила безпеки при користуванні
ліфтом для мам з візками тільки на перший погляд здаються абсурдними, все ж
їх недотримання може призвести до нещасних випадків. А ці правила говорять:
перед тим як зайти в ліфт, дитину з візка
потрібно взяти на руки, зайти в ліфт, а
потім закотити візок. Виходити потрібно

теж варто регулярно нагадувати. Най
ефективніше кричати не «Допоможіть!»,
а «Це не мій тато (або мама)!». Малюкові
потрібно засвоїти, що без дозволу мами
ніхто не має права брати його на руки
або за руку, пригощати солодощами, дарувати подарунки. І що в ситуаціях, коли
це робить чужа людина, допустимі всі
методи самооборони: можна кричати,
дряпатися, кусатися.

Мовчимо з незнайомцями

Швидко знаходимо
один одного в натовпі

Навчіть дитину не розмовляти з незнайомцями – і її посмішці нічого не
загрожуватиме.
«Незнайомий дядько підійшов на вулиці до хлопчика, завів невимушену бесіду і запропонував піти подивитися на
їжачка, який живе о-о-о-н в тих кущах.
Або сказав, що його прислала мама,
котра чекає на синочка о-о-о-н в тій
машині».
На вулиці на малюка чатує багато
небезпек, з яких найбільше лякають –
«погані дяді», а часто й «тьоті». Правил
безпечної поведінки з незнайомцями
необхідно навчати ледь не з пелюшок.
4-річний малюк твердо повинен знати,
що за жодних обставин не можна розмовляти з чужими людьми, що мама
ніколи не пришле по нього нікого стороннього, що на будь-які пропозиції
потрібно відповідати «ні» і тікати, що
потрібно триматися подалі від припаркованих автомобілів.
Найскладніше – пояснити дитині,
від якої вдома всі вимагають послуху,
що бувають випадки, коли слухняність
недоречна. Адже незнайомець може

не лише заманювати, а й сварити, відчитувати за удавані витівки: діти у такій ситуації часто розгублюються, відчувають
себе винними і забувають про те, що ні
в «міліцію», ні «додому до мами» з чужою людиною йти не можна. Поясніть,
що на провокації типу «я думав, ти вже
дорослий, а ти у мами дозволу питаєш»
піддаватися не можна. Психологічним
бар’єром може виявитися й крик. Вдома мама постійно товкмачить: не кричи! А в небезпечній ситуації саме крик
може стати спасінням – про це малюку

«На хвильку відволіклася – і дитина
розчинилася в натовпі. Щойно стояла тут – немає!». Таке може статися
в будь-якому багатолюдному місці –
в парку атракціонів, в супермаркеті:
малюк загубився. І може наробити дурниць, адже його лякає не лише раптова
самотність, але й те, що його сваритимуть батьки.
Малюк повинен знати, що, якщо він
розминувся з мамою і татом, не потрібно їх шукати – стій там, де стоїш, і чекай
їхньої допомоги. А вона обов’язково
прийде, адже батьки піднімуть на ноги
всіх, кого тільки можна.
Зазвичай радять пояснити дитині, що
вона може звертатися до людей у формі
(міліціонерів, охоронців, чергових адміністраторів). Однак крихітці дуже складно відрізнити людину, наділену повноваженнями, від дорожнього робітника
в спецодязі. Малюку також не можна
приймати допомогу від звичайних людей, які пропонують разом пошукати
маму.
Батькам, які роблять оголошення через гучний радіозв’язок, потрібно просити малюка підійти не до довідкового
бюро (якого й дорослий не знайде), а до
виходу, якщо він один, або до будь-якого іншого примітного місця.
Якщо ви їдете в людне місце, одягніть
дитину яскраво – це допоможе помітити
її в натовпі. Візьміть із собою її фотокартку: якщо дитина загубиться, вам буде що
показувати оточуючим людям під час
пошуків.
http://schoolofcare.ru
(Продовження
в наступному номері)

ПРОСТІ
ПРАВИЛА ЖИТ ТЯ
1. Не дивіться телевізор. Ніколи.
2. Є такий принцип: «Просуватися далі, не
зважаючи ні на що». Спробуйте, допоможе.
3. Прийшла в голову ідея? Запишіть.
4. Запізнюєтеся? Знайдіть спосіб попере
дити.
5. Не смійтеся з чужих мрій.
6. Проводьте з батьками більше часу –
момент, коли їх не стане, завжди приходить
несподівано.
7. Ввічливість підкорює міста. Користуйтеся
якомога частіше.
8. Вмійте визнавати свої помилки.
9. Відмовтеся від звички увесь час скаржи
тися. Нікого не цікавлять чужі проблеми.
10. Не розповсюджуйте пліток.
11. У безвихідних ситуаціях завжди лягай
те спати. Також в будь-яких ситуаціях корисно
пам’ятати, що «і це мине».
12. Навіть під час серйозної сварки не нама
гайтеся зачепити людину за живе… Ви помири
теся (швидше за все), а слова запам’ятаються
надовго…
13. Говоріть правду, і тоді не доведеться
запам’ятовувати нічого зайвого.
14. На початку дня робіть найважчу
і найнеприємнішу справу. Коли ви зробили
її – вас вже не дійматимуть непотрібні думки.
15. Ніхто й нічого вам не винен. Важли
во пам’ятати про свій обов’язок (стосовно
батьків, професійний обов’язок тощо), тоді ви
не залізете не лише в матеріальні, а в моральні
борги.
http://social-poker.ru

кун
Ц вуі рНью-Йорку
О

дин американець йшов зі своїм
другом-індіанцем людною вулицею
Нью-Йорк Сіті. Індіанець несподівано
вигукнув:
– Я чую цвіркуна.
– Ти з’їхав з глузду, – відповів американець і обвів поглядом переповнену людьми в годину
пік центральну вулицю міста.
Всюди снували автомобілі, працювали будівельники,
над головою гуділи літаки.
– Але я дійсно чую цвіркуна, – наполягав індіанець,
прямуючи до квіткової клумби, розташованої перед чудернацькою будівлею якоїсь установи.
Він нагнувся, розгорнув листя рослин і показав
своєму другові цвіркуна, який безтурботно стрекотав
і тішився життям.
– Дивовижно! – вигукнув товариш. – У тебе, мабуть,
фантастичний слух.
– Та ні. Усе залежить від того, на що ти налаштований,
– пояснив він.
– Мені важко в це повірити, – сказав американець.
– Дивись, – він розсипав на узбіччі тротуару жменю
монет.
Одразу ж перехожі закрутили головами і полізли
до своїх кишень перевіряти, чи не їхні гроші це
розсипалися.
– Бачиш, – блиснули очі індіанця, – усе залежить від
того, як ти налаштований.
http://goodstories.ru
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авіщо робити себе вульгарними? Так,
хочеться уваги протилежної статі, і ця
увага, мабуть, тішить тебе. Але хочеться
сказати, що ця увага не зовсім така, якої тобі
хотілося б. Наведу приклад: ми їхали з чоловіком і його двома друзями в машині, проїжджаємо повз зупинку. Стоїть дівчина, яка виділяється з натовпу саме тим, що довжина її
спідниці не дозволяє їй навіть трішки нагнутися. І що, ви гадаєте, сказав один із друзів?
Можливо, він сказав: «Цікаво було б з нею
познайомитися»? Ні, не вгадали. Фраза була
абсолютно протилежною: «Ось вирядилася,
як... – хоч зараз в машину забирай!».
Мода і почуття стада почали диктувати
людству, що таке краса. Людина вже не має
свого смаку, перестає думати, перестає вірити собі. А дійсно, навіщо думати? За неї
вже fashion week все продумав. Навіть якщо
це недоречно носити у повсякденному
житті, все одно треба обов’язково купити!
А оскільки ти одягнена трохи скромніше, ніж
вся твоя компанія, тебе обов’язково за спиною засміють. Але, насправді, врешті-решт
сміятися будуть саме над тією, яка безглуздо
й незграбно одягнена у цю міні-спідницю.
Звичайно, всім хочеться, щоб на тебе дивилися красиві чоловіки і заздрісні очі подруг,
але якщо у подруг це може викликати лише
завуальоване роздратування, то у людей
протилежної статі, які дивляться на «дівчину
в міні», виникає далеко не завжди пристойна думка. Короткий топ з декольте-негліже
і бойова розмальовка на обличчі – все це
немовби певний ритуал, який здійснює ді-

«Золота молодь», діти багатих батьків, мажори, «реальні» хлопці та дівчата. Ніколи не
замислювалися, скільки їх у кожному місті?
А по всій Україні? Їх не побачиш у бібліотеках і театрах, вони не зупиняться, щоб дати
пішоходу перейти «зебру». Їхні улюблені
місця – салони краси, дискотеки, ресторани, нічні клуби, магазини модного одягу.
У школі вони нізащо не дружитимуть з тими,
чиї батьки мають порівняно низький соціальний статус; вони ніколи не прийдуть на
допомогу однокласнику, який немодно одягається; над відмінниками вони зглянуться
й заговорять лише в одному випадку: коли
через весело проведений вечір не виконали
домашнє завдання. Як правило, в класі такі
підлітки дружать тільки із собі подібними:
модними, забезпеченими, одним словом,
«крутими».
Шкільні уроки, позакласні заходи, література і мистецтво їх часто абсолютно не
цікавлять.
Відразу обмовимося, що серед багатих
і успішних є значна кількість порядних, розумних, добрих людей різного віку. Тих, хто
насправді допомагає сиротам, хворим дітям
та просто здатний відгукнутися на чужу біду.
Йдеться саме про ту частину молоді, яка підпадає під негативну категорію «золота молодь», «мажори» і викликає роздратування
й обурення в суспільстві.
Так, саме так все й відбувається: дитина,
вихована в дусі вседозволеності, яка не має
моральних орієнтирів, так себе й поводить.
Тому тема, яку ми сьогодні підняли, дуже
глибока і багатогранна. Тут дуже важко та
й недоречно давати якісь категоричні оцінки. Тут важко визначити, «хто винен», і ще
важче вирішити, «що робити». Але й мовчати про це теж не можна. Ця тема піднімає
дуже багато питань. Це й не просто розшарування суспільства на багатих і бідних, а
величезна прірва між цими полюсами; це і
питання фінансової безграмотності нашого
суспільства, де прийнято думати, що «багатство – зло», що «великі гроші заробляються
тільки нечесним шляхом», що «всі багаті жадібні і погані люди » (неначе бідні всі хороші).

ЧИМ КОРОТША СПІДНИЦЯ –
тим більше краси?

один вечір, але і все життя присвяСправжня краса завжди пов’язана з тим,
що у людини всередині. Адже можна
начитатися модних журналів, створити
карколомний образ, але при розмові
стає зрозуміло, що людина всередині – ПОРОЖНЯ! Вона себе прикрашає всіляким модним одягом,
витрачає на це багато часу, але
про внутрішній зміст не завжди думає. Особливо модні зараз
максимально вкорочені спідниці.

вчина, виходячи з дому на полювання. І, повірте, мисливець обов’язково клюне на дичину, але тільки, на жаль, для того, щоб з’їсти
всі ласі шматочки, які виставлені напоказ в
дуже відкритій формі у прекрасних дам. Ти ж
ТАК виглядаєш і, відповідно, ТАКУ ж людину
будеш до себе притягувати. «Подібне притягує подібне». А в такому випадку, навіть
якщо в найзаповітнішій мрії тобі хочеться
бачити свого майбутнього чоловіка розумним, порядним, благочестивим джентльменом, – навряд чи такий тебе помітить.
Але якщо ти уподібнюєш себе до незайманого пуп’янку троянди, який не розпускається передчасно, то, дивлячись на цю
чисту ніжність, твій обранець обов’язково
захоче не тільки познайомитися з тобою на

тити тобі, жити заради тебе. Заради
тебе – чуєш?! Не заради твого тіла, а заради
твоєї внутрішньої краси! Інтерес до тебе у
стократ зросте. Ти – інша, не така, як більшість, не пафосна, і нігтів кольору індиго
у тебе немає, а значить, ти – та загадка,
яку чоловік буде розгадувати все життя,
а розгадавши, зрозуміє, яке щастя він
знайшов.
Я не кажу про те, що за собою взагалі не
потрібно стежити. Звичайно, потрібно, адже
ця турбота – невід’ємна частина життя прекрасної половини людства! Але тільки не
потрібно це робити нерозважливо, провокуючи неприємні наслідки. Адже є й інша
частина нашого «я» – внутрішній світ, і якщо
він нічим осмисленим не наповнений, то

Незолота
Розмірений стукіт високих шпильок по асфальту. Із найдорожчого кафе міста виходить юна,
струнка, одягнена за останньою
модою дівчина. Тонкі пальчики
в золотих кільцях тримають біля
вуха мобільний телефон найновішої моделі. Дівчина жваво обговорює з кимось плани на вечір. «Дискотека... бар... додому
о годині третій повернуся...», –
долітають уривки фраз. Чарівне
створіння сідає за кермо власного авто. Зачиняються дверцята,
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вмикається гучна музика, і машина різко стартує з місця, залишаючи за
собою клуби пилу. «Молодь… Діти забезпечених батьків можуть собі дозволити водити машину навіть у п’ятнадцять років. Та краще б допомагали батькам, натомість тільки гроші з них тягнуть. Це ж сусідка моя», –
розмовляють дві жінки, проходячи повз кафе та проводжаючи поглядом
іномарку, яка стрімко віддаляється.

Але гроші – це тільки інструмент. А будьяким інструментом можна робити як хороше,
так і погане. А значить, знову все повертається
до теми моральності, правильного виховання.
Чи можна вважати стиль поведінки «золотої»
молоді проблемою сучасного суспільства?
Я думаю, що кожен з нас може пригадати хоча
б один приклад негідної поведінки представників «золотої молоді». А отже, така проблема
існує. І тут не можна не згадати про ще одну
сторону питання – мовчазну згоду із цим нас,
дорослих, батьків, педагогів, сусідів.
Важливо розібратися: що керує дорослими
людьми, які потурають недостойній поведінці
і навіть провинам таких дітей? Страх залишитися без роботи? Подяка за дорогі подарунки
школі? Рабська запопадливість взагалі перед

багатими і можновладцями? Хочу навести
приклад з життя однієї вчительки англійської
мови. Назвемо її Ганна Іванівна. Під час уроку
один з таких дітей намагався образити вчительку, робив недвозначні натяки на її скромний недорогий одяг, заявляв, що йому взагалі
нічого вчити не треба – тато все купить. Ганна
Іванівна не залишила це без уваги і приділила
цьому інциденту 10 хвилин уроку, але дала
незабутній моральний урок для всього класу.
Ганна Іванівна без роздратування, уникнувши
випадів у відповідь і образ, просто пояснила
учням: «Ви – діти. Зараз ви – просто діти своїх батьків. І те, що на вас зараз одягнуто, які
дорогі телефони та інші іграшки у вас є, що
ви їсте на сніданок, обід і вечерю, де відпочиваєте, на якій машині їздите – це не ваша

шкода. Пустушки нікому
не цікаві, не потрібні.
Хіба тільки зголоднілому малюкові, який
плаче, коли мама
зайнята на кухні
підігрівом молочка,
щоби він у цей час
не кричав. Але, коли
їжа готова, пустушку за непотрібністю
прибирають!
Не
потрібна вона стає,
коли є щось більше,
«непорожнє».
Пустушка може бути
виконана з дорогого
матеріалу і малюнок
на ній цікавий, але,
втім, вона лише для
тимчасового використання. І варто
задуматися
над
тим, в якій послідовності розставити пріоритети
у нашому житті:
віддати першість гонитві
за зовнішньою красою чи зробити головним
для себе вдосконалення внутрішнього світу – своєї неповторності! Вибір за кожним
із нас…

Юлія ГАГІНСЬКА

заслуга, а заслуга ваших батьків. Напевно,
кожен із ваших батьків може розповісти свою
історію «Як я став успішним» і, мабуть, в цій історії було багато перипетій і труднощів. А що ж
робите ви? Ви вихваляєтесь і пишаєтеся тим,
до чого, за великим
рахунком, маєте досить
віддалене відношення.
Тільки хіба що в якості
«користувачів». Хвалитися чужими успіхами
– це, м’яко кажучи, непристойно. І ображати,
вести себе гордовито
будучи ніким – поганий
смак. Критика та зауваження від гідної, шанованої людини – це інша
справа. Ось коли ви
самі станете КИМОСЬ,
не просто закінчите
платний, дорогий і навіть дуже престижний
ВУЗ (це теж буде не ваша заслуга). А саме: відбудетеся у своїй професії або в бізнесі, і вам
буде що розповісти зі своєї історії успіху, ось
тоді й поговоримо. І якщо вам тоді здасться,
що ваш учитель англійської мови не так одягнений, не вашого кола – я обов’язково вислухаю всі критичні зауваження від шанованої
людини».
Я впевнена, що серед нашої молоді є багато хороших, талановитих, добрих дітей.
І якщо нам, дорослим (педагогам, сусідам,
знайомим і незнайомим), вдасться торкнутися струн душі кого-небудь із «золотої молоді»,
то, можливо, цей штучний шар фальші, зарозумілості й пихатості зійде, і перед нами буде
абсолютно нормальний адекватний підліток,
якого можна назвати підлітком із «золотої
молоді» за успіхи у навчанні, за активну позитивну життєву позицію. А коли така дитина
подорослішає, матиме всі шанси заслужити
справжню повагу оточуючих своїми людськими вчинками, і про неї можна буде сказати –
«золота людина».

Юлія ЩЕРБАК
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Позитивний настрій і посмішка допомагають іноді навіть у складних,
безвихідних ситуаціях! Давайте ж будемо посміхатися один одному, собі,
дітям і вчити наших дітей не втрачати почуття гумору за будь-яких обставин!

Почуття гумору – це вроджена властивість людського характеру, яку має кожна
людина в тій чи іншій мірі.
Як виховати почуття гумору в нашої дитини і чи можливо це взагалі зробити? Можливо і навіть потрібно! Ця дуже важлива
риса виховується, звичайно, в сім’ї. Дружня,
позитивна, весела атмосфера в сім’ї, вміння
пожартувати над проблемами й один над
одним створюють плідний ґрунт для розвитку почуття гумору у дитини. Коли в сім’ї
під час гри по-доброму жартують з промахів
когось із дорослих, малюк розуміє, що помилка може трапитися з кожним, і з дорослим також. І це буває досить кумедно. Тоді в
компанії однолітків дитина не буде боятися
програти й опинитися в смішному становищі, а, навпаки, зможе пожартувати і над собою, чим, можливо, підвищить свій авторитет серед друзів.
Вміння ставитися з гумором до самого
себе характерно тільки для самодостатніх
людей. Потрібно чітко розуміти різницю
між такими поняттями, як “самоіронія” і
“самоприниження”. Перше – це вміння з гумором сприймати неприємності, труднощі,
свої помилки, при цьому зберігати гідність

і самоповагу. Другий випадок – це ніщо інше,
як розвиток комплексу неповноцінності,
самобичування.
Якщо ви жартуєте над промахами вашого
малюка, акцентуйте увагу на тому, що таке
могло трапитися з кожним, і з вами в тому
числі. І що ви не з нього смієтеся, а просто
з кумедної ситуації. Ваші жарти не повинні
бути злими насмішками. Поясніть дитині, як
це можливо виправити. Покажіть на власному прикладі позитивний і оптимістичний
підхід до різних життєвих ситуацій.
Якщо ваша дитина намагається жартувати,
але в неї це не зовсім виходить, то намагайтеся не зупиняти її, навіть якщо це невдалий
жарт, а показати, що ви оцінили його дотепність і дуже тонко направте його у потрібне
русло.
Грайте у веселі ігри, залучайте до гри інших членів сім’ї: тата, бабусю, дідуся, друзів.
Буде ще веселіше, і малюк побачить, що дорослі не бояться бути смішними, радіють,
як діти. Малюйте із зав’язаними очима і
розглядайте потім малюнки один одного,
модернізуйте відомі казки, змінюючи хід
казкових подій так, щоб вийшла смішна
ситуація.

http//deti.forblabla.com

З гумором по життю

Але найважливіше – це навчити дитину
відрізняти гумор від сарказму, вульгарності,
насмішки. Пояснити це малюку, мабуть, буде
складно. В цьому випадку буде достатньо
просто доброзичливої атмосфери в сім’ї,
власного позитивного прикладу. А ось підліток цілком вже все зрозуміє. Дитині важливо також усвідомити, що є певні речі, з яких
жартувати й сміятися не можна у жодному
разі. Це, наприклад, фізичні вади, такі як
короткозорість, зайва вага, інвалідність. Не
можна сміятися з щирих почуттів людини,
особливо, якщо вона вам довіряє. Дорослим
неприпустимо жартувати з того, що дитина
вважає проблемою, навіть якщо ви впевнені, що ця проблема мізерна.
Знаходьте приводи для добрих і гарних
жартів, вчіть цього дитину, щиро смійтеся
разом. Це зблизить вас, навчить дитину легше переносити життєві труднощі і знаходити у них кумедні сторони. З гумором і оптимізмом набагато легше й приємніше жити!
Ольга КУТУЄВА
http://nashydetky.com

з любов ’ю

Ти весь урок дивишся на мене потилицею.
Ви мене засвоїли?

Піди й скажи своїй мамі, що ти випив у вчителя літр крові!

Я у травні частково
їду...

Хочу попередити вас як вчителька, як жінка
і, в кінці кінців, як мати, що за вашою донькою
необхідно ретельно пильнувати з огляду на
вродливість її натури.

Та на вас жодної зміїної отрути не вистачить
не тільки у мене.

А зараз кожний поділиться на дві команди.
Френсіс Бекон. Пишіть правильно, щоб не
було жодних м’ясних асоціацій.
Добре сміється той, хто сміється останній, а
останнім у нас буде екзамен.
Дзвоник пролунав 5 хвилин тому. Я чекаю
на вас вже 200 років!

http//ivan-off.com

Цілий день провести з нашими дітьми – це можуть
витримати тільки наші вчителі! У такій важкій ситуації
можна врятуватися тільки гумором…

Хто там бубонить разом зі мною?

Перш ніж запитати дурницю, треба її обміркувати, а потім запитати!
В мене очі стали дибки.
Мишко! Закрий кватирку з тієї сторони!
Відсутність присутності ядра...
Навіть у глухому селі є черговий!
Я звертаюсь до здорової частини вашої
голови.

Коли неможливе можливо
Коли майбутній математик Джордж Данціг був ще сту
дентом, з ним трапилась така історія. Джордж ставив
ся до навчання дуже серйозно і неодноразово засид
жувався до пізньої ночі. Одного разу з цієї причини
він проспав і прийшов на лекцію професора Неймана
з двадцятихвилинним запізненням.
Студент швидко переписав дві задачі з дошки, вважа
ючи, що це домашнє завдання. На вирішення Джордж
витратив кілька годин, і наступного дня він приніс розв’я
зання професору. Той нічого не сказав, але через кілька
тижнів увірвався до будинку Джорджа о шостій ранку.
З’ясувалося, що студент знайшов правильний розв’язок двох
математичних «нерозв’язуваних» задач. Студент навіть не підозрював про це,
оскільки спізнився на заняття і не чув преамбули до завдань на дошці. За дві
години йому вдалося вирішити не одну, а дві задачі, над якими математики
мордувалися тисячу років, і навіть Ейнштейн не зміг знайти їхнього розв’язку.
Джорджа не обмежувала славнозвісність цих задач як таких, що ніколи не
вирішувалися. Він просто не знав, що це неможливо.

Наші дітлахи часто тішать нас
своїми кумедними фразами, щи
рими висловлюваннями, заува
женнями, спостереженнями. Дитя
чий гумор – невичерпне джерело
позитиву, що покращує наш на
стрій і заряджає новою енергією!
Максим (4 роки)
Максим запитує у тата й мами:
– А ви що, вже одружились?
– Так, звичайно. Ще до того, як ти
народився.
– А я не бачив! Одружіться ще раз,
щоб я подивився!
Артем (3,5 років)
Віддав мамі скибку кислого апельсина. Мама демонструє, який смачний
апельсин і прицмокує. А Артем вигукує:
– Ти неправильно робиш! Ти скривитися повинна! Цей апельсин такий
кислющий!
Олексійко (5 років)
Цікавиться у старшого
брата-першокласника:
– Що ти робиш?
– Домашнє завдання!
– А дике завдання в тебе буває?
Марічка (4 роки)
Бабуся питає Марічку:
– Чим мама лікує свій хворий носик?
– Носовичком, бабусю!
Володимирко (4 роки)
Цікавиться процесом народження
молодшого братика у мами:
– Отже, Владик був у твоєму
животику?
– Так, усі дев’ять місяців, – відповідає
мама.
– А в чиєму животику тоді був я?
– Теж в моєму.
– А чому ж ми там не зустрілися і не
народилися разом?

Про вчителя

Навіть серед таких динозаврів, як я, десять
вміють працювати з комп’ютером…

Вустами
немовляти

Ігорчик (5 років)
Дізнався, що діти беруться з маминого животика і жахнувся:
– Це що, їжа мені прямо на голову
падала?

http://nashydetky.com

ДВІ СІМ’Ї
Кожен готувався до смерті: не було людини,
яка б не турбувалася про своє майбутнє!
Напиши це вголос, тобто про себе.
У слові “житній” “н” підкреслюємо... Де? Та
скрізь!
І не треба хмуритися! Двійки я вам вже
поставила.
– Лідія Олексіївна, а сьогодні тепліше буде?
– Ну, може бути, я нагрію, подивимося.
Будемо намагатися.
– Діти, вас не влаштовує Віра Миколаївна?
– Влаштовує!
– Ось живіть і радійте!
Що це ви сьогодні такі ошатні? А... У мене
ж день народження.
Ще в давнину люди казали: вийди
з класу!
Була двійка, стала трійка. Чисто вірші
виходять.
На фізкультурі:
– Чому без форми? Штани у пранні? А щоденник не у пранні?
Дивлюся краєм вуха і розумію, що клас
неслухняний...
Я можу сказати: «Артем, я залишила у столі
тобі гроші на проїзд, візьми їх у шафі».
Петрук, не крутись на стільці, бо ще добудеш вогонь тертям!!!

В одному маленькому місті живуть поруч
дві сім’ї. Одне подружжя постійно свариться, звинувачуючи один одного в усіх бідах,
а інше живе дружно. Дивує норовисту господарку щастя сусідки. Заздрить. Мовить
чоловікові:
– Піди, подивись, як у них так виходить,
що усе гладко й тихо.
Прийшов той до сусідів, зайшов тихесенько до хати і сховався в затишному куточку.
Спостерігає. А господарка веселу пісеньку
наспівує і порядок в хаті наводить. Якраз
пил з дорогої вази витирає. Раптом задзвонив телефон, жінка відволіклась, а вазу поставила на краєчок столу так, що ось-ось
впаде.
У цей момент її чоловікові щось знадобилося у кімнаті. Зачепив він вазу, та впала
і розбилася. “Що буде?” – думає сусід.
Підійшла жінка, зітхнула із жалем, та
й каже чоловікові:
– Пробач, дорогий. Я винна. Так недбало її
на стіл поставила.
– Що ти, люба? Це я винний. Поспішав
і не помітив вази. Та нічого. Не було б у нас
більшого нещастя.
Боляче защеміло серце в сусіда. Прийшов
він додому засмучений. Жінка до нього:
– Чого це ти так довго? Подивився?
– Так!
– Ну й як там у них?
– У них, бач, усі винні. А ось в нас – усі
праві.
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Навіщо дитині
материнська
любов?

Ще

в ранньому дитинстві між матір’ю і дитиною має сформуватися почуття прихильності й любові, яке чинить вирішальний вплив на життєвий шлях
людини, її емоційний та інтелектуальний
світ. Це питання має первинне значеннядля усього подальшого життя дитини.
Психологи, спостерігаючи передусім за
дітьми з дитячих будинків, вже давно помітили важливість цього зв’язку. Поряд із
матір’ю дитина розвивається набагато
гармонійніше, ніж далеко від неї – в дитячому будинку чи деінде. У поведінці дітей,
що виховуються у дитбудинках, спостерігалися характерні симптоми навіть у тих випадках,
коли, потрапляючи туди, вони виглядали абсолютно гармонійно розвиненими. Через декілька місяців у їхній психіці вже можна було
помітити ознаки дуже специфічних змін. Свої
спостереження психолог Рене Шпиц описує
так: «Хоча їм було по 8-9 місяців від народження, вони лежали або сиділи із широко розплющеними, спрямованими удалину очима, які
нічого не виражали, із застиглим, нерухомим
обличчям, наче у заціпенінні. Встановлювати
контакт із дітьми, що знаходяться на цій стадії,
було все важче, а потім і взагалі неможливо».
Що ж відбувається, що формується на цьоВиникає запитання: чи дійсно в даному випадку йдеться тільки про наслідки відсутності му етапі стосунківматері й дитини, як виникає
зв’язку «мати - дитина» або ж позначаються й почуття любові?
інші чинники, адже цими дітьми ніхто не заАнглійський вчений Моріс сконструював
ймався і, таким чином, мала місце відсутність прилад, що імітує биття серця матері. За доінтелектуальногорозвитку? Багато спостере- помогою цього приладу вдавалося заспокоїти
жень підтверджують, що заняття із дітьми і немовля, що плаче. На дитину відразу після посправді дають позитивний результат: такі важ- яви на світ (власне процес народження можна
кі симптоми вже не проявляються, але, однак, розглядати як травматичну ситуацію) діють
серйозні порушення
незліченні, дуже сильні і
Усі почуття, для яких характер- незвичні для неї подраздуховного світу дитиний елемент потягу, прихильність ники. Вони викликають
ни зберігаються…
до інших людей, які, мабуть, можна у
Контакт із матір’ю –
новонародженого
віднести до найважливіших людських
це природжена позахисну реакцію, і в ревластивостей, формуються на остреба. Якщо такий нові зв’язку дитини із матір’ю, і, зультаті рівень внутрішзв’язок не формуєть- якщо вони не зародилися у дитин- ньої напруги настільки
ся, виникають важкі стві, надалі їх виникнення вже май- високий, що організм
психічні
розлади. же неможливе.
немовляти прагне за доЯкщо поруч немає
помогою природжених
людини, яка навчила б дитину любити, вона механізмів понизити його до нормального.
ніколи цьому не навчиться і не зможе ціну- Під впливом яких подразників може бути довати приязне ставлення інших. Таким чином, сягнута ця мета? Очевидно, для цього потрібні
почуття любові, якому дитина вчиться, спіл- звичні, знайомі ще з внутріутробного періоду
куючись із матір’ю, отримує ширшу проекцію. подразники. Таким чином, коли мати обіймає
Чуттєва сторона зв’язку між матір’ю і дити- дитину, вона дає їй змогу знову почути звуки
ною – джерело формування усіх інших форм серцебиття (особливо, коли тримає її на лівій
любові й прихильності...
руці), і в той же час дитина відчуває дуже тісУсі почуття, для яких характерний елемент ний тілесний контакт з матір’ю, вже знайомий
потягу, прихильність до інших людей, які, їй із завершального періоду внутріутробного
мабуть, можна віднести до найважливіших розвитку. Припускають, що існує свого роду
людських властивостей, формуються на ос- генетична програма, що «приписує» матерям
нові зв’язку дитини із матір’ю, і, якщо вони не тримати своїх дітей на лівій руці, наближаючи
зародилися у дитинстві, надалі їх виникнення їх таким чином до серця – джерела знайомих
вже майже неможливе.
для немовлят звуків.

Видано методичний посібник

«Ювенальная юстиція: як захищатися?»
Методичний посібник містить
схему правового захисту у різноманітних конфліктних ситуаціях,
виданий як результат узагальнення
провадження юридичного захисту
у справах щодо відібрання дітей
і позбавлення батьківських прав,
а також у ситуаціях, пов’язаних із
втручанням в особисте і сімейне
життя. Книга містить ЗРАЗКИ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЗАЯВ ДО РІЗНИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ВТРУЧАННЯ У СІМЕЙНЕ Й ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, практичні рекомендації і поради щодо захисту від незаконних дій
ювенальних органів. Розглядають-

ся тактичні прийоми щодо захисту,
особливості справ про відібрання
дитини, позбавлення батьківських
прав, збору даних про сім’ю та
особу. Аналізуються питання захисту права на релігійне виховання
в сім’ї.
Посібник можна замовити з допомогою СМС-повідомлення на тел.
050-237-2240 із зазначенням П.І.Б.,
адреси одержувача і кількості необхідних посібників. Брошуру буде
надіслано із зворотною доставкою
коштів. Вартість одної брошури –
15 грн. без вартості доставки.

Необхідно визнати неправильним, коли
немовля, що плаче, забороняють брати на
руки, хоча є багато теорій, якими намагаються вмотивувати цю заборону. Проте в
перші місяці життя немовлятко, що плаче,
просто необхідно брати на руки і цим забезпечувати тісний контакт із ним. Дити
на плаче тому, що відчуває потребу в
контакті, і в результаті цього контакту у
неї формується чуттєве враження, яке ми
називаємо любов’ю і порушення якого
призводить до тяжких наслідків.
Другою формою поведінки, яка ра
зом з плачем дає змогу немовляті шу
кати спілкування з матір’ю, є посмішка. Те,
що посмішка – це не завчена форма поведінки, а природжена, генетично детермінована
здатність –доводить дуже цікаве явище. Якщо
мати піднімає дитину, що досягла 3-місячного
віку, немовля дивиться у бік матері, і на його
обличчі з’являється посмішка. Найбільше дивує те, що так само поводяться й немовлята,
сліпі від народження. Очевидно, тут діє генетична програма, що проявляється на певному життєвому етапі (у 3-місячному віці). Само
собою зрозуміло, що сліпа дитина не могла б
навчитися посміхатися і переводити очі у певному напрямку, оскільки при цьому вона не
отримує жодних візуальних вражень. Ймовірно, поведінкою дитини в даному випадку керує генетична програма, спрямована на утримання, «збереження» матері поряд із собою.
Американський психолог Харлоу провів
дуже цікавий експеримент. Новонароджену мавпочку він забирав у матері і поміщав
у клітку, в якій були встановлені два муляжі
мавп, один з яких був покритий м’якою шерстю, а інший був голим дротяним каркасом.
Перший муляж зазвичай називають «матер’яною»,або «теплою матір’ю», а другий - «дротяною»,або «холодною матір’ю». Маленька
макака щодня проводила по 17-18 годин на
матер’яній моделі, хоча пляшка з молоком
знаходилася на дротяній. Чому? Тому що матер’яна «мама» забезпечувала контактний
комфорт, що має надзвичайно велике значення у формуванні почуття прихильності. Вдень
мавпочка наближалася до дротяної моделі

тільки зголоднілою, годувалася з пляшечки
зі соскою і, вгамувавши голод, негайно поверталася до матер’яної «матері», забиралася
на неї, як це роблять усі маленькі мавпочки,
і проводила на «матері» весь день. Якщо в
один з кутів клітки поміщали яке-небудь «чудовисько»,наприклад іграшкового ведмедя,
що б’є у барабан, мавпочка дуже лякалася і
поводилася при цьому точно так, як і дитина: чіплялася за «матір» і ховала в неї голову.
Через деякий час вона починала загравати
із «страховиськом», а потім знову ховалася.
Мавпочка ховалася все рідше, нарешті, відходила від «матері» і починала з «чудовиськом»
гру. Якщо ж матер’яної моделі матері [тобто
«теплої матері»] у клітці не було, до ігор мавпочки з предметом, якого вона зовсім нещодавно панічно боялася,справа не доходила:
увесь час, поки «чудовисько» знаходилося у
клітці, мавпочка сиділа в кутку, зіщулившись
і тремтячи від страху. Таким чином, почуття
безпеки, необхідне для перших спроб обстеження навколишнього простору, маленька
мавпочка і справді набула у контакті з матір’ю,
нехай навіть і несправжньою…
А що ж у людей?.. Завдання матері важке й
подвійне. З одного боку, в дитині необхідно
розвинути здатність любити, а з іншого – поступово, з часом треба створити у ній певну
«вільну валентність». Якщо батьки змиряться
з неминучістю процесу віддалення, дитина
буде рости в нормальних умовах. Однак при
цьому необхідно наголосити, що відділення
означає не охолодження почуття любові до
матері, а прояв незалежності, яка, у свою чергу, і робить можливою підтримку здорового,
гармонійного зв’язку з батьками.

Завдання матері важке й подвійне. З одного боку, в дитині необхідно розвинути здатність любити, а з іншого – поступово, з часом
треба створити у ній певну «вільну
валентність»…
Але, на жаль, для дуже багатьох батьків це
виявляється неймовірно важким завданням,
і, що цікаво, часто можна спостерігати якраз
зворотну картину: в ранньому дитинстві дитині тісного, фізичного контакту явно бракує, тапізніше, коли вона уникає батьківської
опіки, батьки надмірно до неї прив’язуються.
Виникає питання: чи є любов, якою оточена
дитина в ранньому дитинстві, гарантією збереження в ній цього почуття і чи можна вважати, що батьки в цьому сенсі вже зробили
усе можливе? Практичний досвід говорить
про те, що зміцнювати ці теплі зв’язки взаємної прихильності слід постійно.

Джерело:
З книги Раншбург Й., Поппер П.
«Секрети особистості», пер. з угор.
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