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Дитячий страх
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Сім’я

під прицілом

Перед кожною родиною час від часу постає питання: як провести свою відпустку?
Серед багатьох пропозицій, яких сьогодні
вистачає, багато сімей обирають активний
вид відпочинку.
Похід – найкращий засіб для об’єднання
сім’ї. Похід – це спільне подолання перешкод у дорозі, розкладання багать, облаштування затишного табору, взаємодопомога і багато різних спільно пережитих
пригод.

Сімейні походи дають змогу покращити
взаєморозуміння, приділити одне одному
увагу, якої так не вистачає у звичайному
житті, завантаженому роботою і домашніми клопотами, зближують та скріплюють
сім’ю, допомагають знайти спільну мову з
дітьми.
Діти набувають безцінного досвіду,
вчаться виявляти доброту, дружбу, цілеспрямованість, стійкість, дбайливе ставлення до природи, відчувати прекрасне.
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Сімейні
традиції
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Чи потрібно звертати увагу на дитячі страхи?
Як страхи впливають на людське життя і
що з цим робити?
Читайте на…

стор.
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Пити
чи не пити?

Крах мульти
культуралізму

У наш час не пити не можна, оскільки
суспільство в особі друзів, родичів і просто
товаришів по чарці засуджує це як гріх, до
того ж страшний. А якщо випив менше ніж
20 літрів чистого спирту за рік (за офіційними даними – 12 літрів), то ти вже й не українець. Не те, щоб зовсім, але тебе вже не
так поважають, скоса дивляться. Небагато
країн можуть похвалитися такими рекордами. А секрет, власне, дуже
простий – потрібно починати з
дитинства…

Ні, не подумайте, йдеться не про мультфільми. Насправді термін мультикультуралізм означає «багато культур». Його запровадили у країнах Заходу, коли потрібно було
обґрунтувати заселення Європи різними народами у зв’язку із вимиранням самих європейців. Вважалося, що ці народи зіллються
з місцевим населенням і поступово непомітно замінять його. Заселення йде добре,
а ось із непомітністю якось
не складається. Темперамент,
бачте…
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Міцна сім’я – це пристань у нашому житті, наша фортеця. Це наш трамплін до професійних звершень і висот. У чому ж секрет
щасливих, дружних сімей? Можливо, цей
секрет вони передають з покоління до покоління? Збереження традицій – це як цемент, що скріплює зв’язки між близькими
людьми. Про те, що таке сімейні традиції і
який вплив вони мають на внутрішньосімейні стосунки, ви можете дізнатися на…

стор.
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ПАНОРАМА

Сукня чи життя?

БОРОТЬБА ЗА СІМ’Ю

У Хорватії зібрали 710 тис. підписів за
проведення референдуму про заборону
одностатевих шлюбів

Замість купівлі одягу на випускний
сербські школярі віддали гроші
хворим дітям

Випускники гімназії сербського міста Пірот вирішили відмовитися від дорогих суконь і костюмів на випускний
бал, щоб віддати зекономлені кошти
нужденним. У ході акції «Твої п’ять хвилин блиску – чиєсь ціле життя» школярі
та викладачі зібрали 310 000 динарів,
після чого ці гроші були передані трьом
родинам з тяжко хворими дітьми.
В урочистому залі гімназії було передано гроші для 12-літнього Предрага
Потіча, що хворіє на дитячий церебральний параліч, 11-літнього Матеї
Лазаревича, що переніс сім операцій, і

п’ятилітнього Чеди Тошича, також хворого
на ДЦП, який тількино почав ходити після
недавньої операції.
Після урочистостей
у гімназії випускники
пройшли центром міста у футболках із
написом «Твої п’ять хвилин блиску – чиєсь ціле життя».
Випускники розповідають, що вони
хотіли зробити щось таке, щоб їх
запам’ятали, а також бути прикладом
для наступних поколінь.

У дитсадок без вакцин?

http//: allhealth.com

Депутат ВР хоче узаконити можливість
прийому дітей без щеплень у дитсадки

Законодавчо врегулювати актуальну проблему у сфері дошкільної освіти пропонує нардеп Анатолій Дирів, який подав до
ВР законопроект № 2163а щодо прийому дітей, яким не зроблено
профілактичних щеплень, у дитячі заклади.
Проектом пропонується внести зміни до статті 15 «Закону про
захист від інфекційних захворювань» – відмінити заборону прийому в дитячі заклади дітей, які не отримали профілактичних
щеплень.
На сьогодні у діючому Законі існує неузгодженість норм статті 12, у якій закріплено добровільний порядок проведення профілактичних щеплень дітей, і статті 15, яка забороняє приймати
дітей, що не отримали профілактичних щеплень, до дитячих
закладів.
Депутат запевняє, що така заборона порушує гарантоване кожному конституційне право на освіту.
Зауважмо, що на практиці багато батьків вже давно успішно доводять своє право віддавати дітей до садочків і шкіл без щеплень.
Запропоновані зміни тільки спростять цю процедуру.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/5/30/91276.
htm?subscribe=1

«Ці гроші, які я заплатив би за дорогий одяг, що невідомо коли б ще вдягнув, я можу віддати тому, хто дійсно
цього потребує», – сказав випускник
Брана Костич.

http://www.srbija.ru/news/5187-id

Право
на дитинство
Хорватия заборонила
секс-освіту у школі
Хорватський конституційний суд 22 травня
2013 р. заборонив «секс-освіту» у школах. Завдяки протестам батьківської громадськості і підтримці католицької і православної церков конституційний суд у Загребі закріпив за батьками
право на виховання власних дітей. Під тиском
міжнародних організацій, що проповідують ранню сексуалізацію дітей, хорватський прем’єрміністр Зоран Міланович запровадив програми
під приводом «зростаючої стурбованості сексуальним здоров’ям». За цією програмою, що була
прийнята в обхід батьків, дітей віком від 9 до 18
років мали навчати контрацепції. Конституційний суд країни відновив право батьків контро
лювати виховання своїх дітей і заборонив подібні дії без урахування їхньої волі. Суд змусив
уряд консультуватися з батьківськими організаціями перед ухваленням таких рішень.
Під виглядом стурбованості рівнем підліткової вагітності міжнародні та приватні організації,
по суті, позбавляли хорватських батьків права
визначати ту систему цінностей, що традиційно
існує в суспільстві, і ставили під контроль моральне виховання дітей. При цьому, як правило, впровадження «секс-освіти» і контрацепції
серед підлітків призводить до погіршення ситуації як із дошлюбною вагітністю, так і з захворюваннями, що передаються статевим шляхом, і з
абортами.

http://za-zhizn.ru/khorvatiya-zapretilaseksprosveshchenie-v-shkole

Хорватське громадське об’єднання «Во ім’я сім’ї» зібрало понад 710 тисяч підписів громадян на підтримку
проведення референдуму про заборону одностатевих
шлюбів. При цьому для ініціювання плебісциту було достатньо 315 тис. підписів, як повідомив офіційний представник громадського руху Ліно Зонич.
Разом з тим він відкинув звинувачення у гомофобії.
«Ми тільки бажаємо, щоби шлюбу було дано визначення у конституції, і щоб громадяни країни висловилися
щодо цього важливого питання», – підкреслив Зонич.
Він також розкритикував дії деяких хорватських представників влади, які робили спроби тиску на організаторів збору підписів.
Громадське об’єднання «Во ім’я сім’ї» пропонує на
всенародному плебісциті затвердити визначення шлюбу
як «союзу чоловіка і жінки» і внести відповідні поправки
до основного закону країни. Збір підписів, який завершився 26 травня, проходив на більш ніж двох тисячах
інтернет-сайтів, а також в католицьких і православних
храмах, мечетях, коледжах і університетах Хорватії. В
акції брали участь тисячі волонтерів.

(Кор. ІТАР-ТАСС Станіслав Варивода).
http://www.itar-tass.com/c11/753553.html

Акція противників одностатевих шлюбів
відбулася у Парижі
Учасники руху
«Маніфестація
для всіх» вийшли на вулиці французької
столиці, аби в
черговий
раз
висловити свою
незгоду з ухваленим законом,
що дозволяє одностатевим парам укладати шлюб і всиновлювати дітей.
Колони учасників акції у супроводі волонтерів і поліції
вийшли з трьох точок збору і рушили у бік еспланади
Інвалідів у центрі Парижа, щоби взяти участь у багатотисячному мітингу.
За оцінками поліції французької столиці, висловити
своє невдоволення законом, підписаним 18 травня, на
вулиці вийшли до 150 тисяч осіб, у той час як організатори говорять майже про мільйон учасників.
Цього разу безпеку заходу забезпечили близько 4,5
тисячі поліцейських. На минулій акції протесту у кінці
березня чисельність стражів правопорядку була майже
вдвічі меншою – близько двох тисяч осіб. Тоді участь
в акції брали, за різними даними, від 300 тисяч до 1,4
мільйона парижан.
Закон, що дозволяє одностатевим парам брати шлюб
і всиновлювати дітей, 18 травня був підписаний президентом Франції Франсуа Олландом і опублікований
в офіційному друкованому органі країни – «Journal
officie».

http://telegrafist.org/2013/05/26/59116/

У Бразилії пройшов масовий марш проти
легалізації одностатевих шлюбів

Крах мультикультуралізму
Експерти всього світу констатують, що політика європейського мультикультуралізму
переживає далеко не найкращі часи і перетворилася на гордіїв вузол
Білі британці все частіше полишають території, на яких
мешкають переважно іммігранти та інші етнічні меншини. За
останні десять років із столиці Об’єднаного Королівства виїхали 620 тисяч білих. Уперше за всю історію вони стали меншиною у Лондоні і складають 45%. На другому місці – азіати.
Це відверто визнали і федеральний канцлер Німеччини
Ангела Меркель, і прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. На зустрічі з молодими активістами Християнсько-демократичної спілки у Потсдамі Меркель заявила, що спроби
побудувати мультикультурне суспільство у Німеччині «повністю провалилися».
Фото: http://tourism-london.ru

http://newsradio.com.ua/rus/2013_05_08/Belie-britancipokidajut-London/

Сто тисяч християн вийшли на вулиці Ріо-де-Жанейро
і висловили протест проти одностатевих шлюбів. Нещодавно влада країни дозволила представникам нетрадиційної сексуальної орієнтації реєструвати сім’ї.
За інформацією бразильської газети «Jornal do Brasil»
щорічний «Марш во ім’я Ісуса» переріс в акції проти
одностатевих союзів, у яких, за оцінкою поліції, взяли
участь не менше ста тисяч осіб. Люди висловили протест проти нещодавно ухваленого закону, який легалізовує шлюби серед геїв та лесбіянок.

http://telegrafist.org/2013/05/26/59113/
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Харків

Львів

Розгортайтеся у марші!

Але ж це тоді, а зараз, за часів напівзруйнованої демократії та незалежності від здорового глузду, про це змушені голосно кричати
і писати великими літерами – раптом хтось
забув. Та й не раптом, а точно забули, інакше
не довелося б нагадувати про це, приміром,
київській адміністрації. Адже їм і листи писали, і під вікнами кричали, і у вікна плакатами
тицяли, з літерами, що й сліпий побачить. Ні,
не побачили.
Натомість, лише варто було приїхати пану із
Мюнхена з євробригадою і шепнути на вушко, що час вже і гей-парад провести у Києві,
щоб було, як у всіх «просунутих» європейців… то одразу почули. І не тільки почули, а
й нашкребли з бюджету 408 тис. грн. (це тільки видатки на замовлення 40 автобусів для
ОМОНу та зарплатню їм же у вихідний день)

Як кажуть, святе місце пустим не буває.
Київ відмовився проводити парад на честь
Перемоги у ВВВ і зараз урочисто зустрічає
інший парад – на честь гомопереможців
Європи.

для скромної зустрічі євроінтегрованих за
статевою орієнтацією гостей. «Вільні» українські ЗМІ також славно попрацювали, щоб посприяти проведенню «гей-параду». Раптом всі
як один за день до «заходу» повідомили, що
суд нібито заборонив проведення «параду» у
Києві. Хоча відомо їм було, що заборона стосувалася тільки центральних вулиць. А те, що
не приховано було від них проведення «гейпараду», можна зрозуміти хоча б з того, що наступного ранку, коли Київ спокійнісінько спав,
дружна армія кореспондентів вже вишикувалася у чергу на висвітлення цієї значущої події. Та й попрацювали вони на славу, фіксуючи
на камери усмішливих гей-іноземців і відшукуючи всіх бабусь-гомофобок, що б’ються з
ОМОНом, аби запевнити тих, що не були присутніми, що, якщо і була молодь, то тільки у
шерегах «параду». І жодному телеканалу не
здалося дивним, що про невелику купку з 60
осіб з нетрадиційною орієнтацією дізналася
вся країна, а марш у кілька тисяч людей нібито
і не існував. Але про це згодом.
А поки що розповімо, як пани європейці чекають не дочекаються, коли ж Україна
уввіллється у їхні дружні толерантні лави. З
цією метою навіть законопроект допомогли
написати антидискримінаційний – під номе-

Яка гарна столиця України на День Києва! Концерти й фестивалі, велопарад і «Пробіг під каштанами», виставки й конкурси посеред квітучої зелені
прикрашеного й вмитого весняними грозами міста! Органічно у цю святкову атмосферу вплітається і хода кількох тисяч гарно вбраних людей, які
йдуть сім’ями з дітьми різного віку, навіть з малятами у дитячих візочках.
Ось тільки дивовижні транспаранти вони несуть: «Тато, мама, я – щаслива
сім’я», «Гей-параду нам не треба» та інші непорушні істини. Уявіть собі таке
років двадцять тому. Тоді, якщо й ходили з транспарантами, то все якось
за незалежність: батька з матір’ю ніхто не чіпав – і так всім зрозуміло було,
що без них ніяк…
ром 2342. Тільки чомусь багатьом українцям
він видався підозрілим. І з’ясували вони, що,
виявляється, завдяки цьому законопроекту
перестануть дискримінувати мізерну кількість людей незрозуміло якої орієнтації, проте
почнуть дискримінувати практично все населення. Та так, що і в буцегарню за зайве слово
загриміти неважко буде!
І прийшли нетолерантні українці до Верховної Ради у день голосування – розповісти
все, що вони думають про тих депутатів, які
хочуть утвердити цей законопроект. Але, як
з’ясувалося, серед депутатів також знайшлося багато нетолерантних, які й постаралися
відсунути законопроект на наступний день.

Завдяки завзятості ОМОНу шлях до
пропаганди збочень стає вільним.

Дивись, може Євросоюз забуде про нього.
Але не так сталося, як гадалося: педантичні
європейці тільки хороше забувають, а на погане в них пам’яті не бракує.
Довелося українцям збирати «круглий
стіл», запрошувати різних спеціалістів, які й

розповіли, як швидко європейці вимруть як
вид, і що не варто Україні йти по їхніх слідах.
Розповіли вони також, що для Європи гомосексуалізм – вже вчорашній день і вона прагне все далі йти захоплюючим шляхом сексуальних збочень. Деякі особливо «просунуті»
країни вже починають визнавати і педофілію,
і інцест. Ну і, як це у них ведеться, скоро вже й
Україну потягнуть туди ж.
Ось чому й вийшли українці 25 травня
на вулицю повідомити, що в Україні ТАТО й
МАМА ще не застаріли, і ніхто не збирається їх
перейменовувати у «Один з батьків-1» і «Один
з батьків-2».
Ну і, як ми вже казали, зранку того ж дня
пройшов чи пробіг – навіть не знаємо, як
оцінити це дійство, – парад збочених особин. Уявіть собі групу стурбованих чимось
людей, яких привезли кудись, куди вони й
самі не знали, дали плакати у руки і сказали,
що обов’язково потрібно посміхатися. Для
чого? Та звичайно ж для того, щоб всі думали,
що тобі добре живеться. Цей маскарад знімається на камеру… І ось для всієї
України картинка: щасливі гомофіли мовби говорять: «Живи, як я,
і будеш таким же щасливим і безтурботним. Бачиш, за мене і Євросоюз заступається, і ОМОН зі
всієї країни пригнали. А все тому,
що я не такий, як інші, і мене охороняють, як
тих звірів, що у Червоній книзі».
Але все це, як то кажуть, для нетямущих.
Для тих, хто не знає, на які екзотичні хвороби
скоро захворіють (чи вже захворіли) ці усміхнені. Та й десь вже такі посмішки ми бачили.

Шановні батьки!
Батьківський рух України готується до збору підписів
за референдум «Про заборону пропаганди гомосексуалізму дітям». Чому це важливо? Захист дітей від пропаганди гомосексуалізму перешкоджає подальшому руху
в напрямку легалізації одностатевих збочень, які, у свою
чергу, тягнуть і просування Ювенальної юстиції, що слугує постачальником дітей одностатевим парам. Досвід
Франції показує нам, що якщо своєчасно не зупинити гомосексуалізацію суспільства, то в подальшому можуть не
зарадити і мільйонні марші. Заразом досвід хорватських
організацій, що зібрали за короткий термін необхідну

кількість підписів за референдум про заборону одностатевих шлюбів, демонструє, що є ще достатньо можливостей зупинити гомосексуалізацію у законний спосіб. У
зв’язку з цим пропонуємо відгукнутися всім бажаючим
збирати підписи у своїх населених пунктах. Для цього
слід зазначити населений пункт, у якому Ви будете збирати підписи, у форматі – область, район, місто/село
(якщо це місто, бажано зазначити вулицю) і орієнтовну
кількість підписів, яку Ви готові зібрати. Ці дані необхідно надіслати СМС-повідомленням на тел.: 097-81835-94 або листом на E-mail - sboref@i.ua
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Дніпропетровськ

Мабуть, на ілюстрації до трагедії «Банкет під
час чуми». Там їм теж небагато віку залишилося, ось вони й веселилися. За тих хоча б не
образливо: до них чума не за їхньою волею
прийшла. А ці самі обирають стиль життя, за
яким жити їм залишається зовсім не довго…
Ось, наприклад, статистика однієї з просунутих країн – США. Середній вік життя гомосексуалістів – 42 роки. І це при тому, що середня тривалість життя чоловіка, що перебуває у
шлюбі, складає 75 років. 21% лесбіянок, що
помирають через убивства, самогубства чи
транспортні катастрофи, перевищує смертність нормальних жінок у 534 рази. 70% психіатрів США стверджують, що депресивний
стан гомосексуалістів викликаний збоченим
способом життя. Той самий спосіб викликає
і повальну, порівняно із звичайними людьми,
захворюваність на СНІД.
Чи будете ви посміхатися, якщо у таку групу
ризику потрапить ваша дитина? Але ж саме
дитячої аудиторії домагаються ці збочені
люди. Не випадково законопроект № 8711,
що забороняє пропаганду збочень дітям, поклали у Верховній Раді на далеку полицю. Як
тільки депутати намагаються витягнути цей
законопроект на голосування, тут же чується гнівний окрик з Євросоюзу і зграя правозахисників, що годуються на гранти західних
благодійників, готові вкусити кожного, хто

Кореспондент програми «Піраньї» провів
опитування серед учасників маскараду і
знайшов серед них тільки двох українців. Відео
«Хто став спонсором гей-параду у Києві» –
www.bit.ly/15Mn9IC

тільки спробує торкнутися цього законопроекту. А як же, адже саме діти найлегше піддаються на зовнішні приманки і в першу чергу
завдяки дітям поповнюються ряди збоченців.
Ось і гість з Мюнхену дивувався, чому ці
українці такі недоброзичливі – у них в Німеччині під час «гей-парадів» всі скрізь посміхаються. Тільки ось у Франції допосміхалися
– зараз не знають, як одностатевих шлюбів
позбутися. Але що найбільше дивує – чому
разом із французами не протестують мусульмани? Здавалося б, вони й традицій дотримуються, і їм всі ці європейські цінності зовсім ні
до чого. Але виявилося, що все дуже банально – мусульмани просто чекають, коли французи вимруть і Франція дістанеться їм.
Отже, пани німці, європейці й інші толерантні люди – посміхайтеся, але пам’ятайте:
краще за всіх посміхається той, хто посміхається останнім.
Олексій СУХОВ

Звертаємо вашу увагу на те, що рішення про підготовку
до збору підписів за референдум залежить від активності
кожної людини, яка отримала цю інформацію. Збір підписів можна буде розпочати тільки після того, як знайдеться достатня кількість добровольців у більшості населених
пунктів України. Щоб прискорити цей процес, просимо
підключати близьких і знайомих у різних регіонах. Подальшу інформацію про збір підписів буде опубліковано
згодом.
Оскільки збір підписів обмежений у часі і здійснюється
на бланках затвердженого зразка, просимо чекати оголошення початку збору і публікації єдиного бланку.
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ТРИБУНА.

Сім’я і право

Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму

Ювенальна юстиція:

юридичне розуміння проблеми
Роль правової системи… Право – це гамівна сорочка для різних суб’єктів,
до яких її застосовують.
Ми плавно переходимо до механізму державного втручання та державного контролю. Наскільки сім’я є незалежною, автономною, суверенною? Чи
має сім’я ці права? А вона повинна їх мати!

Олег Сергійович ДЕНИСОВ,
юрист
Природна позиція полягає в тому, що держава не повинна мати права втручатися
зі своїми штучно розробленими ідеями, які
вона вважає правильними і нормальними,
у вільний світогляд сім’ї і людей, які мають
природне право жити так, як вважають за
потрібне.
Є традиційна система кримінальної відповідальності у випадку, коли здійснюється
злочин. Але втручання у виховний процес
не має під собою жодних
ідеологічних, правових і
юридичних підстав для
того, щоб держава використовувала свою теоретично розроблену методику для зобов’язання
родини жити згідно з її
вимогами. Людина (батько, мати) – доросла, і її
не
перевиховає
співробітник
соцслужби;

людина сама вирішує, які погляди обрати, у якому обсязі і яким
чином.
Ми зіткнулися з тим, що на сьогодні законодавство про втручання у сім’ю має розмиті формулювання. Як і в усьому світі, право на втручання у
сім’ю закріплено великою кількістю нормативних актів, зокрема – у ст. 170 Сімейного
кодексу України, де зазначається, що у виняткових випадках можливе вилучення дитини із родини, якщо є загроза її життю чи
здоров’ю. Так ось, це формулювання – загроза життю чи здоров’ю – досить широке. І зараз у більшості випадків соціальні працівники, служби у справах дітей та органи опіки і
піклування виконують ці вимоги, керуючись
здоровим глуздом і здоровою логікою, але
правова система має передбачити захист
від недобросовісного втручання! Проблема у тому, що такого захисту не існує. Тобто,
якщо сьогодні співробітник органів опіки не розібравшись або навмисно - здійснює
злочинні дії з вилучення дитини, довести це
в суді можливо в кращому випадку через 3-6
місяців чи навіть рік після подання відповідних судових позовів. А дитина тим часом
«сидить» — вживаю таку термінологію, тому
що дитина практично «сидить» у притулку. А
родина звертається до судів, доводить, що

дитину вилучили незаконно, що насправді
нічого такого не було…
Але процедура така, що співробітники органів опіки можуть здійснити безпідставне
вилучення – і жодної відповідальності вони
за це нести не будуть. Їх ніхто не притягне до
відповідальності, не існує ефективної норми
права, немає адміністративної команди, яка
повинна контролювати, наскільки це втручання є обґрунтованим.
Разом з тим, законодавчі формулювання
досить широкі. Наприклад, насильство в
родині (фізичне насильство) – це умисне
нанесення одним членом родини іншому
побоїв, тілесних пошкоджень, що можуть
спричинити чи спричинили смерть постраждалого, призвести до порушення
фізичного чи психічного здоров’я, а також
завдання шкоди його честі та гідності (з
юридичної
точки
зору
приниження
честі та гідності – не
фізичне насильство,
але разом з тим законом це передбачено). Психологічне
насильство – це насильство, пов’язане
з дією одного члена
родини на психіку
іншого члена родини шляхом словесних принижень чи
погроз, переслідування, залякування,
якими навмисно завдається шкода психічному
здоров’ю (емоційна невпевненість,
нездатність захистити себе
тощо). Економічне насильство – це зумисне позбавлення одного члена родини
іншим членом родини житла, одягу, їжі
та іншого майна або
статків, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до порушення фізичного чи психічного
здоров’я чи навіть смерті. Як бачите, формулювання досить розпливчасті, і можна
дійсно написати, що була загроза здоров’ю
і обґрунтувати це для подальшого прийняття неправомірного рішення.
Що відбувається у правовій судовій системі? Із здивуванням зазначаю відсутність
аналізів судової практики щодо подібних
справ. І взагалі, у нас юристи мало займаються подібною проблематикою. Відсутня
спеціалізація, і більшість адвокатів, юристів
не мають бажання займатися розробкою
цього права і вникати в суть цієї проблеми.
Ми вивчили судову практику, ведення
справ, пов’язаних із вилученням дітей, і підсумували наші дослідження у методичному
посібнику «Ювенальна юстиція: як захищатися? Правові рекомендації, зразки документів». Це книжка для юристів, адвокатів,
громадських організацій, а також для батьків, яким ця інформація може стати у нагоді
у випадку подібних конфліктів.

Юридичний захист має вибудовуватися
на декількох рівнях. Найперший рівень – це
коли громадська організація, що працює
в місті, зуміла налагодити конструктивний
діалог з органами опіки і піклування і може
пояснити співробітникам цих служб, що її
турбує. Тобто, якщо люди вміють співпрацювати з органами місцевої влади, то таке
співробітництво і діалог в сучасних умовах
цілком можливі. Державні органи зазвичай
не йдуть на конфронтацію.
Інший момент – якщо є конкретний випадок, де втручання у сім’ю проводиться з якимись злочинними намірами, і громадськість

за законом має право звернутися до керівника даної служби. Громадська організація
має цілковите право з’ясувати, що відбувається з цією родиною.
У брошурі викладено юридичну технологію: як скласти судовий позов, куди його
потрібно подати і що робити. Держава
зобов’язана надавати інформацію такій громадській організації і співпрацювати з нею,
і, якщо громадська організація або самі громадяни, які захищають себе, можуть надати
держслужбовцям відповідні судові рішення,
обґрунтувати свою позицію, – вони мають
усі шанси добитися рішення на свою користь на рівні адміністративної системи.
Судова система – це завжди «тяжба». І
якщо відбулося вилучення дітей, то на те,
аби відновити справедливість за допомогою
судової системи, йде дуже багато часу, адже
рішення суду ще повинно набрати чинності.

Методичний посібник містить схему правового захисту у різноманітних конфліктних ситуаціях і 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. Розглядаються тактичні прийоми захисту,
особливості справ про вилучення дитини, позбавлення батьківських прав, збору даних про сім’ю та особу.
Аналізуються питання захисту права на релігійне виховання в сім’ї.
Посібник можна замовити за тел. 050-237-2240.
Брошуру буде надіслано післяплатою.

Уривок із книжки

«ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ:
как защищаться?»
Слід зазначити, що держава зайняла позицію контролю над родиною,
аналогічну нагляду, що здійснюється, наприклад, над господарчими
суб’єктами.
Однак, якщо в системі податкового контролю існує ціла низка гарантій,
наданих правом суб’єкту підприємницької діяльності, – таких, як завчасне повідомлення податковими
органами про час перевірки та її напрямки, обмеження випадків повторних і періодичних перевірок, право
підприємця оскаржувати результати
перевірки, обов’язок державних органів проводити перевірку у рамках,
встановлених законом, обов’язок
формулювати письмовий акт результатів перевірки та надавати цей акт
підприємцю, право суб’єкта, що перевіряється, подавати заперечення за
результатами перевірки та фіксації
їх у формі пояснень тощо, – то при
здійсненні державного втручання в сімейні стосунки такі гарантії відсутні. І
це стосується права перевірки сімей,
які, без сумніву, менше підприємців
обізнані юридично і, відповідно, потребують правових гарантій більшого обсягу. Держава взагалі не надає
будь-яких ефективних і реально дієвих прав і гарантій родинам, у яких
здійснюється перевірка умов проживання дітей.

При цьому держава має право
вилучити дитину за результатами
такої перевірки, що, без сумніву, є
суттєвим втручанням у правовий
стан як дитини, так і її батьків.
Разом з тим практично завжди
державні ювенальні співробітники вважають, що мають право не
тільки оглядати житлове приміщення,
а й користуватися правом збору
інформації, що має особистий і
конфіденційний характер. Конституційне право на недоторканність
особистого життя, недоторканність
житла часто ігноруються.
Під час таких перевірок ювенальні
органи не повідомляють громадянина про його право не допускати перевіряючих до житлового приміщення (право на недоторканність житла),
також ніхто з перевіряючих не повідомляє родину про право на недоторканність особистого і сімейного життя
і право не надавати перевіряючим інформацію конфіденційного характеру.
Навпаки, ювенальні чиновники всіляко створюють видимість наявності в
них права на перевірку сімей, у тому
числі права на проникнення до житлового приміщення і збір інформації
про особисте життя громадян. Для
цього використовуються всілякі анкети, а також засоби психологічного
впливу на сім’ю.

Сім’я і право. ТРИБУНА

Травень-червень 2013р.
Для матері не може бути більшого жаху,
ніж викрадення її дитини державою при народженні. Жінки, з якими це сталося, кажуть,
що їхнє життя зруйноване назавжди, і тільки
один Господь знає, як це відіб’ється на
дитині згодом. Більшість і жінок, і
дітей ніколи не оговтаються від
такої травми.
Соціальні працівники вилучають новонароджених
інколи протягом кількох
хвилин після їхнього першого крику, і часто майже
безпідставно.
Цей жахливий сценарій
розігрується щодня. На
сьогодні вилучають під
опіку для подальшого всиновлення у середньому
майже чотирьох немовлят
віком до одного місяця щодня (за 10 років ця цифра збільшилася на 300%).
У цілому, 75 дітей різного віку щотижня відбирають у рідних батьків до
сиротинця для передачі в нові родини. Переважну більшість дітей вилучають примусово.
У 2000 році, у рамках Нової трудової політики, Тоні Блер на 50% підвищив планові
показники з кількості всиновлень – до 5400
дітей на рік. Щорічна кількість всиновлень
в Англії та Уельсі на сьогодні досягла майже
4000 – учетверо більше, ніж у Франції, яка
має приблизно таку ж кількість населення.
Тоні Блер пообіцяв мільйони фунтів місцевим управам, які досягнуть цільових показ-

Товар легкого збуту
Служби отримують бонуси
за вилучення дітей для
подальшого всиновлення
«Дейлі мейл»: національна ганьба Великобританії – кількість дітей, відібраних в матерів та відданих на всиновлення, стрімко зростає.
ників – і деякі
вже отримали
понад 2 мільйони фунтів кожна
(!) як винагороду
за успішно проведені всиновлення.
Така широкомасштабна
реорганізація
була задумана начебто
з благими намірами: знайти
старшим дітям, яким важко підібрати родину, нових батьків.
Але реформи не спрацювали. Заохочені
обіцянкою додаткових прибутків соціальні
працівники стали пильно додивлятися до
симпатичних діток від року до трьох, яких
найлегше влаштувати у прийомні родини,
залишаючи при цьому менш затребуваних
старших дітей на піклування держави.
Відомо багато випадків, коли з метою
отримання бонусів дітки обираються

соціальними працівниками ще до народження. Деяким батькам соціальні працівники говорили, що в них слід забрати
дитину тому, що коли-небудь у майбутньому
вони, можливо, будуть з нею жорстоко поводитись (?!).
Центром цієї системи всиновлення є сімейні суди, слухання в яких проходять за зачиненими дверима, аби зберегти в таємниці
імена дітей, чиї долі вирішуються. З моменту,
коли жінці вперше висунули обвинувачення в неспроможності як матері – а рішення
про це практично завжди приймається соціальним працівником чи лікарем, – система
вже налаштована проти неї. Тільки робота
служби національної безпеки охороняється так само суворо, як слухання у сімейних
судах.
Якщо з моменту, коли ім’я дитини уперше
фігурує у наказі про вилучення під опіку соціальних служб, до дня всиновлення батьки
повідомлять будь-кому про те, що відбува-

сумний батьківський досвід

Цивілізована і демократична держава Німеччина. Але чомусь останніми роками все частіше чутно обурені голоси батьків, у яких місцевими
управліннями у справах молоді були відібрані власні діти і поміщені в
інтернати чи патронатні родини.
їм відмовляють. Поведінка батьків,
не згодних з винесеним рішенням,
визнається необґрунтованою. У випадку, коли батьки захищаються, їм
призначають відповідну терапію.
Активним матерям, що б’ються
за власних дітей, висувається підозра у
психічному захворюванні, емоційній нестабільності чи синдромі пограничного
психічного стану. Будь-яке з таких звинувачень батьків призводить до продовження
терміну утримання дитини поза родиною.
Провадження справи зумисно затягується.
У цей час батьків не інформують про життя
дитини. Батьки більше не мають права на
визначення місця навчання дитини, її релігії,
щеплень, операцій.
«Що за жахіття?», – скаже читач і буде
правий. Це дійсно жахіття! Чому, навіщо, як?
Ось питання, що виникають у розсудливої
людини після отримання такої інформації
з цивілізованої країни Німеччини. Давайте
розберемося – навіщо?
«Якщо незрозуміло, про що мова, значить, йдеться про гроші» (американське
прислів’я). Працівники органів піклування зацікавлені в якнайчастіших випадках
вилучення. Адже таким чином їхнє робоче
місце застраховано. Багато випадків — достатньо роботи для всіх чиновників.
Дітей, відібраних у батьків, морально
надломлених, психічно травмованих, не
здатних спокійно жити і вчитися далеко від
рідних батьків, переводять з одного дитячого будинку до іншого по 5-6 разів на рік,
ушкоджуючи цим їхній і так нестійкий психоемоційний стан.

стор.

ється з їхньою родиною, вони вважаються
порушниками закону.Злочин цей карається
позбавленням волі. Будь-яка розмова із сусідом чи лист другу може закінчитися для них
буцегарнею.
Джен Хеммінг, ліберал-демократ, член
парламенту, в ході кампанії за зміну системи
всиновлення, що відбулася нещодавно, сказав: «У мене є відомості про те, що у рідних
батьків помилково (? – авт.) вилучають 1000
дітей щороку, навіть незважаючи на те, що
їм не було завдано жодної шкоди. Малюків
відбирають у матерів соціальні працівники
без будь-якого пояснення. У нас є серйозні
підстави підозрювати: це пов’язано з тим,
що немовлятам і дітям до трьох років
легше знайти родину, аніж дітям старшого
віку. Вони – товар легкого збуту. Відомо також, що деякі соціальні працівники вигадують історії, щоб зганьбити невинних матерів
тільки задля того, аби забезпечити вилучення їхніх дітей для всиновлення».
Кількість реальних, жахливих історій, що
відбуваються не у воєнний, а в наш, мирний,
час вражає. За кожною такою історією – трагедія конкретної родини.
І не дивно, що тисячі батьків бажають радикального реформування безсердечної,
жорстокої системи всиновлення, що вже
роз’єднала так багато сімей і продовжує це
робити.

SUE REID,
переклад Наталії МАРТИНЕНКО

http://www.dailymail.co.uk/news/article-511609/
How-social-services-paid-bonuses-snatch-babiesadoption.html

собі віку ножем. А коли у нього це не вийшло, він під час короткої зустрічі з матір’ю
попросив її вбити його. Незважаючи на те,
що дитину повернули жінці, вона боїться
знову пережити подібне і вирішила змінити
місце проживання, виїхавши з Німеччини
разом з дитиною.

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ У НІМЕЧЧИНІ —

Коли таке чуєш – не віриться. Гадається, що
мовиться про асоціальні сім’ї, в яких дітей не
годують чи вони піддаються насильству.
Однак, хоч як дивно, це не так. Знову і
знову особливо завзятими працівниками
органів піклування вириваються діти з нормальних сімей під надуманими приводами.
Якщо необхідно – у хід йде брехня, наклеп.
Вилучення дітей відбувається несподівано,
часто за письмовим доносом мстивого родича, сусіди, лікаря, вихователя дитсадка
чи шкільної вчительки. Достовірність написаного у більшості випадків не перевіряють. Для органів піклування достатньо
так званого «сигналу», щоби розпочати процедуру вилучення дитини з сім’ї. Практично
всі постраждалі родини свідчать про факти
тиску з боку членів опіки: «або Ви добровільно підписуєте дозвіл на передачу Вашої
дитини під опіку, або Ви її ніколи більше не
побачите!»
Відібрання дітей часто відбувається з абсолютно нормальних, соціально інтегрованих сімей. Одразу після вилучення дитини
батькам забороняється ВЗАГАЛІ відвідувати
дитину. Така заборона діє на час від 3 до 12
місяців. Дитину часто поміщають у заклад,
що знаходиться на відстані 100 і більше кілометрів від дому, зустрічі з батьками проходять не частіше ніж 1-2 рази на місяць
протягом 1-2 годин. На таких зустрічах
обов’язкова присутність контролера з органів опіки, який спостерігає за тим, як батьки
поводяться зі своєю дитиною, і протоколює
побачення. Телефонні розмови прослуховуються, листи читаються представниками
органів опіки. Батькам надається можливість частково ознайомитися з матеріалами справи, а в багатьох випадкам і в цьому
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Як сказав один хлопчик, жертва органів
піклування, «вони відібрали у мене 3 роки
життя». Ціною неймовірних зусиль його матері вдалося, збуривши неймовірний галас
у пресі та Інтернеті, винайняти адвоката і,
звернувшись до Європарламенту, вплинути
на рішення суду і повернути свою дитину через 3 роки її перебування в інтернаті. Хлопчик так страждав без мами, що не міг навчатися, спати, їсти, навіть намагався вкоротити

Машина працює, всі при ділі. Тільки нещасні діти і батьки із зруйнованих родин
волають про допомогу. Батьки не втрачають
надію, б’ються з органами опіки у власній
«демократичній» країні.
Батьківський протест зростає: 20 вересня
2012 року в 14 містах Німеччини пройшли
демонстрації жертв органів піклування.
Мітинги організовуються рухом постраждалих батьків, Загальноєвропейською групою постраждалих батьків (CEED) та всіх, хто
проти хаосу в органах піклування. Вдалося
привернути увагу Вільної демократичної
партії Німеччини (FDP) Баварського відділку
і заручитися у неї підтримкою. Люди надсилають петиції на ім’я президента країни.

Олена РУДИНСЬКА

Акція протесту в Норвегії:

батьки проти свавілля соціальних служб
Сотні батьків проти органів опіки
У центрі норвезького міста Тронхейма
пройшов 9-годинний марафон батьків, яких
соціальна служба королівства розлучила з
їхніми власними дітьми.
На сьогодні у притулках служби опіки
перебувають близько 50 тисяч дітей, – інформують активісти. А останнім часом, як
стверджують організатори мітингу, держструктура практикує вилучення дітей ще
до народження: вагітних жінок, яких з тих
чи інших причин визнають неблагополучними, беруть на облік і вилучають немовлят відразу у пологових будинках. Серед
постраждалих батьків
чимало росіян.

Близько тисячі жителів міста вийшли на
мітинг: вони незадоволені новою програмою держконтролю за вагітними. Організатори акції кажуть, що варто лишень органам опіки засумніватися у спроможності
батьків виховувати дитину, як її одразу ж
передадуть на всиновлення. Організатори
акції вважають, що дітей вилучатимуть ще
більше, а штат соціальної служби штучно
збільшують. Адже прийомні батьки отримують солідну зарплатню: на утримання
структури тільки цього року буде витрачено близько 12 мільярдів крон – це майже 12
мільярдів гривень.
http://www.1tv.ru/news/world/232238
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Сім’я і право

Захист сім’ї на міжнародному рівні
повернення до справжнього змісту міжнародного права
Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму
(Закінчення.
Початок у попередньому номері)
Наведемо лише деякі приклади.
Договірні органи ООН, що спостерігають
за дотриманням міжнародних договорів,
є групами незалежних експертів. Хоча ці
експерти номінуються і вибираються державами-учасниками Конвенції, з моменту
свого призначення вони виявляються нікому не підзвітними і повністю незалежними у своїх діях. Міжнародні групи, які сповідують антисімейні ідеї – наприклад, ідеї
радикального фемінізму або особливих
прав для гомосексуалістів, – докладають
серйозних зусиль для того, щоб саме їхні
прихильники були призначені на ці місця. Не дивно, що діяльність сформованих
таким чином договірних комітетів виявляється, найчастіше, дуже деструктивною.
Зокрема, хоча міжнародні домовленості не наділяють ці комітети правом давати
обов‘язкове тлумачення їхніх текстів, комітети регулярно роблять це, видаючи так
звані «Зауваження загального порядку». З
їхньої подачі міжнародні норми, як правило, повністю переписуються, їм надається
зовсім інше значення, ніж вкладалося державами, які їх приймали.
Так, Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації жінок неодноразово вимагав від незалежних держав перегляду їхніх конституцій. Він вимагав від
держав скасувати такі свята, як День
матері і День батька. Десятки разів
він вимагав переписати національне
законодавство,
щоб забезпечити
право на «легкий і швидкий» аборт.
Він також відстоював легалізацію проституції і право неповнолітніх дівчат
без відома батьків користуватися
контрацепцією та іншими медичними
послугами у сфері їхнього «сексуального здоров’я».
Ви даремно будете шукати такі права в
Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації жінок. Їх там немає. Такі фіктивні «права» й відповідні фіктивні «зобов’язання»
держав-учасниць незаконно і неправомірно породив своїми тлумаченнями сам
комітет.
І Комітет з ліквідації дискримінації жінок, і інший договірний орган – Комітет з
прав дитини – у своїх рекомендаціях неодноразово наполягали на необхідності забезпечити обов’язковий доступ усіх дітей,
хлопчиків і дівчаток, до повної сексуальної
освіти. Комітет з прав дитини особливо наполягав, що така освіта має забезпечуватися незалежно від волі батьків.
Ви даремно будете шукати в пропонованих ними програмах інформацію про
сімейні цінності та небезпеки аморальної поведінки, заклики стримуватися до
шлюбу та іншу виважену інформацію. Їхній зміст зовсім інший. Наприклад, ВООЗ
був розроблений документ,
названий
«Стандарти сексуальної освіти в Європі:
документ для осіб, що визначають політику керівників і фахівців в галузі освіти
та охорони здоров’я». Він передбачає

необхідність сексуальної освіти дітей
починаючи з моменту народження. На
с. 42 документ вимагає надати дітям від
0 до 4 років (!) інформацію про «відчуття радості і задоволення від дотику до
власного тіла, мастурбації в ранньому
віці». На с. 49 документ вимагає у віці
9-12 років надати дітям інформацію про
їх «сексуальні права, згідно з визначенням ... ВАС» (Всесвітньої асоціації сексологів). Ця асоціація, наприклад, так визначає одне з «сексуальних прав»: «Право
на сексуальне задоволення. Сексуальне
задоволення, включно з автоеротизмом, є
джерелом фізичного, психологічного, інтелектуального і духовного благополуччя».
До речі, варто зауважити,
що жодних «сексуальних
прав» міжнародні договори про права людини не
знають – їх просто не існує
в рамках зобов’язуючих
міжнародних норм.
Ось ще один яскравий
приклад того, як договірні комітети беззаконно
переписують норми міжнародного права. У 2006
році, спираючись на незначні, сумнівні, а іноді
й відверто неправдиві
аргументи, Комітет з прав
дитини встановив у своєму «зауваженні загального порядку 8», що з цього
часу всі держави повинні
заборонити будь-які фізичні покарання
дітей, у тому числі в сім’ї. Ляпас коханому
неслухняному чаду повинен розглядатися
як неприпустиме насильство над дитиною
і каратися законом. Однак такий висновок зовсім не випливав з Конвенції про
права дитини. Сам комітет у своєму зауваженні вказав, що подібна заборона не
розглядалася при створенні Конвенції. До
речі, комітет до того ж промовчав про те,
що, ратифікуючи Конвенцію, одна з країн
- Республіка Сінгапур - ясно заявила, що, з
її точки зору, розумне застосування тілесних покарань в інтересах дитини вона не
забороняє, і ніхто їй не заперечив. Більше
того, при створенні тексту Конвенції про-

позицію СРСР – повністю заборонити тілесні покарання дітей у школах – було відкинуто більшістю.
У своєму «Зауваженні загального порядку 13», прийнятому у 2011 році, комітет пішов ще далі, зажадавши від держав-учасниць ратифікувати цілу низку міжнародних
договорів, а якщо це ще не зроблено, то
переглянути і відкликати всі свої заяви і
застереження до Конвенції про права дитини. Комітет зажадав законодавчо переслідувати будь-яке (надзвичайно широке
у тлумаченні) «насильство» щодо дітей
– включаючи не тільки ляпас, а й будьяке «залякування або висміювання» ді-

«

Гендерна
ідентичність»
– це «глибоке
усвідомлення
тією чи іншою особою
внутрішніх та
індивідуальних
особливостей гендерної
приналежності,
яка може як
збігатися, так і
не збігатися зі
статтю за народженням».

тей. Нарешті комітет зажадав від держав в
обов’язковому порядку вкласти необхідні
бюджетні кошти у виконання його рішень,
а також обов’язково створити особливий
національний орган із захисту прав дітей.
Подібні рекомендації є явним грубим
вторгненням у сферу національного
суверенітету всіх країн. Дивно лише
те, що держави не чинять опору такому вторгненню і часто підкоряються
незаконному тиску комітетів ООН.
Скажімо, у 2007 році багато країн, слідуючи незаконній рекомендації комітету,
слухняно заборонили будь-які батьківські

фізичні покарання, включаючи ляпаси. Це
було зроблено незважаючи на те, що ніяких підстав для такого кроку міжнародні
норми, насправді, не містять.
Замість норм міжнародного права експерти комітетів фактично спираються на
сумнівні і довільні конструкції, створювані
і поширювані «експертами» радикального
спрямування, які займаються соціальною
інженерією. Крок за кроком у міжнародне
право з «чорного ходу», поза всяким контролем з боку суверенних народів, вводяться нові концепції – наприклад, такі, як ідея
радикального конструювання гендеру.
Так, у 2006 році група експертів, які відстоюють так звані «права сексуальних
меншин», схвалила документ під назвою
«Джок’якартські принципи».
Шляхом перетлумачення існуючих міжнародних правових норм його автори
спробували створити нові права, що
не мають реальних підстав. Цей документ, зокрема, заявляє, що «гендерна
ідентичність» – це «глибоке усвідомлення тією чи іншою особою внутрішніх та індивідуальних особливостей
гендерної приналежності, яка може як
збігатися, так і не збігатися зі статтю за
народженням». Незважаючи на ясні заперечення цілої низки держав, на це
визначення згодом не раз посилалися
посадові особи ООН, а потім його аналоги почали з’являтися і в документах
офіційних осіб Ради Європи.
Сьогодні визначення, засновані на подібних теоріях, згідно з якими «гендерна
ідентичність» людини не залежить від її
статі, незважаючи на їхню крайню сумнівність з наукової точки зору, крок за кроком
стають частиною спершу «м’яких» міжнародних рекомендацій, а потім починають
сприйматися як належне – як зобов’язуючі
норми. Наприклад, Конвенція Ради Європи
про запобігання та боротьбу з насильством
щодо жінок та насильством у сім’ї, підписана Україною 7 листопада 2011 року (але ще
не ратифікована), у ст. 3 прямо визначає
гендер саме як «соціально сконструйовані
ролі, види поведінки, діяльності та якості»,
а у ст. 14 вимагає навчати дітей «нестерео-
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типним гендерним ролям». Це вже стало
предметом протестів проти конвенції з
боку Конференції Католицьких єпископів
у Польщі, які заявили, що документ «побудований на зовсім неприйнятних і помилкових ідеологічних передумовах».
Те, що відбувається, не просто руйнівне.
Йдеться про явне беззаконня, яке прикривається помилковими посиланнями
на міжнародне право і яке ставить під загрозу суверенність незалежних держав
і благо народів, сімей і кожної людини.
Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі – або
народи зможуть змінити ситуацію, повернувши вищі рівні міжнародної політики у
бік своїх власних інтересів, у бік захисту
сім’ї, необхідної для справжнього захисту
дитинства, або радикальні активісти, використовуючи міжнародні структури, продовжать нестримно руйнувати сім’ю, народи
і суспільства. У такому випадку міжнародні структури, крок за кроком втрачаючи
будь-яку легітимність, неминуче стануть
відкритим агресором у свого роду новій
всесвітній війні – війні, що ведеться проти
сім’ї і всього людства. Сьогодні сімейна політика міжнародного рівня надто сильно
впливає на життя кожної держави, щоб її
можна було залишати без уваги. Громадянське суспільство кожної країни повинно
сьогодні свідомо вибрати, які міжнародні
сили підтримувати – виступати за збереження заснованого на сім’ї здорового суспільства чи за його руйнування.
Чи є у нас шанси змінити ситуацію, що
склалася, на краще, захистити наші народи, наші сім’ї і наших дітей? Так, такі
шанси, безумовно, є, і використовувати їх
– наш обов’язок. Ось якими шляхами можемо ми досягти успіху:
1. Помилково було б вважати, що описані вище антисімейні тенденції дійсно стали
якимось міжнародним стандартом або непорушним правилом. У реальності міжнародна арена сьогодні стає місцем серйозної боротьби за сім’ю. Сьогодні життєво
необхідне об’єднання на міжнародному
рівні зусиль усіх здорових державних і
громадських сил з метою захисту сім’ї,
традиційних сімейних і моральних цінностей, святості людського життя. Антисімейні організації, нині дуже добре
представлені в міжнародних структурах,
привласнили собі право говорити від імені громадянського суспільства. Не можна
віддавати їм це право. Необхідно крок за
кроком нарощувати присутність на міжнародному рівні просімейних сил громадянського суспільства різних країн. Робити це
необхідно так само, як це роблять противники сім’ї, – послідовно, продумано і професійно, вишукуючи для цього всі потрібні
ресурси.
Особливу роль у цій справі відіграють такі почини, як Світовий Конгрес
Сімей. Це найбільша міжнародна ініціатива, що об’єднує прихильників
природної сім’ї, заснованої на шлюбі між чоловіком і жінкою, традиційних сімейних і моральних цінностей.
У Конгресі беруть участь противники
абортів, гомосексуалізму та інших деструктивних для суспільства явищ. До
його складу входять організації, експерти, громадські активісти, політики
з понад 80 країн світу, що захищають
сім’ю і життя.
Це не організація в звичному для нас
розумінні слова, не централізована структура – радше величезний рух, цілі якого
підтримують мільйони людей у всьому
світі. Головне завдання СКС – проведення
масштабних міжнародних конгресів на захист природної сім’ї, прав батьків, права на

життя. На даний час відбулося шість Всесвітніх конгресів сімей. Ці міжнародні події
зазвичай збирають понад 3000 делегатів,
у тому числі політиків, громадських лідерів, письменників, вчених, а також простих
людей з усіх континентів. Сьомий Світовий
Конгрес Сімей пройде цього року в Сіднеї, а Восьмий планується провести у 2014
році в Росії.
Світовий Конгрес Сімей дуже ефективно захищає на міжнародному рівні сім’ю,
сімейні цінності, права батьків, право на
життя. Багато чого роблять і організаціїпартнери СКС. Це і серйозні судові справи на захист сім’ї, виграні в національних
та міжнародних судах; і успішний вплив на
міжнародні рішення, усунення антисімейних положень з проектів міжнародних документів; і серйозний вплив на національну політику: наприклад, коли у вересні
минулого року більшість членів парламенту Австралії відмовилися схвалити одностатеві шлюби – це відбулося не без участі
та впливу партнерів СКС.
2. Представники організацій з різних
країн світу повинні ясно висловлювати свою позицію на міжнародному рівні,
використовуючи продумані і ретельно
підготовлені громадські документи, які
цю позицію аргументовано і професійно
викладають. Прикладом таких документів є Статті Сан-Хосе, в яких переконливо доводиться, що міжнародне право не
знає так званого «права на аборт». Також
Санкт-Петербурзька резолюція 2011 року,
яку підтримали сотні організацій з Росії та
України, де виражений ясний протест проти зловживання міжнародними механізмами і викладені принципи правильного
тлумачення норм міжнародного права в
інтересах сім’ї і суспільства. А також підготовлена нашим аналітичним центром Доповідь про неправомірні дії Комітету ООН
з прав дитини (англійською мовою).
Корпус таких документів поступово
збільшується і крок за кроком може дуже
серйозно впливати на хід міжнародних
процесів. За допомогою подібних кроків
нам вже вдавалося зупиняти деякі небезпечні антисімейні ініціативи міжнародного
рівня.
3. Спроби незаконно здійснювати управління суверенними народами ззовні – це
форма ідеологічного та культурного насильства, різновид мирної інтервенції.
Вона спрямована на поступове позбавлення незалежних держав їхнього суверенітету, права народів самостійно визначати
свою долю, встановлювати на своїй території власні справедливі закони, слідувати
своїм національним цінностям і традиціям. У цих умовах усі прихильники сім’ї,
сімейних і моральних цінностей, святості
людського життя покликані послідовно
відстоювати суверенітет своїх країн. Мова
тут йде не тільки про вузьке розуміння
суверенітету – формальне визнання незалежності держави на міжнародному рівні.
Відстоювати необхідно не тільки формальне, а й фактичне право наших народів на
незалежність, право без неправомірного
зовнішнього тиску визначати свою долю.
На цьому тлі важливі питання постають перед народом незалежної України у зв’язку з можливістю її вступу до
Європейського Союзу, оскільки цей крок
пов’язаний з фактичною відмовою від значної частини національного суверенітету.
Чи потрібна незалежному народу України
властива Європейському Союзу свого роду
«нова радянська бюрократія», обтяжена
прийняттям на найвищому рівні ідеології
радикального фемінізму і так званих «прав
сексуальних меншин»? Чи справді незалежний народ України хоче визнавати над
собою юрисдикцію Європейського Парла-

Сім’я і право. ТРИБУНА
менту, в якому відкрито існує міжпартійна
група з просування «прав ЛГБТ» і який так
часто згадує права гомосексуалістів у своїх правозахисних резолюціях, що виникає
враження, ніби гомосексуалізм є головною
цінністю нової Європи? Враховуючи це,
Україна сама повинна б заявляти, на яких
умовах вона готова стати частиною Європейського Союзу, а не навпаки. Думаю, це
серйозні питання, які повинен вирішувати
весь український народ, а не тільки представники вузьких прошарків політичних
еліт.
Завдання усіх трьох перерахованих
складових
міжнародного
захисту
сім’ї, по суті , одне: повернутися до
здорового глузду і справжньої мети
міжнародного права. Адже, як і в
будь-якого права, його завдання –
збереження і творення суспільства, а
не його руйнування і знищення.
Процитую у зв’язку з цим міжнародну
Санкт-Петербурзьку резолюцію:
«Ми заявляємо і проголошуємо наше
тверде переконання, що всі міжнародні
договори ООН про права людини повинні
тлумачитися в сприятливому для природної сім’ї та природних прав батьків сенсі.
Вони також повинні тлумачитися так, щоб
захищати природне право ненароджених
дітей на життя з моменту їх зачаття.
Всі тлумачення, які суперечать цьому
підходу, повинні бути відкинуті як такі, що
суперечать природним правам людини,
навіть якщо вони були дані яким-небудь
авторитетним органом. Якщо будь-яке по-

7

стор.

ложення будь-якого міжнародного договору або документа неможливо витлумачити
згідно з даним принципом, це положення
має бути змінено або такий документ повинен бути повністю денонсований як
нелюдяний.
Якщо якась міжнародна організація або
якесь міжнародне агентство наполягає
на будь-якому принципі або нормі, що не
відповідають даному підходу, держави повинні відкрито оголошувати таку політику
руйнівною для суспільства. У таких випадках держави, діючи на благо своїх народів
і людства, повинні або примусити відповідну організацію визнати природні права
людини, природні права сім’ї та природні
батьківські права, або припинити участь у
цій організації або цьому агентстві.
Завершуючи свій виступ, хочу наголосити: природна сім’я, подружжя, материнство
і батьківство, природні права батьків – це
не творіння людини. Вони беруть початок
у самій людській природі, без якої ми не
можемо залишатися людьми. Право може
лише визнавати цей незаперечний факт і
схилятися перед ним. І ні національні законодавці, ні творці міжнародних норм не
мають права переробляти людську природу на свій розсуд.
Дякую за увагу!
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»

VII Світовий Конгрес Сімей
відбувся у Сіднеї 15-18 травня

Конгрес зібрав тисячі вчених, політиків, експертів, громадських і релігійних діячів зі всіх континентів.
У підсумковій Декларації учасники
Конгресу заявили, що:
- Шлюб є добровільним союзом одного чоловіка і однієї жінки, що скріплюється на все життя.
- Життя людини має бути захищеним з моменту зачаття і до природної
смерті;
- Діти мають право виховуватися
власними батьками, якщо це можливо;
- Головними чинниками голоду,
злиднів та погіршення екології є руйнування традиційної сім’ї, а також політичні та економічні прорахунки, а не
«перенаселення».
- Справжньою демографічною проблемою XXI століття є старіння та зменшення кількості населення – людству
потрібно, щоб народжувалося більше,
а не менше дітей.
- Сучасні можливості Інтернету, що
допомагають дружнім до родини біз-

несу, комунікаціям та освіті, мають бути
захищені від деструктивного впливу
порнографії та іншого шкідливого контенту як на національному, так і на світовому рівні (наприклад, на рівні Всесвітнього Союзу Електрозв’язку).
- Необхідна концепція сімейної зарплатні: наприклад, розміри винагороди
за працю та податкова політика мають
укріплювати зв’язки традиційної родини.
- Традиційна сім’я є найнадійнішою
запорукою здорового економічного
розвитку всіх народів, включно із аборигенами Австралії, Нової Зеландії та
країн Тихоокеанського регіону.
- Всесвітній Конгрес Сімей закликає
політиків, громадських діячів, засоби
масової інформації та людей всього світу визнати, що ґрунтовні наукові дослідження свідчать про важливість шлюбу
та сімей для людської спільноти.
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ОСВІТА.

Педрада

Актуальні питання і проблеми
середньої освіти в Україні

Виступи учасників
III Всеукраїнського
батьківського Форуму
(Закінчення.
Початок у попередньому номері)

Програми і підручники
Наступне питання, у якому вчителі й
батьки цілком солідарні, – це якість навчальних програм і підручників. Тут закон
надає широку автономію, і багато авторів
скористалися цією свободою не в найкращий спосіб. Багато підручників написані
занадто «мудро» і перевантажені «навколонауковою» інформацією. Величезна
кількість спеціальних термінів і довідкового матеріалу роблять процес навчання
нецікавим. Мистецтво педагога і полягає
у тому, щоб важкі питання викласти максимально просто й зрозуміло, а не підводити
науковість під очевидні речі. Як сказав нам
один з директорів шкіл: «Схоже, що люди
своєю вченістю прагнуть закарбувати своє
ім’я в історії».
Ми ще з радянських часів вважали,
що хто-хто, а школа поганого не навчить, і ми помилилися…Сьогодні те,
що викладають нашим дітям, несе в
собі пряму загрозу їхньому фізичному
і психічному здоров’ю. Багато речей є
для більшості батьків просто неприйнятними.
Наведу декілька конкретних прикладів:
підручники «Основи здоров’я».
5 клас. У розділі «Ти особливий» подано
таке тлумачення християнської заповіді
«Люби ближнього свого, як самого себе»:
«Якщо не любиш себе, тоді й не мрій
полюбити інших». Виникає закономірне
питання: чому в країні, де переважна більшість громадян ототожнює себе з християнством, у школах просуваються ідеї
антихристиянства, яким чином це потрапило у підручник, шо рекомендується для
обов’язкового вивчення?
Курс «Захисти себе від ВІЛ»: «Якщо не докладати жодних зусиль, цінності сформуються стихійно – під впливом життєвих обставин і оточення (батьків)». «Тож
чи не є ця сфера надто важливою, щоби
дозволяти іншим людям чи обставинам
вирішувати за нас?». Це є прямий заклик
до непідкорення батькам і виведення дитини з-під батьківського впливу. Запитання
до учнів: «Тобі не пропонували наркотики тато, мама?», «Чи ти не потерпав від
сексуального насильства збоку вчителів, батьків?».
Курс «Рівний – рівному». Для дітей 12-14
років: «Якщо ти вже ведеш статеві стосунки, то слід обирати безпечний секс,
тобто користуватися презервативом».
Якщо хтось із присутніх думає, що він може
контролювати свою дитину, то він помиляється. «Підліток повинен знати, що ніхто,
крім нього, не може керувати його особистим життям. Головне, щоб дорослі
ігри, скажімо, статеві стосунки, не нанесли шкоди його здоров’ю». Виникає запитання, а як це стикується з тим, що більшість
батьків орієнтує своїх дітей на дошлюбне
утримання? Абсолютно неприйнятною є

ситуація, коли батьки і школа дають протилежні життєві настанови.
Для підлітків 15-18 років: «До уваги педагога-тренера! Пам’ятайте, що тема
вагітності для когось із учасників може
бути дуже проблемною. Уникайте оцінок. За жодних обставин не кажіть, що
аборт – це вбивство! Підлітки можуть
зрозуміти вас буквально». Тобто, в інтерпретації авторів аборт – це вбивство віртуальне. «Вважаю, що батьки мені промили мізки, оскільки я іноді погоджуюся з
підходом моїх батьків до цього питання: спочатку потрібно одружуватися і
лише після цього – вступати у статеві
стосунки». Тобто, дошлюбна стриманість
представлена промиванням мізків. Зразу
хочу вибачитися за наступну цитату: «Ціль:
навчити учасників правильно користуватися презервативом. До уваги педагога-тренера! Для демонстрації можна
використовувати маркер, ніжку стола
тощо (не рекомендується використовувати фалоімітатор чи банан)».
Підручник «Українська мова», 10 клас:
«Наше покоління вибрало спрагу, але не
вибрало суржик, який портить джерело
мови». «Хлопці гребуться буквально в
гною, кожен день ризикують собою, гинуть задурно, а ви їх лягавими шкурами
та мусорами обзиваєте! Хочете, певно,
щоб вас маніяки у спальнях різали? Або
хай у школах діти на перервах «дурь» замість булочок купують?».
У нас виникає закономірне запитання, а
як це все могло отримати гриф Міністерства? Як могла отримати у свій час гриф
злощасна казка про Червону Шапочку, яка
палить, п’є і гуляє? І вчителі, і ми, батьки, на
превеликий жаль, констатуємо, що гриф
Міністерства перестав бути знаком якості.
Декілька слів про програми. Ми проаналізували те, чого навчає наших дітей література, – і ось до яких висновків ми дійшли: принципи укладення
програми з літератури виключно формальні.
Завданням освітнього предмету «Література» є не просто ознайомлення учнів зі
змістом літературних творів, а й моральне
виховання зростаючого покоління на тих
ідеалах, які втілено в героях цих творів.
Будь-яке нормальне суспільство виховує
своїх дітей не на образі зрадника чи невдахи, а на образі позитивного героя. Якщо
такого героя не було, його просто вигадували. А ось які образи пропонують нашим
дітям:
– Б. Шоу «Пігмаліон». Головний герой – цинічний, байдужий егоїст;

– Г. Ібсен «Ляльковий будинок». Головна
героїня йде до своєї мети будь-якою ціною,
фактично полишивши трьох дітей, забувши
про материнські обов’язки;
– В. Стефаник «Новина». Зла, жорстока
новела, у якій батько, збожеволівши, топить у річці свою маленьку донечку на очах
у старшої дочки;
– Ф. Кафка «Перетворення». Твір залишає
по собі важке почуття безвиході та абсурдності існування людини;
– Т. Манн «Маріо та чарівник». У фіналі
вбивство на ґрунті образи та морального
приниження;
– Джеймс Джойс «Джакомо Джойс». Сексуальні переживання чоловіка похилого віку
щодо до своєї юної учениці;
– Гійом Аполлінер і його збірки «Алкоголіки» і «Зона», а також художній супровід
його творів картиною Марка Шагала, де зображено фалос;
– Хрестоматія української літератури
для 5 класу. Перша ж «казка» розповідає ось
про що: «Жили-були небіж і дядько. Дядько
намагався у житті щось робити, але нічого в
нього не виходило. Він взяв мотузку, пішов
до лісу і вирішив повіситися…»
— Література для 8 класу, обов’язкова
програма, антихристиянський роман Джованні Бокаччо «Декамерон», у якому описано багато інтимних сцен як чоловіків із жінками, так і чоловіка з чоловіком і чоловіка
з тваринами;
– Хрестоматія «Світова література» для
11 класу. Роман Патрика Зюскінда «Парфюмер. Історія одного вбивці», у якому відображено долю серійного вбивці з описом
загальноміської оргії.
Цей далеко не повний перелік свідчить
про безсистемність у цьому питанні. Аби
уникнути таких помилок у майбутньому, ми
пропонуємо Громадській Раді при Міністерстві освіти проводити експертизу всіх програм і підручників, пов’язаних з вихованням,
а Міністерству, у свою чергу, рекомендувати
авторам доцільність такої експертизи. Крім
того, ми надамо до Міністерства список літературних творів, яким рекомендуємо не
приділяти уваги на уроках, якщо на сьогодні
неможливо змінити самі програми.

Основи здоров’я
Окремо хотілося б зупинитися на програмі «Основи здоров’я» 5–9 класів. Її було ухвалено 30 травня 2012 року, і вона містила
цілу низку положень, з якими ми були категорично незгодні. В результаті нашої роботи ця програма була скоригована. Зокрема,
зникли розділи «Стать і гендер», «Допомога
при передозуванні наркотиками», тренінги
як обов’язкова форма проведення занять.
Розділ «Права дитини в сім’ї» було доповне-

но також її обов’язками. Незважаючи на це,
цілу низку суттєвих моментів враховано не
було. При цьому наші зауваження співпали із зауваженнями, які свого часу зробив
Інститут проблем виховання, рецензуючи
підручники з даної дисципліни. Отже, ситуація виглядає таким чином. Програма існує,
але в ній є низка моментів, які не влаштовують як нас, батьків, так і спеціалістів. У той
же час підручники під цю програму ще не
написані і є можливість внести відповідні
корективи. У Міністерстві нам, однак, повідомили, що змінити вже нічого не можна і тепер все залежить від авторів. Ми ж
у черговий раз пропонуємо повернутися
до цього питання і врахувати представлені
зауваження.

Безсистемність
Для нас є цілком очевидним, що відмова
від базових принципів вітчизняної педагогіки, нехтування історичними традиціями
нашого народу, ігри в інновації, замилування зарубіжними грантами – все це призвело до безсистемності в організації учбового
процесу. Те, що зараз відбувається в освіті,
– це побудова замку на піску і це вже призвело до надзвичайно серйозних негативних наслідків.
Мабуть, вже можна говорити про певну моральну деградацію суспільної
свідомості. Збільшення рівня сімейного
насильства, небажання дорослішати,
створювати сім’ї і народжувати дітей,
просто жити в нашій країні – все це
є результатом низки системних помилок держави, у тому числі й в освіті.
Ми не вважаємо, що у всьому винна школа, але й казати, що школа ні в чому не винна, теж не можна.

Висновок
Підсумовуючи, хочу зазначити таке. Коли
ми звертаємося до директорів шкіл, до
управління освіти, до Міністерства, нам
практично завжди відповідають: «А що ви
пропонуєте?». Наше завдання як батьків –
надавати посильну допомогу, що ми, власне, й робимо при першій необхідності. А
ось результат можливий тільки тоді, коли
Міністерство, школи й батьківська громадськість навчаться слухати й чути одне
одного.
Слід зазначити, що у системі освіти багато добрих прикладів якісної роботи. Наприклад, «Державна концепція сімейного
виховання у системі освіти України «Щаслива родина» 2012–2021 рр.». Ми вдячні всім,
хто працював над цим документом. Дуже
зрозуміла, правильна концепція, і головне
– вона дає відповідь на питання, чому сьогодні так багато конфліктів між батьками й
чиновниками. У ній зазначається, що сім’я
є найважливішим замовником освіти.
Сьогодні таким замовником є хто завгодно,
включаючи іноземних грантодавців, але не
батьки. Як тільки такий перекіс буде усунено, школи, діти й батьки дійсно стануть єдиним організмом.

БЕЛЯКОВ Сергій Юрійович,
член Координаційної ради ВГО
«Батьківський комітет України»,
доцент Національного університету
кораблебудування ім. адмірала
Макарова

Педагогічна майстерня. ОСВІТА

Травень-червень 2013р.
(Закінчення.
Початок у попередньому номері)

Первоклашка. Рамблер, www.rambler.ru, 2013

«Сильне виховання, — підкреслював
К.Д. Ушинський — сповнене традицією.
Народність відбивається у вихованні національного характеру, творчої сили, психологічного складу народу, його любові
до Батьківщини. Другий принцип пов’язує
душу дитини з душею народу. Дитина приліплюється до душі народу, вбирає її життєві материнські соки. Стає за духом і за
менталітетом своєю, слов’янською, за житієм і подобою свого роду. Даремно ми хочемо вигадати виховання: виховання існує
в руському народі стільки ж століть, скільки існує сам народ... Це ґрунт, з якого виростали нові покоління...змінюючись одне
іншим. Його можна удобрити, покращити,
пристосувавшись до нього самого, до його
вимог, сил, недоліків, але створити його
наново, інакшим, неможливо», — писав
Ушинський.

З науковим принципом сьогодні відбуваються дивні метаморфози. Його розвиток є природною умовою і вимогою
часу, духовною потребою народу. Болюче
питання сучасності – як даний принцип реалізується у практиці виховання та освіти.
К.Д. Ушинський, розуміючи всю важливість і майбутню домінуючу силу наукового принципу, образно висловлюючись,
одягнув науку в стримуючу збрую у вигляді
двох вище названих принципів: духовноморального і народного елементів. Так
з’явилися на світ геніальні педагогічні творіння Ушинського «Рідне слово» для дітей
і дорослих та «Педагогічна антропологія»
для фахівців – цей і досі не перевершений
науковий інструмент для практичної діяльності батьків і педагогів. Не перевершений
– в силу своєї внутрішньої структури та
змісту, побудованих на синергії трьох ієрархів мистецтва виховання.
К.Д. Ушинський впевнений, що «виховання, удосконалюючись, може далеко
розсунути межі людських сил: фізичних,
розумових і моральних». При цьому він поділяє тезу про першорядність зовнішнього впливу на розвиток психіки і людини в
цілому.
«Виховання може зробити багато, дуже
багато, але не все: природа людини має також значну частку в розвитку внутрішньої
людини». Великий вплив на розвиток людини мають і соціокультурні фактори: сім’я,
суспільство, народ, релігія, мова.
Для цілеспрямованого виховання людини необхідно скласти правильне уявлення
про неї: «Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона
повинна насамперед пізнати її також у
всіх відношеннях». Знання законів виховання ставиться К.Д. Ушинським в залеж-
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Сучасне звучання
педагогіки К.Д. Ушинського
До 190-ліття з дня народження великого педагога

ність від пізнання людини у всіх її проявах.
Для цього педагогічна теорія повинна застосовувати філософську методологію і
широко користуватися даними цілого ряду
наук — анатомії, фізіології, психології, логіки, філології, географії, статистики, історії,
політичної економії. У цих науках вивчаються ті чи інші відомості про людину, виявляється сукупність властивостей «предмета виховання, тобто людини».
Людина є об’єктом педагогічної антропології. В той же час людина є носієм не
тільки матеріального світу, але й душевного і духовного. «Хоч би з якого боку бралися ми за вивчення душі людської, маємо
бути певними наперед, що скрізь знайдемо той незбагненний для людини зв’язок
духу і тіла, фактичну розгадку якого творець вклав у кожного з нас і який постає
перед нами в незліченній множині явищ
людської природи, але в суті своїй залишається і, ймовірно, назавжди залишиться
для нас незбагненним». У цих словах відкривається для нас ще один бік педагогіки
К.Д. Ушинського – богословський.
Ушинський, наслідуючи християнську
традицію, пов’язує виховання і навчання
з ієрархічним трикомпонентним устроєм
людини – духу, душі і тіла. На цьому ґрунті
він створює педагогічну антропологію людини і прив’язує до неї педагогічну методологію. Виховання – це не стільки формування здібностей, характеру і моральних
якостей людини, скільки правильне ієрархічне влаштування тіла, душі і духу людини.
«Педагогіка покликана «удосконалити тіло
і душу», — каже Ушинський, — допомогти
дитині відкрити для себе цінності духовного життя, духовного світу, навчити відчувати і осмислювати своє внутрішнє життя.
Тому завдання виховання – створювати
умови, що сприяють пробудженню і розвитку духовного життя людини, що формується, відновленню її цілісності, органічної
ієрархічності».
Важливо бачити коріння педагогічної
теорії та істини Ушинського. Воно лежить
в духовній троїстості педагогічної системи.
Її центральна ідея — Христоцентричність.
Саме тут ми бачимо духовно-моральний
лад педагогічної системи Ушинського.
Вона дієва, тому що несе в собі невичерпне
джерело життя і високий духовний вимір.
І звернена вона до кожного чесного педагога і вихователя з надією бути почутою і
затребуваною кожною сім’єю, школою і в
цілому суспільством і державою.
К.Д. Ушинський виділив основні соціокультурні фактори, що впливають
на розвиток і виховання людини:
національні традиції, сім’ю, релігію,
рідну мову, працю. Докладно описавши значення кожного соціокультурного елемента, він заклав основи
стрункої взаємопов’язаної виховної
(педагогічної) системи, що враховує
весь спектр духовно-моральних цінностей, притаманних суспільству.

джерело, організувати їх і створити з них
чудовий і наймогутніший виховний засіб
– завдання майбутньої педагогіки» – звернення до сучасних педагогів, яке вказує
генеральний напрямок сучасної педагогічної діяльності.
На жаль, сьогодні ми забуваємо про величезне значення усної народної творчості у вихованні наших дітей, прекрасний і
незамінний засіб в ігровій та мовній діяльності. Народні казки – це «перші й блискучі спроби руської народної педагогіки, і
я не думаю, що хто-небудь був би в змозі
змагатися з педагогічним генієм народу».
Прислів’я – прості за формою і вираженням, глибокі за змістом витвори народної
мудрості. Загадки дають розуму дитини
корисну вправу. Приказки, примовки, скоромовки розвивають чуття до звукових кольорів рідної мови.
Фольклор надає можливість виховання
в наших дітях гами позитивних душевних
властивостей, закладає глибинні основи
для здорового інтелектуального розвитку.

Сім’я
Сім’я є універсальною природною структурою і системою для перетворення накопичених народом і людством духовноморальних цінностей у власне особистісні
установки й цінності. Тільки в сім’ї і через
сім’ю цей процес стає відповідним природі і богоугодним. І в цьому богоугодному
влаштуванні сім’ї, суспільства батьки
займають особливе місце як співпрацівники Бога з їх найпершим обов’язком
виховання дітей у моральній чистоті.
Сімейне виховання, без сумніву,
є виразом суспільного виховання,
тобто приготуванням своїх дітей до
корисної суспільної діяльності. «Суспільне виховання є для народу його
сімейне виховання», — говорить
К.Д. Ушинський.
«Один із найперших обов’язків будьякого громадянина і голови сімейства – виховати своїх дітей корисними для суспільства громадянами; одне зі священних прав
людини, що народжується в світі, – право
на правильне і добре виховання». Таке виховання можливе тільки в лоні сім’ї, де
винятково важливу роль Ушинський
відводить матері.
Наскільки соціокультурні фактори по
в’язані одне з одним і пронизані трьома
ієрархами виховного процесу, видно з
таких слів великого педагога: «Суспільне
виховання, яке зміцнює і розвиває в людині народність, розвиваючи в той же час її
розум і її самосвідомість, могутньо сприяє
розвитку народної самосвідомості взагалі;
воно вносить світло свідомості у тайники
народного характеру і має сильний і благодатний вплив на розвиток суспільства,
його мови, його літератури, його законів,
словом, на всю його історію». Цілісний і
системний підхід до педагогічно-виховного процесу характеризує методологію
К.Д. Ушинського.

Національні традиції

Релігія

Заклик К.Д. Ушинського «Звернути увагу на народні ігри, розробити це багате

«Є тільки один ідеал досконалості, перед
яким схиляються всі народності, – це іде-

ал, що надає нам християнство. Все, чим
людина як людина може і повинна бути,
виражено цілком у Божественному вченні,
і вихованню залишається тільки – вкоренити вічні істини християнства. Воно дає
життя і вказує вищу мету всякому вихованню, воно ж і повинно служити для виховання кожного християнського народу
джерелом усякого світла і всякої істини.
Це незгасимий світоч, що йде вічно, як
вогненний стовп у пустелі, попереду людини і народів, за ним має прагнути розвиток будь-якої народності і всяке справжнє
виховання, що йде разом з народністю».
К.Д. Ушинський наполегливо підкреслює
«взаємозв’язок свого народу з християнськими ідеалами».
Цьому «незгасимому світочу» Костянтин
Дмитрович присвячує всю свою творчість
і своє життя.
Рідна мова – «єдине знаряддя, за допомогою якого ми засвоюємо ідеї, знання, а
потім передаємо їх». Тому надзвичайно
важливо, чиє мовне знаряддя дитина з
народження починає засвоювати, відточуючи свій мовний інструмент, наповнюючи
свою душу, і, таким чином поступово, день
у день, зрощується з ним всією своєю душею і духом. Залежно від того, буде це рідна мова або чужорідна, – через деякий час,
коли дитина підросте і буде вже самостійною, вона і вибере собі Батьківщину.
«Дитя входить у духовне життя оточуючих його людей єдино за посередництвом
вітчизняної мови, і, відповідно, навколишній світ відображається в дитині своєю
духовною стороною тільки за посередництвом того ж середовища — вітчизняної
мови». Тому «...не слід вчити дитину чужим мовам до тих пір, поки вона не заговорить зв’язно і вільно» на своїй рідній, національній мові.
Наскільки це важливо, говорить слідом
за К.Д. Ушинським, російський філософ
І. Ільїн: «Мова вміщує в собі таємничим і
сконцентрованим чином всю душу, все
минуле, весь духовний уклад і всі творчі задуми народу. Все це дитина повинна
отримати разом з молоком матері». Тоді
пробудження її особистості, формування
свідомості і самосвідомості здійсниться
рідною мовою.
Праця – унікальне явище психічної діяльності людини – виступає одночасно і як
засіб, і як мета виховання. «… Виховання
має неустанно дбати, щоб, з одного боку,
відкрити вихованцю можливість знайти
собі корисну працю у світі, а з іншого – вселити йому невтомну спрагу праці».
При вихованні працьовитості необхідно
пам’ятати, що кожна дитина має «велике
прагнення душі» – прагнення до діяльності; без діяльності цей процес неможливий, як неможливий нормальний розвиток дитини взагалі. Однак, тільки тоді
людина дійсно досягає праці, коли праця укладена в моральну оболонку, у всіх
інших випадках людина розважається і
розбещується.
Праця – необхідна умова тілесного, морального і розумового вдосконалення,
людської гідності, її свободи і, нарешті, її
насолод і щастя.
В.Л. ЄМЕЛЬЯНОВ
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АКТУАЛЬНА ТЕМА.

Життєвий вибір

!

?

УКРАЇНА:
пити чи не пити

Згідно з міжнародними нормами нацією, яка страждає від
алкоголізму, вважається нація,
що вживає понад 9 літрів чистого спирту на душу населення на рік. В Україні вживають, за неофіційними даними,
близько 20 (!). Офіційно ж заявляють про 12–13 літрів.

Маємо те, що маємо
Пияцтво в Україні – масштабна соціокультурна проблема. Іноземці, заходячи у виногорілчані відділи наших крамниць, отримують справжній шок. Адже в європейських
країнах міцні напої досить дорогі. Данець
або німець із середнім достатком можуть
дозволити собі замовити в барі декілька
чарок по 25-30 мл або одну пляшку спиртного. А у нас дешевим питвом заставлені
величезні вітрини – гуляй, душа!
Які ж підсумки тотального споювання?
Щороку понад 40 тисяч українців гинуть від
отруєння спиртними напоями підпільного
виробництва і внаслідок гострих серцевих
нападів і захворювань, викликаних систематичним вживанням алкоголю.
Існує думка, що алкоголіками народжуються. Це не так. Дійсно, діти батьківп’яниць мають такі нахили. Але це, швидше,
наслідування асоціальної поведінки, ніж
уроджена схильність. П’яницями стають
поступово, чарка за чаркою, пляшка за
пляшкою.
Найстрашніше, що алкоголізм в Україні
щороку молодшає. Сьогодні, на відміну від
радянських часів, більшість українців вперше пробують алкоголь вже у шкільному
віці. Молодь приваблює яскравий колір і
приємний смак слабоалкогольних «шейків»
і «лонгерів». Особливо популярні серед молоді так звані енергетичні напої – завдяки
агресивній рекламі. До речі, енергетики,
згідно з неофіційними даними, містять амфетаміни – наркотики. Коли ж «слабоалкоголка» вже перестає діяти на організм
дитини (внаслідок звикання), її поступово
змінюють пиво і міцне спиртне.
Чому діти і підлітки тягнуться до пляшки? За їхніми словами, алкоголь – це засіб
втечі від реальності, позбутися властивих
цьому віку ніяковості і комплексів, засіб
почуватися дорослішими, долати труднощі
спілкування…
Але як можуть діти мати доступ до алкоголю в державі, де на законодавчому
рівні суворо заборонено продавати алкоголь неповнолітнім згідно із ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обороту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних та
тютюнових виробів»? Крім того, нещодавно
було збільшено штрафи за порушення цих
норм, а також заборонено вживання спиртних напоїв у всіх громадських місцях.
Згідно з даними опитування, що провів
Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка за підтримки Дитячого фонду ООН, 63% українських дітей у
віці 15 (!) років вже палять і майже всі вони
хоч би раз спробували алкоголь. Вживання
алкоголю українськими дітьми і підлітками
має масовий характер і перетворюється на
стиль життя молодого покоління.

У всі часи і в будь-якій культурі ставлення до алкоголю, а тим більше, до алкоголізму, було і є різко негативним. І Україна не виняток.
Наслідки цього сумного явища красномовні: психічно хворі діти, що
з’явилися на світ від батьків-алкоголіків, підлітки, що вживають слабоалкогольні напої, наче воду, вагітні жінки, що страждають від похмільного синдрому. Нація спивається…

Українці не завжди були
нацією, що п’є
Сьогодні часто-густо можна почути твердження, що потяг до алкоголю в українців
– у крові. Але це – міф. З початку IX і до середини XVII століття було ухвалено близько
30 правових актів антиалкогольного змісту.
Історичні дослідження раннього періоду
християнської Русі свідчать, що у ті далекі
часи саме тверезість була притаманна народові. Вона передавалася від покоління
до покоління як одна з головних цінностей
сімейного і християнського виховання. Відомий російський історик М.І. Карамзин у
своїх працях згадує, що давньоруські князі
були прибічниками тверезого способу життя. Серед них і Святослав Всеволодович,
князь Київський, який вирізнявся «умом
надзвичайним, цнотливістю, тверезістю».
Це історичний факт – у Київській Русі пияцтва як вади, що роз’їдає організм народу,
не було.
Наші предки вживали тільки слабоалкогольні напої домашнього виготування
– брагу, мед, квас, пиво. Їхня міцність становила 1-6%. Так було аж до середини XVI
століття. На той час в Європі почали розповсюджувати алкоголь, вироблений штучно
шляхом перегонки. Назвали його «зеленим
вином». Але в Україну такий алкоголь майже не потрапляв. Українцям взагалі не властиво було торгувати спиртними напоями.
Достатньо згадати, хто у ті часи утримував
харчевні, шинки… Церква суворо забороняла православному люду цим займатися.
Тому торгівля вином для віруючої людини
була ганебною справою.
Побутує думка, що, мовляв, українські
козаки були відчайдушними гуляками і
п’яницями. Так, горілку вони вживали – що
було, те було. Але до пияцтва як явища у
козацькій спільноті ставлення було різко
негативне. Наприклад, вживання спиртного під час воєнного походу каралося на
смерть – дисципліна передусім. Звідки ж
тоді всі ці байки про козацький розгул? За
однією з версій, їх розповсюджували самі ж
козаки, аби приспати пильність ворогів.

Реклама – двигун…
алкоголізму?
То чому ж українці перетворилися на
одну з найбільш питущих націй? Однією
з причин цієї проблеми, а також ціннісної
дезорієнтації українського суспільства,
є реклама легкого і «красивого» життя з
келихом вина у руках. Здавалося б, невже
один рекламний ролик може настільки
сильно вплинути на життєві засади цілого
народу? Один – не може. Але маса рекламних роликів, що пропагують – як модне і
престижне – відпочинок з пляшкою пива

або «слабоалкоголки» у руці, закріплює цю
модель поведінки серед молоді. Реклама
підштовхує: «Пий, розслабляйся, розважайся…». А наслідки розваг – реанімація з
діагнозом «алкогольне отруєння», розумово відсталі діти, цироз печінки, рак легенів,
сліпота. Але у рекламі про це, на жаль, не
згадують…
Якби реклама була нешкідливою, замовники не витрачали б на неї такі величезні
кошти. Але ж витрачають…
Ми не помічаємо, як Україна поступово
перетворюється на ринок реалізації імпортних тютюнових виробів та алкоголю.
Згадаймо прислів’я: «Якщо щось відбувається, значить це комусь вигідно». Але кому
вигідно, щоб українці з працелюбних, гостинних, привітних людей перетворилися
на ледарів та алкоголіків? Відповідь проста
– тим, хто отримує надприбутки від продажу цієї продукції. А непослідовна державна
політика, хоч і побічно, цьому сприяє. Однак навіть незначні зміни в законодавстві –
ухвалення кількох законів, що забороняють
продаж алкогольних напоїв дітям, – дали
відчутні результати: Україна перемістилася
з 1-го на 3-є місце з дитячого алкоголізму
серед 38 країн.
Боляче бачити юнаків і дівчат, діди та
прадіди яких віддавали життя за волю та
процвітання країни, що сидять увечері на

лавочках, попивають пивко уприкуску з цигаркою і спілкуються – саме спілкуються –
за допомогою лайливих слів…
Як стверджують спеціалісти, проблема
дитячого і підліткового алкоголізму і наркоманії – це наслідок браку в Україні послідовної державної політики у сфері роботи
з молоддю, а також правильного сімейного
виховання. Якщо в родині застілля є нормою, якщо самогон у хаті не переводиться,
якщо діти бачать своїх батьків практично
завжди хмільними, є дуже висока ймовірність, що вони оберуть той самий шлях в
нікуди.

Вихід є!..
Україна цілком може побороти проблему
пияцтва, якщо офіційно заборонить рекламу алкогольних напоїв. Про це заявив голова Національної ради з питань охорони
здоров’я при Президентові України, доктор
медичних наук Микола Поліщук під час
круглого столу на тему «Національні особливості алкоголізму в Україні». Інший важіль впливу на сумну ситуацію – підвищення акцизного збору на алкоголь і цигарки.
Але без зацікавленості центральних органів влади у боротьбі на державному рівні
зі шкідливими звичками, без підсилення
контролю за обігом спиртних напоїв і тютюнових виробів, проведення масової і систематичної профілактико-роз’яснювальної
роботи серед молоді – позитивного результату, тобто оздоровлення нації, можна чекати довго і безуспішно.
Не менш важливими є ті цінності, на яких
зростає молоде покоління. Якщо дітей виховувати на міцних духовних засадах, вчити їх любити і поважати інших людей, вести здоровий спосіб життя, в Україні знову
з’явиться надія на світле майбутнє. Але
починати духовне й фізичне оздоровлення
нації потрібно вже сьогодні, і насамперед –
із самих себе…

Юлія КОНДРАТЕНКО

Україна піднялася на одну позицію
у світовому рейтингу вживання алкоголю
Україна піднялася на одну позицію у світовому рейтингу вживання алкоголю (серед дорослого населення), посівши п’яте місце.
Зазвичай причини подібної динаміки відшукують
у соціальних явищах: безробіття, брак стабільності
у країні і впевненості у завтрашньому дні. Але вважати так означає заплющувати очі на дійсні джерела проблеми. Адже нерідко явно зловживають
спиртним і цілком благополучні, успішні люди. У
той же час цілком реально зупинити нездорові
тенденції, інакше такими темпами українське
населення виявиться генетично нездатним до
відтворення здорових поколінь.
Є питання до реклами, яка напряму заохочує:
випивати – це корисно, модно і престижно. Є
приклади, коли реклама алкоголю на телеекрані
чергується із дитячими мультфільмами – це
взагалі поза межею уявлень про добро і зло. Нудні,
зроблені «з обов’язку» соціальні білборди а-ля
«Пити? На це немає часу!» не здатні перекричати яскраву, смачно зняту рекламу «престижних»
брендів. Агресивне просування слабоалкогольних напоїв подається як альтернатива міцнішим. Але це не альтернатива. Будь-який експерт, обізнаний
у цьому питанні, скаже, що слабоалкогольна продукція конкурує аж ніяк не
з горілкою чи коньяком. Вона успішно витісняє напої безалкогольні – соки і
мінеральні води. Тим більше, що ціна на пляшку пива в магазині така ж (або
ж навіть нижча), ніж ціна на пляшку води.
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Розмову про дітей хочу розпочати з нас,
дорослих.
Хто ми і які ми? Чого прагнемо і заради
чого живемо? Це особливо важливо, оскільки діти, перебуваючи в нашому оточенні,
найчастіше копіюють нашу поведінку, наслідують наші думки, ставлення до певних ситуацій та подій.
Ось чому, перед тим як говорити про дітей,
поговоримо про нас, дорослих. Зазирніть у
себе. Спробуйте зараз дати собі відповідь на
питання: «Чи вдалося моє життя?», «Я – щаслива людина?», «Що найголовніше зараз у
моєму житті?».
Багато з вас скаже, що найголовніше – поставити на ноги дитину! Це так, але виникає
декілька простих запитань. Поставити на
ноги – це винести на своїх плечах? Чи не виникне потім проблеми, що нести доведеться,
доки ви не впадете?
А ви самі? А що буде з вами, коли ваша дитина досягне певного віку, покине вас, піде з
вашого життя?
Є така психологічна проблема – «криза
середнього віку». Одна з найважливіших її
ознак – втрата сенсу життя у певному віці.
Цей вік збігається якраз із періодом, коли
діти виростають, стають самостійними і нам,
батькам, стає зрозуміло і боляче, що ми їм
вже не потрібні.
Батьки – люди емоційні та егоїстичні: «як
це – я не потрібний? Я ж тебе годував, ростив, пестив, вклав у тебе свою любов, життя, а тепер непотрібний?!».
Так, саме так. Повертаючись до кризи середнього віку, скажу, що попередити її можна,
якщо не втрачати відчуття самого себе, цінності власного життя, власної самореалізації.
Відтак, треба пам’ятати – ваше життя, його
сенс, не тільки у дітях і не лише заради
них. Ваше життя – це також ваші особисті
плани, здобутки, досягнення, мрії, які стосуються вашої особистості.
Батьківство у цьому ряду є лише однією
із важливих ролей. Безумовно, воно займає
велику частину часу та думок, але не треба втрачати розуміння, що ваше життя – це
ваш шлях, і треба його прожити з відчуттям
радості і щастя, повноти та реалізованості.
Зрозуміло, мені можна заперечити, що в сьогоднішніх умовах, коли немає впевненості у
завтрашньому дні, коли гроші стають основною метою, коли немає часу (начебто) на
відпочинок, не до роздумів про свій життєвий шлях.
Але досвід підказує: той, хто розпочав, майже виграв. Тож поставте собі питання: «Чого б
ви хотіли для себе? Хто ви є? Куди прямуєте?
Які найважливіші речі в житті у вас є?»
Розмову про батьківство хочеться продовжити темою любові. Дуже просто пояснити,
чому. Існує щонайменше три види любові.
Любов між чоловіком та жінкою, братерська

стор.

Коли дитина подорослішає –
що буде зі мною?

любов і батьківська. Вони мають між собою
певну схожість й деякі відмінності. Перші
дві – це любов наближення. Батьківська
любов – це любов віддалення. Ви спитаєте,
чому? Дійсно, це питання містить в собі багато складових. Але ж в основі батьківської любові лежить прагнення дати своїй дитині найкраще, бажання кращої долі для неї, а також
цілком егоїстичне бажання пишатися своєю
дитиною.
Давайте розглянемо роль батьків у житті
дитини.
Дитина є плодом, результатом кохання. Даючи дитині життя, батьки мріють, що це життя буде щасливим, успішним. Із народженням
дитини у батьків виникає багато обов’язків і
завдань: необхідно дати їй певні вміння, навички, навчити самообслуговуванню, пізнаванню світу, спілкуванню, допомогти дитині
із розвитком її здібностей та вибором професії. Всі ці та багато інших дій ми – батьки –
робимо, керуючись любов’ю до своєї дитини,
прагненням захистити її та вберегти від помилок, які зробили ми самі, а також дати їй те,
чого не дали нам.
Все це зрозуміло і цілком природно. Але
треба пам’ятати: що б ми не робили, головне завдання батьків – допомогти дитині підготуватися до дорослого життя і
врешті-решт відпустити її у власне життя.
Саме у цьому і полягає складність ролі
батьків, а також найвища сутність батьківської любові. Із любові до своєї дитини треба
у певний час стати осторонь. Дати можливість дитині робити власні кроки і, звичайно,
помилки. Ви запитаєте: а що ж я маю спосте-

рігати і не втручатися, коли моя дитина робить дурниці?
Простої відповіді немає. Але є декілька підходів, прийомів, на які варто звернути увагу.
Перший. Батьки допомагають дитині пізнавати світ. У різному віці це пізнання має різні риси, різну складність. Але треба пам’ятати:
щоби зберегти за собою можливість впливати на дитину у процесі пізнання світу,
треба завжди бути найцікавішим, якщо
хочете, унікальним джерелом інформації.
Чому це важливо? Дитина дорослішає, і
з часом розширюється коло джерел інформації, яку вона використовує у своєму житті.
Як наслідок, виникають авторитетніші, достовірніші або просто привабливіші зразки
поведінки.
Сьогодні дуже багато говориться про шкідливий вплив телебачення, кіно та інших зовнішніх чинників на поведінку дітей. Як за таких умов впливати на поведінку дітей? Лише
тоді, коли ви є авторитетним прикладом, джерелом інформації, ви можете розраховувати
на можливість впливати на свою дитину.
Другий. Діти по-своєму розуміють поняття
«справедливість». Тому дуже важливо уникати подвійних стандартів. На жаль, дуже
розповсюдженою є практика, коли вимоги до
дитини та вимоги до себе чи до оточення не
співпадають. Таким чином, виникає ситуація,
коли дитина опиняється в умовах необхідності робити вибір: що правильніше врештірешт, де ж справедливість? Згадайте, як часто буває, що заради миттєвих задоволень
ми поступаємось однією із найважливіших
людських чеснот – справедливістю. На жаль,
дитина робить свої власні висновки, і дуже
часто не на нашу – батьківську – користь.
Третій. Зазвичай ми пропонуємо дітям
зразки поведінки, які властиві нам самим,
відповідне ставлення до різних речей, яке
зрозуміле та близьке нам. Але, як ми говорили, серед багатьох джерел інформації дитина
може обрати не нас!
Саме тому дуже важливо, щоби батьки пропонували дитині декілька варіантів ставлень, розказували про плюси та
мінуси певних моделей поведінки і всіх
ймовірних наслідків, що можуть настати.
Такий прийом, окрім того, що розширює діа-

Посієш звичку – пожнеш вдачу
Манера перебивати дорослих – одна з поганих звичок, відучити від якої своє дитя якнайскоріше мріють
усі батьки.
Не важливо – розмовляєте ви з подругою чи щось з’ясовуєте у банку –
просто вашій дитині абсолютно байдуже, що ви говорите і що вас хтось
слухає. Дитина голосно вимагає вашої
уваги – тут і негайно.
Дійсно, ви можете спробувати переконати її потерпіти, але залежно від віку
дитини це може заспокоїти її лише на
деякий час. І, найімовірніше, самі не зчуєтесь, як будете втягнуті в активне обговорення того, чому вона має зачекати, чому вона не хоче чекати і що вам
просто необхідно закінчити розпочату
розмову… Як наслідок – ваш дорослий
співрозмовник ввічливо запропонує повернутися до теми трохи пізніше…
Лише небагато батьків у змозі декількома фразами зупинити капризи
свого малюка і повернутися до «дорослої» бесіди. Інші ж врешті-решт завжди
йдуть на повідку у дитини.

А ось як
можна відучи
ти дитину від
цієї звички.
Проблема.
Ваша дитина
має звичку постійно перебивати вас – коли ви розмовляєте по телефону, у крамниці, спілкуєтеся з друзями. І якщо ви просите її
не перебивати, вона не тільки не заспокоюється, а й навпаки, здається, збільшує свою активність.
Причина. Це спрацьовує! Врештірешт, коли дитина перебиває вас, найперше, що ви робите, щоб змусити її
замовкнути, звертаєте на неї увагу. Навіщо ж їй полишати робити те, що дає
такі очевидні результати? І якщо ви не
виявляєте бажання перевиховати її, це
гарантує можливість продовжувати у
тому ж дусі без будь-яких наслідків.

З.ГАРКАВЕНКО,
канд. психол. наук,
ст. наук. співробітник УНМЦ
практичної психології і
соціальної роботи НАПН України
пазон знань дитини, формує в неї усвідомлений підхід до вибору.
Згадайте, як ви почуваєтеся, коли обставини або люди не залишають вам вибору, змушуючи чинити інколи всупереч своїм інтересам, бажанню.
Це одне із найважливіших життєвих надбань людини – мати вибір. Звичайно, бажано, щоб цей вибір їй запропонували
саме ви. Найголовніше у цьому, що ви у
такий спосіб виявляєте повагу до особистості дитини та її права вибору.
А що ж батьківська любов? Якщо дитина
робить вибір не на користь батьків, не зважаючи на їхні поради? Це і є одним із найскладніших проявів батьківської любові – із
любові до дитини треба дозволити їй бути
самою собою, відкинути батьківські амбіції, емоції, бажання і «відпустити». Причому «відпустити» не означає викинути, відмовитися. Ні, батьківська любов, терпляча
і мудра, полягає в тому, щоби підтримати
вибір своєї дитини, допомогти їй усвідомити відповідальність за цей вибір і просто любити, не заважаючи улюбленій дитині жити її власним життям.
Інколи треба зупинитись і згадати, що ми
теж колись були дітьми, прагнули до свободи, до права вибору, права робити помилки,
права на те, щоби наші думки і почуття були
сприйняті і підтримані. Наші діти в цьому такі
ж. Тому в наших силах це усвідомити і стати
розумними люблячими батьками.
Рішення. Допоможіть вашій дитині
зрозуміти різницю між бажанням і необхідністю. Привернути вашу увагу, якщо
сталася пожежа, – це вагомий привід
для того, аби перебити вас. Але бажання отримати печиво – зовсім не привід.
Навчіть дитину ввічливо привертати
чужу увагу. Наприклад, вкажіть їй на
паузи в розмові, коли вона має можливість перервати співрозмовників ввічливим «пробачте». І заохочуйте її, відгукуючись на ввічливе звернення.
Коли ви відповідаєте дитині, поверніться до неї і дивіться їй в очі, аби вона
розуміла, що в цій ситуації оволоділа
вашою увагою. Відповівши, відверніться і
зробіть так, щоб було очевидно – тепер
ви зосереджені на іншому співрозмовнику. Це буде для дитини сигналом – з
нею розмова закінчена.
Як варіант, ви можете запропонувати
дитині для привертання вашої уваги легенько потягнути вас за руку. У відповідь
ви також можете потиснути їй руку на
знак того, що пам’ятаєте про неї і звернетеся до неї, щойно закінчите свої справи.
http://www.wday
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Погода у домі

Слова «сімейні традиції» зазвичай
викликають у людей асоціації із старовинними родами, великими сім’ями,
певними жорстко встановленими правилами та дивними звичаями. Насправді родинні традиції – це все те,
чого люди дотримуються в колі своєї сім’ї, якою б за розмірами вона не
була. Якщо у вас заведено щодня перед
сном читати дитині книгу, а у неділю ви
всією сім’єю виїжджаєте на природу,
це означає, що ви зберігаєте традиції вашої сім’ї і дотримуєтесь їх. Вони
можуть втілюватися у звичаях, речах,
святкуваннях пам’ятних дат і багато в
чому іншому.

Цікавою є реакція багатьох батьків на запитання
про те, як вони бачать свою сім’ю. Зазвичай вони відповідають, що хотіли б стільки-то діточок, мріють, щоб
діти закінчили ВНЗ, розповідають про дім своєї мрії. І
обов’язково у першій десятці речень вони, непомітно
для себе, почнуть перераховувати сімейні традиції, які
мріють запровадити у власному домі. Як правило, це
копіювання родинних традицій, що склалися у сім’ях
кожного з батьків, і дуже рідко – щось нове.

Сімейні традиції

Сімейні традиції згуртовують усіх
близьких родичів, роблять сім’ю
сім’єю, а не просто спільнотою людей, рідних тільки по крові. Крім
того, сімейні традиції та ритуали
дають змогу дитині відчути стабільність життєвого укладу: «за будьякої погоди» у вашій родині відбувається те, що заведено; дають їй
почуття впевненості в оточуючому
світі та захищеності, створюють неповторні дитячі спогади, про які
пізніше вже доросла людина розповідатиме своїм дітям.
Ніколи не пізно започаткувати сімейні традиції, якщо їх у вас ще
немає. Можливо, деякі
наші ідеї стануть вам у
пригоді.
1. Родинні трапези
(обіди, вечері) – чудова
нагода збиратися всім
разом за одним столом
для спілкування. Спілкуватися можна на будьякі теми: обговорювати
новини, події за день.
Телевізор краще не вмикати! Якщо ви захоплені „серіальними” пристрастями на
екрані, щирої розмова ніколи не
відбудеться! Переваги спільної сімейної вечері величезні. По-перше,
це допомога дітям, які опановують
мову. Їм, звичайно, треба читати
книжки, але з ними треба й розмовляти – а коли це ще зробити,
як не під час вечері?! По-друге, такі
вечері дають відчуття сімейної згуртованості. Навіть якщо за столом
обговорюється не надто приємна
ситуація, у членів сім’ї залишається
впевненість, що разом можна подолати будь-які негаразди.
2. Спільне дозвілля. Добрим
продовженням обіду буде спільне
дозвілля. Можна, наприклад, пограти в якусь настільну гру або ж вирушити на природу і активно провести час на свіжому повітрі.
3. Родинні свята. У кожній сім’ї
своя особлива традиція проведення
дитячих свят. Але кожна з них оповита таємницею любові, ніжності й
тепла сімейного вогнища. Звичайно
ж, це стосується святкування вдома,
а не в новомодних барах. Не бійтеся
організовувати свята у себе вдома.
Адже тільки тут ви зможете поділитися з оточуючими тим теплом і
ніжністю, котрі живуть у серці кож-

ного з нас. Навчіть своїх дітей – не
на словах, а на ділі – бути привітними, доброзичливими, гостинними і
добрими до оточуючих. Створюйте
свої родинні традиції святкування
дитячих свят і дбайливо зберігайте
їх! А що саме це буде – сімейні вистави, або ж особливі святкові страви, або ваша сімейна пісня, що виконується за святковим столом чи в
колі друзів, – не так вже й важливо.
Важливо, щоб через багато-багато
років ваша доросла дитина з радіс-

тю та прихованим смутком згадувала ці свята, могла пригадати кожен
свій день народження і хотіла й у
власній оселі відроджувати традиції
батьківського дому.
4. Родинний альбом, сімейний
родовід. Одним з проявів відродження сімейних традицій стало те,
що сьогодні багато сімей намагаються з’ясувати історію свого родоводу,
більше дізнатися про своїх предків:
ким вони були, чим займалися. Часто складене родовідне дерево вішають у кімнаті для загального огляду.
Повернулася мода вивішувати на
стінах квартири портрети предків,
батьків, дітей. Іноді за такими фото

можна
прослідкувати історію родини:
шлюбні світлини, малюки у колисках, у дитячому садку,
в першому, а потім і в останньому
класі… і знову шлюбна світлина.
Для дитини ця фотографія на стіні
– справжня казка. Можна розпові-

сти їй передісторію її народження,
коли тато познайомився з мамою.
Такі оповіді розкажуть малюкові про непохитність його родини,
про те, що тато і мама були завжди
і завжди будуть. Обов’язково слід
доповнити сімейну галерею фотографіями всієї родини та дитини, де
вона одна. Основна думка сімейної
фотографії – згуртованість, а окремої фотографії – індивідуальність.
Обидві ці якості повинні гармонійно розвиватися у малюкові.
5. Зарубки на одвірку. Час летить швидко.
Не встигнуть батьки
озирнутися, як їхній
сьогоднішній «карапузик» піде до інституту.
Щоб наочно показати
дитині, що вона дорослішає, можна щороку
позначати
зарубками
на одвірку, на скільки
вона виросла. Чудово,
якщо ви збережете на
пам’ять дитячі малюнки,
зроблені нею дрібні вироби. Можна наприкінці
кожного року робити
усією родиною так звану капсулу
часу. Нехай кожен член родини покладе в пластикову коробку якусь
річ (або декілька речей), пов’язану
для нього із роком, що минає. Зберігайте «капсулу» десь у дальньому
кутку, а через десять або двадцять
років дістаньте…
На закінчення зазначимо, що у
процесі формування родинних традиції не слід забувати про почуття
міри: занадто суворі сімейні правила, які не залишають дітям жодної
«свободи маневру», перенапружують дитячу психіку. З іншого боку,
відсутність стійкого домашнього
укладу і передбачуваних домашніх
звичаїв вселяють дитині відчуття
незахищеності та хиткості Всесвіту.
Слід пам’ятати про те, що будь-які
правила добрі, якщо вони роблять
життя кращим, а не ускладнюють
його. Жорсткі традиції, навіть якщо
вони регламентують не будні, а
лише свято або ж іншу радісну подію, гнітючим чином впливають на
спонтанну дитячу психіку. Деяким
подіям в житті треба просто дозволити відбутися і не прилаштовувати
їх до сценаріїв.
Нехай буде світло і затишно у вашій оселі.

Анна ПОНОМАРЕНКО

Естафета
поколінь

Характерним є також і те, що у людській пам’яті зберігається
не тільки сама традиція, але й найдрібніші подробиці, пов’язані
з нею, починаючи з особливого способу приготування приправи
для пельменів і закінчуючи такими дрібницями, як місце для зберігання альбому з фотографіями дітей.
Для прикладу наведемо декілька фрагментів спогадів,
пов’язаних з родинними традиціями.
«З моїх дитячих спогадів чомусь
найбільше
запам’яталися
обіди та вечері. Мені дуже
подобалося, коли бабуся
діставала з шафи білосніжну в’язану гачком
скатертину, накривала
нею стіл і буркотіла, що
знову доведеться її прати,
а вона – одна і неповторна.
Але, що цікаво, ані на вмовляння батька, ані на прохання
матері про заміну скатертини на
іншу, не таку проблемну з огляду на прання, бабуся не піддавалася. І це тривало вічно, скільки себе пам’ятаю. З цією скатертиною пов’язано багато моїх спогадів. Вона перекочувала до мами,
і мама теж нею користується, щоправда значно рідше і лише в
особливо урочисті моменти. І коли ми з чоловіком і дітьми приїжджаємо вже до моєї мами, обов’язково за столом згадуємо і бабусину скатертину, і минулі часи. А моя мама розповідає онукам,
що скатертина – це наша родинна реліквія, і що коли вони виростуть, теж будуть нею користуватися».
«У нас у сім’ї традицією є походи в гори. І навіть спогади про
такі поїздки вдома, за чаєм, перетворилися на традицію. Бо ж як
чудово прокинутися рано-вранці від співу птахів або шуму дощу
– в залежності від погоди… Жодного разу впродовж дня не почути гуркоту міського транспорту… Поглянути на себе, чоловіка
і дітей іншими очима – там, де немає ні комп’ютера, ні щоденної
метушні на кухні, ні газет і телевізора… Поглянути – і побачити, яким же ти і вони є насправді…
А для цього – продумувати маршрути, пакувати рюкзаки, заготовлювати продукти, лагодити гітару – і одного чудового дня
сісти у поїзд, щоби через ніч опинитися Там. Де світ довкола – не
віртуальний, а справжній, складний і чудовий. Де повсякдення – це
праця і радощі далеких мандрів».
«У нашій сім’ї були трудові традиції. Уся родина з’їжджалася до
бабусі копати картоплю – батьки, дядьки і тітки, усі з дітлахами. Коли ми були маленькими, дорослі копали картоплю, а дітвора гасала навкруги. Коли ж підросли – допомагали дорослим. А по
закінченню збору врожаю вся родина пекла картоплю на городі.
Ото були часи! Вечір, багаття з тліючими вуглинками, забруднені підгорілою картоплею обличчя братів та сестер, цікаві спогади дорослих і скрекіт цвіркунів…».
«Традицією моєї сім’ї, скільки себе пам’ятаю, було виготовлення
подарунків власноруч на дні народження близьких. З цілком зрозумілих причин: такі подарунки хоч і не є шедеврами мистецтва,
але вони містять у собі частину вкладеної душі, що робить їх
ціннішими за будь-які дорогі дарунки. Окрім цього, багато з них
зберігаються у видних місцях і створюють цілком неповторну
атмосферу нашого дому. Іноді такі подарунки починають виготовлятися задовго до дня народження, а сама процедура окутана ореолом таїни, коли інші члени сім’ї не роблять спроб порушити її своїм втручанням чи присутністю».
…Таких прикладів, пов’язаних з традиціями, можна навести
дуже багато, але суть цієї статті не у цьому. Найголовніше, що
прослідковується у всіх висловлюваннях, – бажання зберегти ці
традиції, передати їх своїм дітям.
Ми не будемо переконувати вас берегти усталені сімейні традиції чи запроваджувати нові… Ви впораєтеся з цим завданням і
без нашої допомоги, а ваші діти примножать звичаї і передадуть
їх наступним поколінням. Годі нам розповідати про це! Ви ж самі
знаєте: сімейні традиції – це чудово!

Яна МАЛИНОВСЬКА,
дитячий психолог
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Розміром як Всесвіт
Загалом, усі дитячі страхи умовно можна
розділити на дві групи: «вікові, обов’язкові»
і «набуті», що з’являються через помилки
дорослих. Наприклад, однорічна дитина
боїться випустити маму з поля зору. Якщо
мама відходить навіть на короткий час, то
для малюка це те саме, що назавжди. Цей
страх віковий, закономірний.
Страхи можуть проявлятися по-іншому й
відрізняються від звичайних страхів яскравістю, сюжетністю. Іноді вони проявляються серцебиттям, пітливістю, відчуттям
холоду чи жару, порушенням сну, апетиту.
Дитина стає пасивнішою, не прагне до пізнання нового, замикається у своїх проблемах. У цих випадках страх втрачає функцію
корисної, адаптивної емоції і вказує на безсилля, втрату віри в себе.
Такі прояви свідчать про наявність серйозніших проблем з нервовою системою
дитини. Без консультації дитячого психолога таку проблему вирішити, як правило, не
вдається.

«Віддам тітці»
Якщо дитина плаче, то іноді замість розради може одержати щось на зразок «Будеш плакати – я тебе віддам чужій тітці!».
Малюк вірить тому, що чує, зазнає почуття
незахищеності і переживає через те, що
джерелом страху стає найближча для нього людина.
Крім того, якщо дитина вже досить доросла, щоб розуміти, що насправді мама
ніколи не втілить в життя свою погрозу, то
відбувається підрив її авторитету в очах дитини. Малюк поступово перестає довіряти
маминому слову. А ще він сам вчиться застосовувати прийом залякування в тих ситуаціях, коли складно досягнути бажаного
інакше.
Мабуть, немає таких батьків, котрі б не набивали собі гулі при вихованні дітей. Хтось більше, хтось
менше. Дехто розуміє помилковість своїх впливів на дитину занадто пізно, коли діти вже виростають, інші спохвачуються раніше,
але все одно буває, що виправлення цих помилок займає роки.
Пропонуємо поради психолога, які допоможуть вам уникнути
хоча б деяких розповсюджених
помилок.
1. «Бачиш, у тебе нічого не виходить –
давай я зроблю».
Малюк возиться зі шнурівками чи намагається защипнути ґудзик, а вже час виходити.
Звичайно ж, простіше зробити все за нього, не звертаючи уваги на гнівне дитяче «я
сам!». Тим паче, що незабаром пориви самостійності вичерпаються – навіщо старатися,
коли мама все одно насварить? Згодом мама
все одно сваритиме – вже за несамостійність і бездіяльність. І за звичкою – зробить
сама (розв’яже задачу, поговорить з учителем, вибере ВНЗ).
«Давай краще я, у тебе не вийде, ти не
вмієш, не знаєш, не розумієш» – психологи
вважають, що всі ці фрази заздалегідь програмують дитину на невдачу, вселяють у неї
невпевненість. Вона почуває себе дурною,
незграбною, невдахою і тому намагається
якомога рідше виявляти ініціативу як вдома,
так і в школі, і в колі друзів.
2. «Візьми, тільки заспокойся».
Звичайно, стійко витримати багатогодинне сумне «ну будь ласка, ну можна, ну

Дорослим
часто
здається, що дитячі
страхи не вартують і
дірки з бублика. І це
неправильно: те, що
нам здається дурницею, в уявленні дитини може вирости
до розмірів Всесвіту.
Психологи радять зважати на будь-який
дитячий страх! Не соромити, не сварити, не
висміювати. А визнати
його і спробувати приборкати. Тоді він спокійно відійде, без «застрягання» у закутках
душі.

«На щастя, Джиме,
лапу дай мені...»
У сім’ї, де постійно спалахують конфлікти
між батьками, діти часто схильні до страхів.
Напружена атмосфера робить їх тривожнішими, ніж однолітки з сімей з добрим
психологічним кліматом. Батькам важливо
знати, що емоційна чутливість дітей до конфлікту батьків має тенденцію посилюватися
з віком!
Багато батьків ходять у гості, театр чи їздять відпочивати без дітей. Дитина почуває
себе покинутою. У таких дітей з’являється
страх самотності. У дистанційних сім’ях у
дітей є всі передумови стати наркоманами!
Вони шукають друзів й емоційну підтримку

деінде, в колі однолітків, однак при цьому
часто стають об’єктом вимагання й обману.
Тому якщо батьки з якихось причин не
можуть приділяти дитині багато часу, то

слід хоча би тварину завести, щоб малюк
реалізував свої ніжні почуття, доглядаючи
за нею. Дружба і любов – ось і все, що потрібно малюку.

Допомогти перерости
Про багато дитячих проблем можна сказати: «Переросте!». Зі страхами не все так
просто. Дитина росте, і страхи ростуть разом з нею. Будь-які страхи дітей вимагають
від батьків уважного і тактовного ставлення. Якщо ваша дитина боїться засинати в
темряві чи залишатися сама, в жодному випадку не можна піддавати її «загартовуванню» і закривати саму в темній кімнаті, «щоб
звикала». У цьому випадку вона не позбудеться свого страху, а лише набуде нових
побоювань чи інших розладів.
Розповідаючи про травмуючу подію, дитина відсуває її від себе і робить далекою
і туманною, чим приглушується яскравість
сприйняття.
Недавній досвід, що травмує дитину,
можна обіграти. А в грі знімається психологічна проблема.
Наприклад, ігри «Хованки» і «Жмурки»
дають змогу зняти страх перед темрявою,
самотністю, замкнутим простором. Дуже
допомагає подолати страхи використання
ляльок-рукавичок. Побавтеся з дитиною
у «страшне», нехай вона «врятує» зайченя
чи тигреня від небезпек, порадить, як йому
стати сміливішим. Зовсім не потрібно пояснювати дитині, що вона може тепер поводитися як сміливий герой, нехай усвідомлення
станеться на метафоричному рівні гри.
Малювання страхів також допомагає знизити їхню інтенсивність. Можна малювати
чудовисько й одночасно вигадувати казку
про нього. Серія отриманих малюнків (що
відображає динаміку зміни страху) навіть
може стати діафільмом, якщо малюнки
з’єднати між собою. Кожен показ з поясненнями буде збільшувати дистанцію між
малюком і його страхом.
Анна БЕРДНИКОВА

Фрази, які не слід вживати у розмовах з дітьми

трішечки» під силу небагатьом батькам, і їх
можна зрозуміти. Але, замінивши суворе
«ні» вимученим «так», тато з мамою, не бажаючи того, дають зрозуміти: скигленням і
вмовлянням можна досягнути всього, і мамину відмову не варто сприймати серйозно.
3. «Ще раз таке побачу – ти від мене
дістанеш».
Як правило, далі погроз справа не доходить, і всі обіцянки піти в школу, позбавити
мультфільмів і не відпустити на прогулянку
так і залишаються словами, а відтак дуже
швидко перестають діяти. Якщо ж сто першого «останнього» разу доведений до білої
гарячки батько здійснює покарання, воно
викликає тільки образу і нерозуміння. Слід
зазначити, що без будь-якого педагогічного
ефекту. Дитина повинна достеменно точно
знати, чого слід очікувати в тому чи іншому
випадку, а покарання не повинно бути раптовим емоційним поривом.

4. «Ти повинен
розуміти, що…»
І далі за списком:
«природу треба берегти, старших – поважати, школу – не
прогулювати, батькам – допомагати,
шапку – одягати…».
У багатьох дітей виникає захисна реакція, так званий
смисловий бар’єр
– дитина просто перестає сприймати
«нотації». Батькам у такому випадку треба
пам’ятати, що якими б правильними не були
слова, найкраща наука – власний приклад.
Ще гірше повчання сприймаються дитиною,
коли вона схвильована, прикро вражена
чи розсерджена. ЇЇ турбує насамперед своя
проблема, і вона погано сприймає навіть
найбільш здорові і правильні міркування чи
докази батьків. У цьому випадку необхідно
дати їй змогу заспокоїтися, дозволити виговоритися чи, навпаки, побути самій, і тільки
потім, у спокійній обстановці, обговорити її
поведінку.
5. «Не засмучуйся через дурницю».
Можливо, це справді дурниця – машинки
не дали, подруги назвали футболку некрасивою чи будиночок з кубиків розсипався.
Але згадайте себе в такому віці – хіба ж це
не було серйозною і важливою проблемою?
А якщо батьки цього не розуміють, то наступного разу їм не потрібно і розповідати.

Демонструючи нехтування проблемами дитини, дорослі ризикують втратити її довіру і
в майбутньому не дізнатися про інші, зовсім
не дріб’язкові проблеми.
6. «Побережи моє здоров’я».
Якщо ви занадто часто користуєтеся такими «виховними аргументами» як: серце
«коле», тиск піднявся, мігрень – рано чи пізно все це перестане сприйматися серйозно,
як у казці про «пастуха і вовків». І на дійсно
погане самопочуття близьких дитина за
звичкою може не звернути уваги.
7. «Ні, цього ми не купимо – грошей немає (дорого)».
Ця фраза означає: якби були гроші, то
обов’язково купили б. Звичайно, сказати це
простіше, ніж пояснювати, чому не варто
купувати все підряд, як треба ставитися до
грошей і будувати сімейний бюджет, але навряд чи правильніше. Чадо зрозуміє тільки
одне – у тата з мамою мало грошей, і саме
через це йому не купують шоколад чи чергового монстра.
8. «У всіх діти як діти, а ти…»
«Все не як у людей – нечепура, чудо в
пір’ях, морока, кара Божа» – ці та інші ярлики знижують самооцінку, і дитина справді
починає їм відповідати. «У мене все не як
у людей», «з моїм жахливим характером» –
звучить відлуння несправедливої критики
через роки. Інша типова реакція – напад у
відповідь. Дитина копіює поведінку батьків,
коли починає критикувати їх самих: «Ви невдахи, нічого не розумієте, ваші погляди
застаріли».
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Відпочиваємо всією сім’єю

ЗБИРАЄМОСЯ
У ПОХІД

Якщо хочеш перевірити людину на міцність,
бери її із собою в гори. Якщо хочеш побачити неповторний світ первозданного Творіння, йди в гори. Якщо
хочеш вивести дитину із «золотої колиски» інфантильності і комфорту в поле самостійності, веди її в гори.
Тільки веди по-справжньому: з рюкзаком, спальником,
казанком і всім іншим «печерним» приладдям.

Дитинство – дивовижний період життя, і більшість наших найяскравіших спогадів пов’язана саме з ним. Перші
справжні друзі, захоплюючі ігри, незабутні літні канікули на
природі – за цим в глибині душі сумує кожен з нас. Повернутися в дитинство неможливо, але можна пережити його
знову разом зі своїми дітьми.

Зараз існує безліч програм дитячого відпочинку, і
найцікавіші – пов’язані з походами. Похід – це унікальна
можливість (особливо для міських хлопців) зіткнутися
з живою природою, засвоїти важливі трудові навички,
стати самостійнішими та, звичайно ж, знайти нових
друзів.
Ви, мабуть, одразу запитаєте – а чи безпечно відправляти своє чадо в похід? Поквапимося Вас запевнити:
якщо програми розробляються і організовуються професіоналами, то вони гарантують 100-відсоткову безпеку юним учасникам. Перед тим як група відправиться
в дорогу, маршрут ретельно вивчається інструктором.
Ну і, звичайно, сам похід також проходить під керівництвом інструктора і вожатого з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.
Похід для дитини – це суцільні плюси. По-перше, далеко від дому вона вчиться бути самостійною і піклуватися
про себе. По-друге, вона дізнається, що таке справжня
дружба і взаємодопомога – ніщо так не зближує, як
спільно пережиті пригоди. Нарешті, це заряд здоров’я
на майбутню зиму, адже жодний відпочинок в мегаполісі не зрівняється з літом, проведеним серед заповідних
озер та лісів.
Ось деякі рекомендації, які можуть стати вам у
пригоді.
Плануйте маршрут з
таким розрахунком, щоб
поїздка в транспорті – електричці, маршрутці – займала
не більше півтори години, а
піший шлях до стоянки для
ночівлі не перевищував 7-9
км. За цих умов, вийшовши
з дому в суботу о 9 чи 10
годині, ви до 3 години після
обіду зможете розпочати
облаштування табору.
Можна, звичайно ж, скористатися і власним автомобілем, але врахуйте те, що у
цьому випадку ефект буде
дещо іншим. Це вже не похід, а туристичний автопробіг.
Облаштування табору – справа спільна. У ній беруть
участь усі, і тільки черговий у цей час готує обід. Нарешті
обід готовий – каша розкладена по тарілках, хліб нарізаний, чай налитий у горнятка. Можна відпочити, поговорити, обміркувати плани на тиждень... Діти – рівноправні учасники бесіди. Після обіду можна пограти в активні
ігри, «поспілкуватися» з природою. І хоча ніхто не говорить їм про те, що треба лягати спати, але після вечері
піший перехід і свіже повітря роблять свою справу – дітей хилить на сон... Перед тим як залізти в спальні мішки,
нехай перевдягнуться у тренувальні костюми, а в прохолодну погоду одягнуть вовняні шапочки і шкарпетки.
Вранці не поспішайте будити дітей. Зазвичай до 8
години вони вже на ногах. Не зволікайте зі сніданком
(можна приготувати кашу, бутерброди, чай), а потім
згорніть табір, спакуйте рюкзаки – і в дорогу.
Ранковий перехід – з 9 до 13 години. За цей час можна пройти 10-12 км (це залежить від віку учасників). О 13
годині час зупинятися на обід. Після обіду бажано трішки відпочити. Буде краще, якщо маршрут розрахувати
таким чином, щоб зворотний шлях пройшов по іншій
місцевості і був коротшим. Шлях додому може тривати
приблизно 3 години (а це 6-8 км) до зупинки маршрутки
чи станції приміської електрички.
О 8-9 годині вечора сім’я вже вдома. Вечеря зазвичай чисто символічна – і дорослим, і дітям після турпоходу хочеться спати. Дітлахів бажано вкласти в ліжко
до 22 години: в цьому випадку вони добре виспляться і
зможуть легко піднятися зранку до школи.

Якщо немає можливості піти у похід на два дні, можна
здійснити турпохід за місто на один день, наприклад, в
суботу або неділю. Однак в цьому випадку є одне «але»
– з 12-14 годин, виділених на цей захід, ви години три
витратите на транспорт.
На відміну від дводенного, одноденний туристичний похід зазвичай має чіткішу пізнавальну програму – відвідати, наприклад, старовинний замок, музейний комплекс або меморіал. Сплануйте маршрут
таким чином, щоб довелося пішки пройти близько 8
км. Обід бажано взяти з собою, в термосах – це дасть
змогу заощадити час. Додому найкраще повертатися
іншою дорогою – це допоможе і вам, і дітям детальніше
ознайомитися з навколишньою місцевістю. Оптимальна
довжина шляху додому – близько 5-6 км, що, у цілому,
більш ніж достатньо для одноденного походу юного
туриста.
Після кожних 40-50 хвилин ходьби слід відпочити. Тривалість привалів – 10-15 хвилин – цього цілком
достатньо не тільки для того, щоб перепочити, але і для
того, щоб обговорити побачене, особливо те, що зацікавило або схвилювало дітей. Постарайтеся спочатку самі
ставити дітлахам запитання – це буде сприяти розвитку
їхньої кмітливості, спостережливості й уважності. З часом у ваших дітей з’явиться туристичний досвід, прокинеться живий інтерес до природи, і вони без підказок
помітять і стежки, якими
пересуваються тварини, і
гніздо птаха, і незвичайну
рослину на галявині.
Під час туристичного походу значна частина часу
проходить на свіжому повітрі: в одноденному турпоході – близько 7-8 годин, в
поході з ночівлею – близько
доби. Весь цей час діти активно рухаються, що просто
необхідно для міських дітей.
Батьки також отримують
заряд бадьорості і, крім
цього, входять в курс більшості шкільних справ, хвилювань і переживань дитини.
Турпохід – чудова можливість для батьків ненав’язливо
підказати дитині вихід з тієї чи іншої непростої для неї
ситуації, трішки посварити непосидющого сина чи похвалити доньку-відмінницю.
Піші походи, спільне подолання перешкод у дорозі,
ночівлі в наметі біля багаття – все це сприяє формуванню і закріпленню у дітей таких рис характеру, як
доброзичливість, впевненість у власних силах, почуття
взаємодопомоги, готовність допомогти ближньому, відповідальне ставлення до навколишнього середовища,
любов до природи. Це чудова школа виживання, адже
вони дізнаються, що з кропиви можна приготувати дуже
смачний салат, раків з річки можна виловити без неводів і вудок – просто руками, і багато чого ще ...
І ще один важливий результат: якщо у вашій родині туристичні походи у
вихідний день стали майже
правилом, ви, напевне, помітили, що ваші діти сплять
міцніше і хворіють рідше. А
ваша сім’я стала набагато
дружнішою і міцнішою.
Щасти вам, туристи!

За матеріалами
інтернет-видань
підготувала
Олександра
ВЛАДИМИРОВА

І

ПОХІД

дея піти в гори з малюками з’явилася тоді, коли я майже
на фізичному рівні відчула, як сверблять у них за спиною готові ось-ось прорости крильця мужності і романтики.
І ось... на наш заклик зібралася надійна команда батьків,
дітей і одна бабуся – всього в кількості 42 чоловік. Коли
досвідчені скаути дізналися, що у нас така велика група новачків у віці від 3-х до 62-х років, вони, м’яко кажучи, здивувалися і порадили розділитися на три чи, у крайньому разі,
на дві групи. Але ми не звикли розділятися, і тому вся ця
неподільна туристична «міць» у повному екіпіруванні вишикувалася на пероні Київського вокзалу. Наш шлях лежав у
гірський Крим, до печерних монастирів у південно-західній
частині півострова.

Організатори походу ясно бачили свою мету. Головне –
поставити дітей перед обличчям труднощів, які вони змушені будуть подолати самі. За них ніхто не зможе піднятися в
гори з рюкзаком. Ти або дійдеш, або ... все одно дійдеш, бо
всі вже будуть вгорі. Щоб поїсти, потрібно розвести багаття.
А за сусіднім буком не продають вугілля і в’язки дров, їх
треба добути. І добути в такій кількості, щоб зварилася їжа
в казані об’ємом 40 літрів, а потім закипів у відрі чай. Ну і,
звісно, доведеться не один раз на день піти до гірського
джерела по воду і принести на весь табір води. А це теж не
дуже близько від стоянки.
Після того як були поділені обов’язки вогнищевих, комендантів, медиків, кухарів і бухгалтерів, був розбитий табір.
Найцікавішим у першу ніч було безперервне чергування біля
багаття по 3 людини. Навіть така проста подія, як годинне
сидіння біля багаття вночі, давала неповторний досвід – кожен вартовий відчував, можливо, вперше в житті так гостро,
відповідальність за життя інших. А ті мирно сплять у своєму
наметі і сопуть преспокійно у спальнику, бо вірять – біля
вогнища сидить товариш, який їх охороняє.
Кожний новий день приносив нові враження, новий туристичний досвід і багато різних подій, які залишили пам’ятний
слід у душах юних туристів. Неможливо в одній статті розповісти про все, що з нами сталося. Подорож на віслюках
гірськими стежками древнього і величного Криму. Рюкзак,
який ти ніс за товариша, котрий підвернув ногу. Вільний вітер, який ти вперше відчув, коли стояв на високому плато і
споглядав вічні гори. І зірки Мангупа. Таких зірок ніколи не
буває над містом. Здається, що нічний холод виходить саме
від них, а з найближчого пагорба до них можна доторкнутися рукою. Чітко, як малюють в атласах, видно сузір’я, а в
Чумацькому шляху можна розгледіти кожну зірку... І чим довше дивишся на такі зірки, тим більше здається, що бачиш
нові зірки і розрізняєш галактики. Вони ніби відривають від
землі – і ти точно знаєш, що ти не один.
Олена ХАВЧЕНКО
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Поїздка до лісу сподобається будь-якій дитині, адже на природі можна побігати, пострибати,
повеселитися. А серед дерев та кущів заховано стільки всього цікавого! Якщо батьки обізнані
з правилами безпечної поведінки на природі, відпочинок точно вийде чудовим!

Правила безпеки в лісі
Перед поїздкою до лісу обов’язково

Якщо ви вирушили на прогулянку в

попередьте кого-небудь з рідних або
друзів про те, куди ви збираєтеся.
З собою завжди потрібно брати сірники, ніж, годинник і мобільний телефон.
Намагайтеся не відходити далеко
від перевіреного маршруту.
Якщо хтось загубився – одразу викликайте рятівників, не намагайтеся знайти людину самостійно.
Завжди беріть із собою аптечку з
необхідними ліками.
Не випускайте з поля зору дітей. Навіть якщо у вас доросла дитина – слідкуйте за нею.
Візьміть із собою достатню кількість
питної води.
Одягніть дітей у яскравий одяг. Зелені і темні кольори небажані навесні та
влітку. Восени уникайте коричневих, а
взимку - білих і сірих кольорів.
Перед тим як іти до лісу з дітьми,
пришийте на їхній одяг світловідбивачі.
Поясніть дітям, як поводитися при
зустрічі з диким звіром.

період активності кліщів, одягніть дітей в
одяг, що щільно прилягає до тіла.
Поясніть дитині, що ламати сухе гілля ногою небезпечно. Гілка, що відскочить вбік, може поранити самого малюка
або іншу людину поруч.
Ніколи не залишайте дітей самих і
не відходьте від них далеко.
Показуйте приклад своєю поведінкою, не галасуйте в лісі, не бігайте.
Все сміття обов’язково зберіть у пакети та заберіть із собою.
Розкажіть заздалегідь, які ягоди та
гриби смертельно отруйні. Краще привчити дитину до того, щоб усі нові для неї
дари природи вона спочатку показувала
вам.
Не дозволяйте дітям бігати біля водоймищ без дорослих.
Удома завжди оглядайте дитину, аби
пересвідчитись, що у неї немає ран, укусів та інших пошкоджень.
http://molodayamama.ru/others/2638pravila-bezopasnosti-v-lesu.html















1. Не вривайся до лісу з криком: в цьому
домі багато діток – пташенят, звірят. Не лякай
їх.
2. Не чіпай яйця птахів у гнізді – птах, зачувши сторонні запахи, покине гніздо.

Л іессонвоийй эет тииккеет т
ддеі т я м

лььккио.…..
иі ннееттіол

Не залишай
сміття у лісі

3. Не руйнуй гнізда – не губи малих діток
наших друзів-птахів.
4. Не принось додому пташенят,
що випали з гнізда (адже ти теж
падав, коли вчився ходити!).
Пташеняті у твоєму домі буде
лячно і, скоріш за все, воно
загине, а в лісі пташеня у
себе вдома, і навчитися літати
йому допомагають його батьки і
друзі.
5. Не ламай дерев – вони теж живі, тільки
не можуть ні втекти, ні закричати, ні захиститися. Не здирай білу кору з беріз – їм теж
боляче.
6. Не лови метелика або жука, що тобі сподобався, – можливо, це останній екземпляр
на планеті.

Ви прийшли до лісу, діти.
Треба добре відпочити!
А погралися – то сісти
На галяві та й поїсти.
Ось лишилися бляшанки,
Недогризки, банки й склянки...
Для тварин і квітів, друже,
Буде це погано дуже.
Ліс на радість людям ріс –
Залишаймо ж чистим ліс!

7. Не обривай квітів
– нехай вони квітнуть у
наших лісах, полях, лугах, заквітчують нашу
землю, милують зір
своєю красою і наповнюють повітря ніжними пахощами.
8. Коли збираєш лікарські рослини, залишай частину добрих рослин з плодами, корінням або цибулинами для розмноження.
9. Не руйнуй мурашник: мурахи – санітари
лісу, вони приносять багато
користі.
10. Не вбивай жаб – у природі немає нічого даремного
та потворного.

11. Не збивай ногами і не топчи отруйні
гриби – ними лікуються лісові жителі.
12. Не розкладай вогнища біля дерева або
куща – дотримуйся правил розпалення вогню, аби не сталося пожежі.
13. Не залишай вогнища непогашеним.
14. Не залишай у лісі (на лузі, біля
річки) сміття – у засмічений ліс ти
не захочеш більше прийти, а крім
того:
а) сміття, що гниє, розповсюджує
неприємний запах;
б) залишений папір може зайнятися
від сонячних променів і спричинити пожежу;
в) целофан та поліетилен не розкладаються протягом багатьох років і заважають росту рослин
через те, що не пропускають
повітря, а також можуть спричинити загибель тварини,
якщо вона проковтне шматок целофану;
г) консервна бляшанка може порізати лапки
тварини і навіть бути пасткою для дрібних
звіряток;
д) скло також може поранити лапи тварин,
а ще може спричинити пожежу в ясну погоду,
сконцентрувавши, на зразок лінзи, сонячні
промені.
15. Залишай місце свого відпочинку у такому вигляді, у якому ти хотів би його бачити
наступного разу.
16. Не засмічуй водоймищ – можливо, тобі
доведеться брати звідти воду для
приготування їжі, або ти захочеш там
скупатися?
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_
id=207&id=640626

Якщо ви
Ви
загубилися
Розпалювання вогню
без сірників
Перед тим як спробувати розпалити вогонь без сірників, приготуйте
декілька сухих легкозаймистих матеріалів. Закрийте їх від вітру та вологи.
Тут можуть стати в пригоді клаптики
одягу, мотузки або шнура, дерев’яна
стружка, тирса, пташине пір’я, сухі
волокна рослин тощо.
Об’єктив фотоапарата, випукла
лінза бінокля чи телескопа, люстро
можуть бути використані для фокусування сонячних променів на легкозаймисті речовини.
Без сірників можна швидко запалити сухий трут. Кресалом може слугувати шматок каменю твердої породи.
Тримайте кресало якнайближче до
труту і вдарте ним об лезо ножа або
іншого сталевого бруска так, щоб іскри потрапляли до центру труту.

Водозабезпечення
Усі рослини постійно випаровують
певну кількість води, яку можна зібрати з допомогою звичайного поліетиленового мішечка.
Мішечок вдягають на кущ чи гілку дерева і зав’язують біля основи.
Вода, що випаровується рослиною,
осідає у вигляді крапель на внутрішній поверхні мішечка і збирається у нижній його частині.
За годину, залежно від об’єму зеленої маси, можна зібрати до 50–80 мл
води. Важливо, що цей спосіб практично не потребує фізичних зусиль.
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Зі світу по нитці
Віка (5 років). Віка побачила на весільних
фотографіях мами і тата ошатних дітей і
заявила:
– Ну от! У вас на весіллі було так
багато дітей, а мене навіть і не
запросили!
Володимирчик (2 роки).
Знаючи, що буде осоромлене, дитя оцінює масштаби зробленої ним «мокрої справи»:
– Я в штани налюрив зовсім трішки. От якби я налюрив багато, то це була б
велика ганьба!

Максим (5 років). Максимко повернувся додому в дуже забруднених штанцях, і
мама грізно запитує сина-бруднулю:
– Знову впав у калюжу в нових штанцях?
– Мамо, я так швидко впав, що зовсім не
встиг їх зняти!
Сашко (4 роки). Сашко довго дивився в
порожню цукорницю, а потім вимовив:
– Мамо, а у нас цукор помер!
Вероніка (6 років). Запитує у батьків:
– Звідки ви мене взяли?
– Ми в пологовому будинку тебе купили, – відповіли вони.
– Значить ... мене продали?!
Марічка (5 років). Марічка довго порпається в аптечці. Мама з’ясовує причину:
– Доню, ти які ліки шукаєш?
– На букву «В».
– Вітамін С? Валер’яну?
– Ні, «Відкашлю».

Петрик (3 роки). Знає, що колготки одягати потрібно правильно, але поки це йому
не дуже вдається. Підбадьорюючи себе,
примовляє:
– Петрик – вперед, попа – назад!
Славчик (3 роки). Вітає маму з днем
народження:
– Мамусенько! Як тільки я на світ народився, ти мені відразу ж сподобалася!
Саша (3,5 років). Бачачи осколки розбитого горнятка на підлозі, мама запитує Сашка:
– Ну, і хто розбив кухоль?
– Це не я! Але я більше так не буду!
Дмитрик (4 роки).
– Коли я був зовсім крихітний, я був у маминому животику. Там було тепло і затишно,
бо мама мене зберігала в ньому, як у валізі!

– Ні, мамуню, немає.
– А в кого ж тоді вона є?
– У тебе, мамо. Ти завжди говориш мені:
«Олекса, не стій над душею!»
Михайлик (5 років). Пізній вечір. Михайлик сидить в кухні і вже годину доїдає свої
холодні макарони, періодично засинаючи
над тарілкою. Жаліслива бабуся не витримує і каже онукові:
– Гаразд, Михайлику, йди вже спати!
Мишко одразу ж прокидається, робить
круглі очі і заявляє:
– Дай же мені поїсти нормально!
Марічка (3 роки). У Марічки нещодавно
народилася сестричка. У садку Марічку запитують вихователі:
– Ну, як ви з сестричкою ладите?
– Та ніяк! Всі тихо сидять і слухають, як
вона спить!
Ангеліна (6,5 років). Пише черговий лист
святому Миколаю з великим переліком подарунків. Цей список бачить тато:
– Ангеліно, ти не тільки подарунки проси, а й пиши, як ти поводилася в цьому
році!
– Дуже складне завдання! Якщо я напишу Миколаю, що вела себе добре, то скажу
неправду. Якщо я напишу, що вела себе
погано, то він не принесе мені подарунки!
У підсумку розумниця-Ангеліна написала
так: «Любий святий Миколаю! У цьому році
я вела себе ОРИГЕНАЛЬНО!»
Артем (3 роки). Запитує у тата:
– Тато, скажи, а ти не боїшся, коли гроза
і грім в небі?
– Ні, адже я – чоловік! А ти?
– А я чоловік, тільки коли салют у небі.

Олексійчик (4 роки). Мама запитує сина:
– Як ти вважаєш, Олексику, у тебе душа є?

http://nashydetky.com/

До наших читачів!
Редакційна колегія з радістю отримає ваші листи,
відгуки, замітки, які з’яв
лятимуться на сторін
ках
нашого додатку або на сайті www.rodkom.org. Також
редакція буде відповідати
на ваші запитання, спрямовані у відділ листів. Радо
опублікуємо і творчість дітей – вірші, оповідання, казки. Надсилайте нам сценарії
шкільних постановок і класних годин, особливо будемо
вдячні за напрацювання
батьківських зборів. Співпраця та спільна творчість
зробить газету яскравою,
змістовною і цікавою широкому колу читачів!

дробиці. Поведінка собаки мене не напружувала, а, швидше, зацікавила.
Але чи знають господарі пса про його
пригоди? Я прикріпив до нашийника тварини записку такого змісту: «Я б хотів дізнатися, хто власник цієї чудової тварини і
чи знає він (тобто ви), що пес майже щодня
приходить до мене поспати?». Наступного дня пес, як завжди, прийшов до мене і
плюхнувся в коридорі. До його нашийника була прикріплена записка з наступним
текстом: «Ця мила тварина живе в будинку,
де росте шестеро дітей, двом з яких немає

Оголошую
оголошення!
Петренко,
що це в тебе всі
зошити щурами
обмальовані?
Ти їх любиш
чи це натяк на
мою персону?
Учитель: «Отже, хто мені скаже, що таке
морфема? Ніхто? Значить, по журналу... так...
Муховська!».
У класі тиша. Хтось їй шепоче підказку.
Вчитель: «Хто підказує?». (Суворо озирається).
Учень: «Ніхто...»
Вчитель: «То підкажіть!»
Не займайте місце Попова, воно святе!
Тема – функції. Будемо сидіти на них, поки не
помремо.
У нас зараз від тиші стеля звалиться. Ви хоч дихайте, щоб чути було!
Зараз я вам зроблю хороші оголошення. А
якщо будете вести себе як дикуни, то зроблю
погані!
Склади ручки, сиди і чекай разом із закритим
ротом.
Подивіться усно.
Ліс рук, аж заблукав.
Атоми за руки беруться і стають у коло!
Працюємо з тим, що Бог послав. А він послав
тільки об’єм кисню.
В жодні ворота не вкладається.
Нас би вбив парашутист, якби дізнався, що в
задачі вийшло, що сили тертя об повітря не існує!
Та не зітхайте так сильно, бо протягне.
Вуха мийте до пояса! Головна частина у нас
поки що голова, її ніхто не відміняв.
Йому підписали смертний договір.
Секундочку, зачекайте дві хвилиночки.
Там дощ почав починатися.
І поклав в далекий стіл свого ящика.
Хто це у мене все гомонить... гуманоїди
мої ...
Постійна бойова готовність
може настати в будь-який час
дня і ночі.

і трьох років, тому він просто намагається
де-небудь виспатися. Чи міг би я теж прийти до вас завтра?»

http://obi-kenobi.ya.ru/replies.
xml?item_no=42976

Шановні батьки!
ВГО «Батьківський комітет України» пропонує Вам взяти участь у вирішенні проблем, що
висвітлюються на сторінках нашої газети. Ви
можете приєднатися до нашої громадської діяльності. Для цього напишіть листа на електронну адресу rodkom@ukr.net про своє бажання
співпрацювати або вступити в «Батьківський
комітет України». Також Ви можете надавати
посильну фінансову підтримку програмам, що
розвиваються організацією. Благодійний фонд
«Батьківський комітет України» приймає допомогу за такими напрямами:
1. Надання допомоги сім’ям, які перебувають
під загрозою позбавлення батьківських прав
або у яких вже відібрані діти. Якщо ви хочете
допомогти таким сім’ям, вкажіть призначення

з л ю б о в’ю

Порадуйте моє серце сьогоднішнє.

Жив-був пес...

Одного чудового дня до мене у двір забіг старенький, втомлений на вигляд пес.
На собаці був нашийник. Пес був дебелий
і явно одомашнений ще поколінь двадцять
п’ять тому. Він підійшов до мене, я почухав
його за вухом і пішов у будинок. Він пішов
за мною слідом, увійшов, впав у передпокої і тут же заснув. Наступного дня історія
повторилася! Пес прибіг до мене, зайшов
у будинок, згорнувся калачиком у передпокої і заснув години на дві. Кілька тижнів
бідолашна тварина приходила до мене
поспати. Зрештою, я вирішив дізнатися по-

Про вчителя

коштів: Добровільна пожертва для допомоги сім’ям, що постраждали від ювенальної
юстиції.
2. Просування законодавства, яке захищає
сім’ю. Охоплює програми роботи із законопроектами: створення нових законопроектів, висновки щодо законопроектів, які виносяться на
голосування у Верховній раді України, протидія
антисімейному законодавству. Призначення
платежу – добровільна пожертва на юридичний супровід законопроектів.
3. Інформаційний напрям – включає в себе
створення, друк та безкоштовне розповсюдження серед цільової аудиторії інформаційних матеріалів, які сприяють збереженню
традиційних цінностей. Призначення платежу

Скажіть, як буде англійською:
«Мама
старша
за дочку
на п’ять
років»?

– добровільна пожертва на матеріали на захист сімейних цінностей.
4. Освітній напрям – включає в себе створення підручників і програм, підтримку програм,
які пропагують сімейні цінності, рецензування
існуючих та недопущення в освітній процес неякісних та шкідливих програм. Призначення
платежу – добровільна пожертва на освітні
програми.
Також БФ може акумулювати кошти на цільові
програми у вашому населеному пункті, якщо ці
програми збігаються з цілями і завданнями, задекларованими «Батьківським комітетом України».
Пропоновані вами програми можна обговорити
за тел.: 096-510-4713. Розрахунковий рахунок:
БФ «Батьківський Комітет України», ЄДРПОУ
38716004, рахунок 26007445160400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005. Призначення коштів:
добровільна пожертва на (вкажіть на що).
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