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        «Дитинство — коли все дивно і ніщо не викликає подиву»        (А. 

Притча про  жорстокість 
 
В одному з монастирів Шаолі-

ня майстер навчав своїх учнів. І 
якось учень поставив майстрові 
запитання : 

- Учителю, а як дізнатися, 
наскільки я жорстокий ? 

- Щоразу, коли ти завдавати-
меш удару своєму ворогові, уяви 
себе на його місці і відчуй його 
біль. І якщо один раз не відчуєш 
болю – знай, жорстокість захли-
снула тебе. 

 
      У засобах масової інформа-

ції все частіше з’являються нови-
ни про нестерпну жорстокість, 
носіями або жертвами якої є непо-
внолітні діти.  

     Українське суспільство пере-
живає не найкращі часи : насильс-
тво в родині, нерівність, підвище-
на агресивність підлітків, вживан-
ня наркотиків, алкоголю, розкута 
сексуальна поведінка дітей та під-
літків. Усе це знаходить своє вира-
ження в поведінці та в стосунках 
між дітьми та між дітьми і дорос-
лими. 

  Насильство – це дії над однією 
людиною або кількома людьми, 
що характеризуються такими 
ознаками : 

чиняться усвідомлено, цілеспря-
мовано; 

заподіюють шкоду (фізичну, 
моральну, матеріальну); 

порушуються права та свободи 

людини; 
той, що чинить насильство, має 

значні переваги, це зводить до ну-
ля ефективний захист жертви на-
сильства. 

      Види насильства: 
Фізичне; 
сексуальне; 
психологічне; 
економічне. 
фізичне (спроба вбивства, 

побиття, катування, завдання фізи-
чних пошкоджень, жбурляння різ-
ними предметами); 
психологічне та емоційне 

(постійне стеження, погрози, заля-
кування, шантаж, контроль життя 
та спілкування, ізоляція, заборона 
на спілкування); 
сексуальне (зґвалтування і 

сексуальні домагання – інколи в 
присутності інших людей, сексуа-
льні образи, насильницьке задово-
лення статевої пристрасті непри-
родним способом); 
 економічне (фінансовий ко-

нтроль і фінансові обмеження, за-
борона працювати і вчитися, сві-
доме руйнування та пошкодження 
майна, позбавлення можливості 
користуватися майном). 

 
 

  Причини проявів насильства : 
 
Сім’я як  фактор становлення 

агресивної поведінки; 
взаємини з однолітками; 
засоби масової інформації; 

комп’ютерні ігри; 
низький соціально-економічний 

рівень життя великої кількості сі-
мей; 

вплив соціуму; 
післяпологова депресія матері. 
Здійснення заходів 
з  попередження  насильства в сім'ї 
в межах наданих їм повноважень 
покладається на: 
   1) спеціально уповноважений 
орган виконавчої влади  з  питань 
попередження насильства в сім'ї; 
     2)  відповідні підрозділи органів 
внутрішніх справ; 
     3) органи опіки і піклування; 
    4)  спеціалізовані  установи для 
осіб, які вчинили насильство в сі-
м'ї, та жертв такого насильства: 
     кризові центри для членів сі-
мей,  в яких вчинено насильство в 
сім'ї або існує реальна загро-
за  його  вчинення  (далі -  кризові 
центри). 

 

 

Анастасія Заремба, 

учениця 24 групи  

                                           Заходи акції  
1.Виховні години: 
- «Види і форми насильства в сім’ї» - (8-9 класи); 
- «Попередження насильства в сім’ї» -(10 класи); 
- «Як допомогти жертвам насильства» -(11 класи). 
2.Інформаційно-просвітницька лекція: 
Учні 10 класу 24 групи організували проведення лек-
ції: «Права людини» з нагоди проголошення Загаль-
ної декларації прав людини.  
3.Соціальний педагог Королькова Т.В. провела анке-
тування учнів 8-9 класів з метою виявлення проявів 
жорстокого поводження в сім’ї. 
4.Оформлено тематичний стенд під гаслом «Стоп 
насильству!», де розміщені адреси та номери телефо-
нів,за якими можна звернутися по допомогу. 

5.На батьківських зборах (27.11.2014 р). в рамках ба-
тьківського всеобучу класними керівниками проведе-
но інформаційно-просвітницьку бесіду «Ні! Насильс-
тву в сім’ї». 
6. Підготовлено та видрукувано пам’ятку для батьків 
«Дитинство без насильства!» 
7.У бібліотеці ліцею оформлено те-
матичну виставку просвітницької 
літератури « Попередження насиль-
ства в сім’ї».  

Ліцеїсти – активні учасники щорічної Міжнародної акції «16 днів проти насильства»  
(25 листопада по 16 грудня) 
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 “Борімося з вірусом, а не з людь-

ми»                                         (Джонатан Манн).  

 Життя – шанс.  
Скористайся ним.  

                        Життя – 
боротьба. Почни її.    

Марія Тереза   
 

1 грудня - Всесвітній 
день боротьби зі СНІ-

Дом. Це день, коли світова гро-
мадськість висловлюється на підт-
римку 43 мільйонів людей в усьо-
му світі, що живуть з ВІЛ/СНІД. 
Це день, коли ми повинні нагадати 
собі, що кожні 10 секунд від цього 
захворювання помирає одна люди-
на і кожні 14 секунд одна дитина у 
світі стає сиротою внаслідок ВІЛ/
СНІД. 

ВІЛ-інфекція - захворювання, 
яке ослаблює імунітет людини - 
вражає переважно молодих людей 
віком від 18 до 27 років. Головни-
ми чинниками розповсюдження 
ВІЛ серед молоді є вживання ін'є-
кційних наркотиків і незахищені 
статеві стосунки. Здавалося б, усе 
так просто: не вживати наркотики, 
захищати свій секс презервативом 
і зберігати відданість одному ста-
тевому партнеру (а в ідеалі - до-
шлюбну цнотливість і шлюбну 
вірність). Але насправді ми бачи-
мо зовсім іншу картину: у свідо-
мості багатьох молодих людей 
наркотики і секс - це синоніми по-
нять "незалежність", "ризик", 
"сучасність", "задоволення", 
"самовираження"... "It's cool!" - 
каже сучасна молодь, за що й роз-
плачується СНІДом, і ланцюг епі-
демії розгортається далі: інфікова-
ний шприц з наркотиком іде по 
колу, інфікуються довірливі стате-
ві партнери, народжуються ВІЛ-
інфіковані діти. 

Минуло лише 23 роки з того 

дня, як у світі було зареєстровано 
перший випадок захворювання на 
СНІД, але масштаби поширення 
хвороби сьогодні вражають. Кіль-
кість померлих за цей час переви-
щила 20 мільйонів. Сьогодні за 
темпами поширення цієї патології 
наша держава, на жаль, посідає 
одне з перших місць в Європі. По-
ловина заражених цією хворобою 
– це люди у віці від 10 –до 25 ро-
ків, а головними чинниками роз-
повсюдження ВІЛ серед молоді є 
вживання ін’єкційних наркотиків і 
незахищені статеві стосунки. 
        За статистикою, щоденно в 
Україні на СНІД інфікується 48 
людей, помирає  7. Їх кількість із 
кожним роком збільшується.  

СНІД не знає кордонів, не зва-
жає ані на колір шкіри, ані на наці-
ональність, ані на політичні пре-
ференції. ВІЛ/СНІД - це проблема 
не лише для системи охорони здо-
ров'я, вона торкається усіх сфер 
життя суспільства, має суттєвий 
вплив на економічні та демографі-
чні показники. 

Офіційна статистика не відобра-
жає реальної ситуації в країні. 
Міжнародні експерти оцінюють 
загальну кількість ВІЛ-
інфікованих у 300-500 тисяч осіб, 
що становить 1 відсоток від дорос-
лого населення, що може призвес-
ти до глибокої демографічної кри-
зи, погіршення якості продуктив-
них сил суспільства, зниження 
обороноздатності держави. 

Україна відрізняється від інших 
європейських країн великою кіль-
кістю ВІЛ-позитивних дітей. Як-
що у країнах Європи їх налічують 
одиниці або десятки, то в Україні 
йдеться про тисячі. Це переважно 
діти, народжені від ВІЛ-

позитивних матерів. 
Зусиллями державних і недер-

жавних організацій уже багато 
зроблено для подолання епідемії 
ВІЛ/СНІДу. Так, сьогодні в Украї-
ні вже стала доступною антирет-
ровірусна терапія (АРВ-терапія), 
яка хоч і не виліковує від ВІЛ-
інфекції, але значно покращує 
стан життя ВІЛ-інфікованих на 
стадії СНІДу. 

Вшануємо цього дня тих, хто 
помер від цієї страшної хвороби і 
зупинимось на мить, аби погляну-
ти, який чудовий світ навколо нас 
і скажемо собі: “СНІД не позба-
вить мене цього сонячного життє-
вого сяйва!”  

Символом солідарності з тими, 
кого торкнулася проблема СНІДу, 
стала «Червона стрічка» - знак, 
створений художником Франком 
Муром у квітні 1991 року. Це сим-
вол пам’яті про мільйони людей, 
чиє життя забрала смертельна хво-
роба, символ протесту проти дис-
кримінації ВІЛ-інфікованих, нага-
дування тим, кого епідемія не тор-
кнулася, про необхідність турбува-
тися про свою безпеку і здоров’я.  

 
 

Олександра Антонюк, 
учениця 24 групи 

 
 
 

01 грудня 2014 року у Кам’я-
нець-Подільському ліцеї відбувся 
учнівський проект «Молодь проти 
СНІДу», яку підготували учні 8 
класу 01 групи (класний керівник 
Семенишена Т.В.). 
Ліцеїсти донесли до ліцейського 
загалу корисну інформацію у ви-
гляді пам’яток та символічних чер-
воних стрічок. Також було оформ-

лено виставку учнівських малюн-
ків на тему: «Майбутнє без СНІ-
Ду». Захід сприяв формуванню 
позитивної мотивації молоді на 
здоровий спосіб життя.  

 



Шеф — редактор:  
Чернецька Олена Валентинівна 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
(Заснована у 1996р.) 

 
 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  
вул.  Лесі Українки, 29 
Тел./факс 51410 
Офіційний сайт ліцею — kplice-
um.ucoz.ru  
Неофіційний форум ліцею—
www.liceykp.7bb.ru 
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Дружба… Що означає це слово? У тлумач-
ному словнику можна прочитати таке визначення: 
«Добрі, приязні стосунки на основі взаємної прихи-
льності та відданості». 
Отже, це – найчастіше стосунки, які можуть виника-
ти внаслідок спільної діяльності, єдності думок… 
Саме це стає, на мій погляд, основою дружби. Знайти 
друга іноді вдається не кожному, адже люди різні за 
характером, уподобаннями, а щоб добитися прихиль-
ності з боку іншої людини, потрібна величезна робо-
та розуму і серця. 
Існують певні правила, за допомогою яких ви зможе-
те сподобатися людям, знайти друзів. 
Правило 1.  Щиро вітайся з іншими людьми. 

Правило 2.  Посміхайся! Тобі це нічого не варте, а 
людині ти зробиш приємне! 
Правило 3.  Пам’ятай, що ім’я людини – це найкра-
щий для неї звук. Частіше звертайся до свого спів-
розмовника на ім’я. 
Правило 4.  Будь хорошим слухачем! 
Правило 5.  Говори про те, що цікавить твого 
співрозмовника. 
Дотримуючись цих правил, ти, якщо не знайдеш дру-
га, то принаймні станеш гарним співрозмовником. 

 
     Нехай тобі щастить! 

 

Конфлікти і трудно-
щі у спілкуванні з ба-
тьками 

Усе залежить від того, які 
цілі спілкування ти переслідуєш. 
Якщо твоя мета - виграші, маніпу-
ляції батьками, помста, - розібра-
тися треба в собі. Бо в основі на-
станов батьків до своїх дітей ле-
жить бажання допомогти і зробити 
якнайкраще. Якщо ж в основі кон-
флікту - бажання досягти згоди, 
компромісу, коли задовольняються 
інтереси і батьків, і дітей – необхі-
дно словесними методами, тільки 
обговорюючи проблему разом, 

знайти таке рішення, що влаштує 
обидві сторони. Вважається, що 
навіть маленька дитина може розг-
лядати різні варіанти виходу з кон-
фліктної ситуації, що навіть із во-
рогом можна домовиться словесно. 
Подумайте, чи здатні ви пояснити 
свою позицію найріднішим людям 
– батькам - і вислухати їх аргумен-
ти, зрозуміти їх, знайти варіанти 
рішення ?  

Отже, аналізуйте свої цілі 
спілкування, говоріть про хвилюю-
че питання з батьками, пам’ятайте 
не тільки про свої права і обов’яз-
ки перед сім’єю, школою; аналі-

зуйте свої емоції, будьте терпля-
чим і уважним слухачем; пропо-
нуйте свої варіанти вирішення си-
туації. 

Домашнє завдання. Спро-
буйте сьогодні ввечері обійняти 
всіх членів своєї родини і сказати 
про те, як ви їх любите. Спостері-
гайте за своїми відчуттями і емоці-
ями рідних під час виконання цієї 
вправи. 

Колись давно на півдні 
Африки жив розумний, але дуже пи-
хатий вождь. Увесь день  його скла-
дався з приміряння вишуканого 
вбрання та розмов із підданими про 
свій розум. Так минали дні за дня-
ми, роки за роками… Аж ось проко-
тилася країною чутка, що в пустелі 
з’явився мудрець. Дуже розлютився 
вождь:»Як можна називати якогось 
там старця найрозумнішою люди-
ною у світі!?». Але нікому свого обу-

рення не показав, а запросив мудре-
ця до себе… 

І ось настав день зустрічі. 
Зібралося усе плем’я, щоб послухати 
найрозумніших людей світу. Вождь 
сидів на високому троні й тримав у 
руках за спиною метелика. До нього 
підійшов невеличкий худорлявий чо-
ловік, привітався й сказав, що гото-
вий відповісти на будь-яке запитан-
ня. І тоді, недобре посміхаючись, 
вождь сказав: “Скажи-но мені, що я 

тримаю в руках, живе чи мертве?” 

Мудрець трохи подумав, 

усміхнувся й відповів:  

 

«Усе в твоїх  

руках». 

 
Анастасія Прозорська, 

учениця 24 групи 

         Шість правил, дотримання яких дозволить вам сподобатися  людям 


