Департамент культури і туризму, національностей та релігій
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Інформаційний поточний список літератури.
Вип. 7

Наша держава – це велика сім’я,
а сім’я – це мала держава і
тримається вона на любові.
Конфуцій
Чернігів 2016

Молодь і сім’я : інформ. список л-ри. - Вип. 7 / уклад. : Л.Кравченко
; КЗ «Чернігів. б-ка для юнацтва» ЧОР, - Чернігів, 2016. - 30 с.
Сім’я починається з любові двох людей, метою якої є не егоїстичне
задоволення, а радість, заснована на щасті іншого. Така здатність любити
залежить від здібності до співпереживання, вміння думати не тільки про
себе, але і про кохану людину, піклуватися про неї, знати, що це і є твоє
щастя, і не чекати винагороди.
Коли двоє закоханих вирішують пов’язати свою долю, вони майже
не замислюються про те, наскільки підходять один одному. Але
поступово з’ясовується, що у спільному житті багато що залежить не
тільки від любові, але й від етичної культури партнерів.
Проаналізувати цінності шлюбу допоможе поточний інформаційний
список літератури «Молодь і сім’я», який знайомить з законодавством
України щодо сім’ї (молодої сім’ї), статтями з періодичних видань за
2008-2014 рр., які стосуються проблем сімейного виховання, батьківства,
всиновлення/вдочеріння, насилля в сім’ї, розлучення тощо.
Список складається з розділів:
Розділ І. Законодавство про сім’ю.
Розділ ІІ. Сімейні грані сьогодення.
Інформацію частково анотовано, в середині розділів розташовано в
алфавітному порядку. Доповнення і оновлення здійснюється щороку.
Представлені інформаційні джерела знаходяться у фонді КЗ «Чернігівська
обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради.
Рекомендовано бібліотечним і соціальним працівникам, викладачам,
молоді.
Укладач: Л.А.Кравченко
Комп’ютерний набір: Л.А.Кравченко
Відповідальна за випуск: М.О.Латамарчук
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Розділ І

Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних сімей : Закон
України від 19 трав. 2009 р. №1343 // Голос України. - 2009. - 2
черв.(№100). - С.15; Уряд. кур’єр. - 2009. - 17 черв. (№106). - В дод. :
С.10.
Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення соціальних гарантій прийомним батькам :
Закон України від 10 берез. 2010 р. № 1959-VI // Уряд. кур"єр. - 2010. - 31
берез. (№59). - C.4.
Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань забезпечення житлом громадян : Закон України від 11
черв. 2009 р. №1510 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 4 лип.(№118). - С.13.
України. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при
народженні дитини : Закон України від 17 листоп. 2009 р. №1723-VI //
Праця і зарплата. - 2009. - 9 груд.(№46). - С.5.
Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та
піклування дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна
дітей : Закон України від 19 квіт. 2011 р. №3234-VI // Уряд. кур’єр. - 13
трав. (№85). - С.5.
Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи
піклування : Закон України від 21 трав. 2009 р. №1390 // Уряд. кур’єр.2009. - 12 черв.(№103). - С.12.
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Україна Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення захисту прав дітей : Закон України від 21
трав. 2009 р. №1397 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 12 черв.(№103). - С.12.
Україна. Закон. Про внесення зміни до Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при
народженні дитини : Закон України від 17 берез. 2011 р. №3164-VI //
Голос України. - 2011. - 9 квіт.(№65). - С.14;
Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про
соціальну роботу з дітьми та молоддю» : Закон України від 15 січ. 2009 р.
№878 // Голос України.- 2009. - 31 січ.(№17). - С.10-11.
Україна. Закон. Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи : Закон України від 1 черв. 2010
р. № 2296-УІ // Уряд. кур’єр. - 2010. - 30 черв. (№ 117). - С.9.
Україна Закон. Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання
дитини для жебракування : Закон України від 15 січ. 2009 р. №894 //
Уряд. кур’єр. - 2009. - 25 лют.(№34). - С.5.
Україна. Закон. Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо майна, що є приватною власністю дружини, чоловіка : Закон
України від 17 трав. 2012 р. №4766-VI // Уряд. кур"єр. - 2012. - 21 черв.
(№ 110). - С.4.
Україна. Закон. Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо підвищення шлюбного віку : Закон України від 15 берез. 2012 р.
№4525-VI // Уряд. кур"єр. - 2012. - 10 квіт. (№ 65). - С.22.
Україна. Закон. Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей : Закон України
від 19 трав. 2011 р. №3381-VI // Уряд. кур’єр. - 2011. - 22 черв. (№112). С.11; Голос України. - 2011. - 11 черв.(№106). - С.5.
Україна. Закон. Про внесення змін до статті 11 Закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» :
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Закон України від 15 січ. 2009 р. №875 // Уряд. кур’єр. - 2009.- 31
січ.(№17). - С.5.
Україна. Закон. Про внесення зміни до статті 143 Сімейного
кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового
будинку : Закон України від 12 трав. 2011 р. №3354-VI // Голос України.
- 2011. - № 3 черв. (№ 100). - С.2.
Україна. Закон. Про внесення змін до статті 36 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо
соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної
середньої освіти, у зв’язку з втратою годувальника : Закон України від 23
черв. 2009 р. // Уряд. кур’єр. - 2009. - 17 лип.(№127). - С.4.
Україна. Закон. Про внесення зміни до статті 61 Сімейного
кодексу України щодо об’єктів права спільної сумісної власності
подружжя : Закон України від 11 січ. 2011 р. №2913-VI // Голос України. 2011. - 29 січ.(№17). - С.29
Україна. Закон. Про внесення зміни до статті 143 Сімейного
кодексу України щодо обов'язку батька забрати дитину з пологового
будинку : Закон України від 12 трав. 2011 р. №3354-VI // Голос України.
– 2011. – № 3 черв. (№ 100). – С.2.
Україна. Закон. Про державну реєстрацію актів цивільного стану :
Закон України від 1 лип.2010 р. № 2398-VІ // Голос України. - 2010. - 27
лип. (№137).- С.6-7.
Україна. Закон. Про Загальнодержавну програму «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року : Закон України від 5 берез. 2009 р. №1065 // Уряд. кур’єр. 2009. - 15 квіт.(№14). - В дод. : С.7-8; Голос України. - 2009. - 31
берез.(№57). - С.16.
Україна. Закон. Про ратифікацію Європейської конвенції про
усиновлення дітей (переглянутої): Закон України від 15 лют. 2011 р.
№3017-VI // Голос України. - 2011. - 11 берез.(№44). - С.3; Уряд. кур’єр. 2011. - 23 берез.(№52). - С.9.
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Україна. Верховна Рада. Про проведення парламентських слухань
на тему: «Інститут сім’ї в Україні : стан, проблеми та шляхи їх
вирішення» : Постанова Верховної Ради України від 3 берез. 2011 р.
№3083-VI // Голос України. - 2011. - 15 берез.(№46). - С.11; Уряд. кур’єр.
- 2011. - 18 берез.(№49). - С.11
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у держбюджеті для державної
підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання
загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді,
жінок, сім’ї : Постанова Каб. Міністрів України від 2 берез. 2011 р.
№171// Уряд. кур’єр. - 2011. - 18 берез.(№49). - С.11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до пункту 13
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми :
Постанова Каб. Міністрів України від 23 лют. 2011 р. № 155 // Уряд.
кур’єр. - 2011. - 4 берез.(41). - С.4; Праця і зарплата. - 2011. - 16
берез.(№10). - С.6.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання Державної
спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву" : Постанова Каб. Міністрів
України від 28 лип.2010 р. № 670 // Уряд. кур"єр. - 2010. - 20 серп. (№
154). - С.13.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання виготовлення і видачі
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї : Постанова Каб.
Міністрів України від 2 черв. 2010р. №39 // Уряд. кур"єр. - 2010. - 16 черв.
(№ 108). - С.10.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Каб. Міністрів України
від 6 січ. 2010р. №20 // Уряд. кур'єр. -2010. -27 січ.(№15). - С.16.
Зміни, які стосуються прийомних сімей.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Положення про
дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю:
6

Постанова Каб. Міністрів України від 24 черв. 2009 р. №620 // Уряд.
кур’єр. - 2009. - 4 лип.(№118). - С.12.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у держ. бюджеті для держ. підтримки
молод. і дит. громад. організацій на виконання загальнодерж. програм і :
проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї : Постанова Каб.
Міністрів України від 2 берез. 2011 р. №171 // Уряд. кур"єр. – 2011. – 18
берез. (№ 49). – С.11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова
Каб. Міністрів України від 4 лют. 2009 р. №59 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 12
лют. (№25). - С.11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям : Постанова Каб. Міністрів України від 11 берез. 2009 р. №202 //
Уряд. кур'єр. – 2009. - 26 берез.(№54). - С.11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної
цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року : Постанова
Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. №341 // Уряд. кур"єр. 2013. - 29 трав. (№ 94). - С.12-13.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,
молоді, жінок та сім’ї : Постанова Каб. Міністрів України від 17 берез.
2011 р. №251 // Уряд. кур’єр. - 2011. - 31 берез.(№58). - С.10.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,
молоді, жінок та сім'ї : Постанова Каб. Міністрів України від 17 берез.
2011 р. №251 // Уряд. кур"єр. – 2011. – 31 берез. (№ 58). – С.10.
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Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю :
Постанова Каб. Міністрів України від 5 берез. 2009 р. №160 // Уряд.
кур’єр. - 2009. - 21 берез.(№51). - С.5.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки програм і заходів аерокосмічного профілю
серед дітей та молоді : Постанова Каб. Міністрів України від 5 берез. 2009
р.№169 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 21 берез.(№51). - С.5.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з реалізації державної політики стосовно дітей та
заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і
безпритульності : Постанова Каб. Міністрів України від 5 берез. 2009 р.
№170// Уряд. кур’єр. - 2009. - 21 берез.(№51). - С.5.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій
на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно
дітей, молоді, жінок, сім’ї : Постанова Каб. Міністрів України від 5 берез.
2009 р. №174// Уряд. кур’єр. - 2009. - 21 берез.(№51). - С.5
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім’ї
: Постанова Каб. Міністрів України від 2 квіт. 2009 р. №295 // Уряд.
кур’єр. - 2009. - 11 квіт.(№66). - С.11.
Україна Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для виконання
Державної програми створення єдиної системи надання екстреної
медичної допомоги на період до 2010 року : Постанова Каб. Міністрів
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України від 2 квіт. 2009 р. №300 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 11 квіт.(№66). С.11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для формування статутного капіталу державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» з подальшим спрямуванням на виконання
Державної програми забезпечення молоді житлом : Постанова Каб.
Міністрів України від 8 квіт. 2009 р. №324 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 22
квіт.(№72). - С.9.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку та правил
обов’язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у
фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України «Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю» : Постанова Каб. Міністрів України
від 22 лип. 2009 р. №805 // Уряд. кур’єр. - 2009. - 29 серп.(№150). - В
дод.: С.13-14.
Україна. Кабінет Міністрів . Про затвердження Типового
договору про спільне володіння та користування неподільним і загальним
майном гуртожитку : Постанова Каб. Міністрів України від 8 квіт. 2009 р.
№326. // Уряд. кур’єр. - 2009. - 22 квіт.(№72). - С.9.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Типового
положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку : Постанова
Каб. Міністрів України від 28 квіт. 2009 р. №422 // Уряд. кур’єр. - 2009. 10 черв.(№101). - С.10-11.
Україна. Кабінет Міністрів. Про спрямування коштів
Стабілізаційного фонду на надання пільгових довгострокових державних
кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам для
будівництва (реконструкції) і придбання житла : Постанова Каб.
Міністрів України від 7 жовт. 2009 р. №1100 // Уряд. кур’єр.- 2009.- 22
жовт.(№195).- С.4.
9

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження додаткового
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» : Розпорядження Каб. Міністрів України від
20 трав. 2009 р. №534-р. // Уряд. кур’єр. - 2009. - 23 трав.(№90). - С.4.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження додаткового
розподілу обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» : Розпорядження Каб. Міністрів України від
23 верес. 2009 р. №1131-р. // Уряд. кур’єр. - 2009. - 1 жовт.(№180). - С.4.
Україна. Кабінет Міністрів. Про придбання квартир для
забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов : Розпорядження Каб. Міністрів
України від 5 серп. 2009 р. №929-р // Уряд. кур’єр. - 2009. - 12
серп.(№145). - С.4.
Україна. Кабінет Міністрів. Про придбання квартир для
забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов : Розпорядження Каб. Міністрів
України від12 серп. 2009 р. №962-р. // Уряд. кур’єр. - 2009. - 20
серп.(№151). - С.12.
Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року :
Розпорядження Каб. Міністрів України від 31 трав. 2012 р. № 325-р//
Уряд. кур"єр. - 2012. - 13 лип. (№ 123). - С.13.
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Чернігів. Міська Рада. Про Програму підтримки молодих сімей та
народжуваності у м.Чернігові на 2010-2015 роки : Рішення Чернігів.
міської ради від 25 груд. 2009 р. // Чернігів. відом. - 2010. - 3 лют.(№5). С.14.

Розділ ІІ

Статті періодики :
Акіменко О.О. Особливості роботи шкільного психолога з батьками
/ О.О.Акіменко // Шк. психологу. - 2011. - № 1. - С.29-31.
Акуленко А. Насильство починається з байдужості: [акція «16 днів
проти насильства»] / А.Акуленко // Голос України. - 2009. - 24
груд.(№245). -С.10. Андреєва О. Що наші діти знають про секс /
О.Андреєва // Дзеркало тижня. - 23 лют.(№7). - С.22.
Антипова І. Це моя дитина : сцен. пізнав. гри для батьків і дітей //
Позакл. час. - 2014. - № 4. - С. 84.
Антоненко П. Як протидіяти насильсиву у сім’ях / П.Антоненко //
Сіверщина. - 2009. - 20 серп.(№34). – С.15.
Проблема насильства у сім’ях у наш нервовий час вийшла на одне з
перших місць. Не оминуло це явище й України. Тому держава і
громадськість уже не можуть не реагувати на цю біду.
Артюх І. Проблеми сімейного виховання підлітків: батьків. збори
/І.Артюх // Шк. світ. - 2013. - Жовт. (№ 19). - С. 8-9. - 5 назв.
Бабаева З. Замуж – в 18 лет. И не раньше / З.Бабаєва // Эхо
планеты.– 2009. - №9. - С.30-31.
Проблема ранних браков.
Безпальська О. Гарантії шлюбного договору / О.Безпальська //
Голос України. - 2011. - 10 лют. (№ 25). - С.13.
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Бебчук М. Дочки-матери / М. Бебчук // Будь здоров!. – 2012. – №
11. – С.46-49.
О душевной близкости матери и дочери в семье.
Бех М. Хатня тиранія / М.Бех // Україна мол.- 2010.- 1 груд.(№225).С.7.
Щороку тисяча українок гине від домашнього насильства. Як не
поповнити їхні ряди й не стати жертвою сімейного терору?
Білусяк Н. Роль матері у вихованні дитини / Н. Білусяк // Відкрит.
урок. – 2012. – № № 3. – С.54-56.
Бокк А. Ссорные мотивы: 7 причин семейных скандалов / А.Бокк //
Дом советов. - 2011. - № 10. - С.6-9.
Борта Ю. Детская жестокость: как не воспитать монстра. Жестокие
дети... Такими их делают родители? / Ю.Борта // Дом советов. - 2013. - №
8. - С.6-7.
Бурлакова В. Любов на відстані / В. Бурлакова // Укр. тиждень. –
2012. – № 17 серп. (№ 33). – С.22-23.
Соціологи вважають, що саме трудова міграція в останні роки
змінила підхід українців до до формування сім'ї.
Бутенко О. Сім’я – провідна виховна інституція: іст. аспект /
О.Бутенко // Рідн. шк. - 2009. - №1. - С.73.-75.
Василь М. «В той палате,-показала врач,-у нас лежат детки с дцп,
синдромом Дауна и …абортный плод». Сердце у меня екнуло,и
внутренний голос сказал: «Это будет твой ребенок!» / М.Василь //Факты.2009. - 4 дек.(№225). - С.29.
Про усиновлення молодими сім’ями дітей-інвалідів.
Васильєва В. Чоловік і жінка - то одна спілка: програма "Основи
сімейного життя" для учнів 10-11 кл. /В.Васильєв // Шк. світ. - 2011. –
Січ. (№ 4). - С.5-8.
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Вертіль О. Квартири для молодят /О.Вертіль // Уряд. кур’єр. - 2010.
- 22 лип.(№133). - С.7.
На Сумщині успішно реалізовується житлова программа.
Виховання в сім'ї : тренінг. заняття для батьків // Відкрит. урок. –
2012. – № № 1. – С. 78-79.
Візір О. Феномен кохання : сцен. конкурсно-розваж. програма з
елементами тренінгу / О.Візір, Ю.Андреєва // Шк. світ. - 2013. - Трав. (№
10). - С.30-31.
Добре виховання в сім'ї є головною запорукою життєвих успіхів
дитини.
Вітковська І. Материнство: дві сторони медалі / І.Вітковська //
Чернігів. відом. - 2013. - 24 квіт. (№ 17). - С.23.
Соціальні проблеми материнства.
Возна С.П. Взаємні обов'язки батьків та дітей: урок /С.П.Возна //
Все для вчит.- 2011.- Січ.(№ 2).- С.84-87.
Войцях Т. Сім'я та її соціально-педагогічний супровід / Т.Войцях
// Соціальн. педагог. – 2013. – С.4-11.
Волигіна Т. Щоб сім'я була щасливою! : година співкув. /
Т.Волигіна, І.Білан // Шк. світ. - 2013. - Трав. (№ 10). - С.20
Волинець Н. Ще один крок до сімейного життя // Чернігів. відом. 2013. - 27 берез. (№ 13). - С.23.
Про восьмий вечір відпочинку "Крок до сімейного життя" у рамках
профілактичної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді з питань підготовки молоді до сімейного життя.
Волотка О.С. Особистісний розвиток учня на всіх сходинках
навчання через взаємодію школи та сім'ї (педагогічна рада) // Вихов.
робота в шк. - 2015. - № 1. - С.12-16.
Воронков В. Дельфіни лікують і рятують дітей / В.Воронков //
Голос України.- 2009.- 1 лип.(№119).- С.18-19.
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На самому березі Чорного моря, на одеському пляжі «Ланжерон»
розмістився дельфінарій. У нього суто морське ім’я – «Немо».
Дельфіни тут не тільки дарують людям радість на виставах. Морські
тварини в дельфінарії виступають у ролі лікарів, котрі рятують маленьких
дітей від підступних хвороб.
Гарбуз С.І. Свята материнська тривога. 10-11 кл.: година спілкув.
батьків і дітей С.І.Гарбуз // Класному керівнику. Усе для роботи.- 2011.№ 1.- С.49-53.
Гірман Н. Сучасна сім'я у дзеркалі сьогодення
педагог. - 2014. - Лют. (№ 2). - С.39-43.

// Соціальн.

Формування уявлень про сім'ю в дітей із дитбудинку.
Голобородова М. Доросла гра «Стратегія» /М. Голобородова // Шк.
світ.-2010. - №2. - С.3-5.
Спільна діяльність школи, сім'ї громадськості.
Голубицкая Ж. Левак нечаянно нагрянет / Ж.Голубицкая // Моск.
комсомолец в Украине. – 2011. – 9-15 нояб.(№ 46). – С.26.
О любовных изменах, типах изменщиков и о том, как они ходят
налево.
Гончаренко А. Идем в декрет правильно / А.Гончаренко // Комс.
правда в Украине.- 2009.- 29-30 апр.(№89).- С.30.
Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на
життя ненародженої дитини / О.Гончаренко // Право України.- 2010.№5.- С.90-95.
Гончаренко С. Дитячі будинки сімейного типу – нова форма
подолання сирітства / С.Гончаренко // Рідн. шк.- 2009.-№1.- С.12-16.
Григор'єв В. Чи підлягає сім'я плануванню / В. Григор'єв // Відкрит.
урок. – 2012. – № № 5. – С.39
Позакл. робота щодо статевого виховання старшокласників.
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Громко Р. Батько і мати – це сонце у хаті: сцен. свята клубу
«Берегиня» / Р.Громко // Шк. світ.- 2010.-№42.- С.4-5.
Гук М. Как помочь детям правильно взрослеть? // Твоё здоровье. 2015. - № 6. - С.56-57.
Густіліна Ю. Моя сім'я : батьківські збори, фрагмент // Позакл. час.
- 2013. - № 9-10. - С. 118-119.
Дано О. Батьки - друзі, помічники, порадники : бесіди з батьками //
Розкажіть онуку. - 2013. - Лип. (№ 13-14). - С. 3-12.
Державна підтримка сімей, які усиновили дитину // Уряд. кур’єр.2009.- 17лип(№127).- С.5.
Дети обретают семьи // Чернигов. новости - «Семь дней». - 2010. - 3
февр.(№5). - С.26.
Статистика усыновлений в Украине.
Дидула Р. «Не треба їхати далеко, за вами плачуть діти» / Р.Дидула
//Зеркало недели.-2008.-2 авг.(№28).- С.9.
Письма детей мигрантов – о себе и об Украине.
Долгова В. Лелека вже не прилетить / В.Долгова // Україна мол.2010.- 31 лип.(№140). - С.10.
В наслідок абортів жінки стають бездітними.
Долина Н. Званням відмінниці краще пожертвувати?/ Н.Долина //
Уряд. кур"єр.- 2011.- 5 лют. (№ 22).- С.15.
Майбутнім матерям потрібно навчитися управляти стресом.
Допомога опікунам та піклувальникам // Уряд. кур’єр.- 2009.- 13
лют.(№26).- С.13
Консультація про пільги які передбачені для дітей-сиріт та дітей ,
позбавлених батьківського піклування.
Дубовик С.В. Щасливе батьківство : тренінг для батьків // Шк.
психологу. - 2015. - № 3. - С.31-34.
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Евсюкова С. Секс как предчувствие /С.Евсюкова // Женск. журн.2010.- №9.- С.162-165.
Єніна Н. Сімейні реліквії : сцен. родин. свята / Н.Єніна // Шк. бка. – 2013. – С. 25-27.
Забіян М. З 9 квітня на першу дитину - майже 25 тисяч гривень /
М.Забіян // Вісник Ч.- 2011.- 21 квіт. (№ 16).- С.2.
Залесская Ю. Донація яйцеклеток: помощь бесплоднім парам или
способ заработать? /Ю.Залесская // Чернигов. новости - «Семь дней».2011.- 27 янв. (№ 4).- С.26.
Про допомогу бездітним сім’ям.
Запальська Ю. Назустріч дітям : сцен. автор. програми роботи з
батьками // Позакл. час. - 2013. - № 7-8. - С. 95-96.
Зворикіна Н. Діти з пробірки: жадане батьківство /Н.Зворикіна //
Уряд. кур’єр.- 2009.- 20 лют.(№31).-С.13
Ильина Л. Семейные тайны /Л.Ильина //Чернигов. неделя.-2008.31июл.(№31).-С.3.
За що ми кохаємо один одного? Здавалося б, якщо люди кохають
один одного, що може зруйнувати ідилію?
Золотарева О.Е. Давайте знакомиться! : сцен. заседания клуба сем.
общения / О.Е.Золотарева // Позакл. час. - 2013. - № 23-24. - С.73
Интимные инфекции // Лиза. – 2011. – № 8 июл. (№ 28). – С.16-17.
Ільїних І. Дитина і соціальна відпустка / І.Ільїних // Сіверщина.2009.- 13 серп.(№33).- С.12.
Как усыновить ребенка // Комс. правда в Украине.- 2009.- 7
апр.(№7).-С.8.
Консультация
документы.

про

начало

процесса
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усыновления,

нужные

Калошин В.Ф. Шкідливі батьківські переконання
шк. - 2014. - № 6. - С.8-15.

// Вихов. роб. в

Карасевич А. Педагогічні теорії формування готовності
студентської молоді до створення сім’ї в сучасних умовах / А.Карасевич //
Рідн. шк.- 2008.- №12.- 22-25.
Киндибовська Т.Л. Батько і мати - два сонця гарячих! : сцен. свята
/ Т.Л.Киндибовська // Позакл. час. - 2013. - № 23-24. - С.80-82.
Кирей В. Сирітська доля: хоч пріоритети й змінилися... /В.Кирей //
Уряд. кур’єр. - 2008. - 12 серп.(№147). - С.7.
Батьківську турботу про дітей намагається компенсувати держава.
Коваль Л. Житло для молоді: кредитування поновили / Л.Коваль //
Уряд. кур’єр. - 2010. - 29 лип.(№138). - С.3
Коваль Л. Коли розлучаються двоє / Л.Коваль // Уряд. кур"єр. 2011. - 13 лип. (№ 125). - С.25
"Урядовий кур'єр" вивчав, чи насправді в Україні зросла кількість
розлучень.
Коваль Л. Правда нікому не зашкодить / Л. Ковал // Уряд. кур"єр.
– 2012. – № 22 серп. (№ 151). – С.1, 4.
Ще з радян. часів існує думка, збереження таємниці усиновлення
захищає дитину та її батьків від зайвої уваги оточуючих, малюка - від
психол. травми, надає можливість сім'ї жити звичайним життям. Життя
доводить, що більшість усиновлених дітей все одно дізнаються правду і
чим пізніше це стається, тим непередбачуванішими є наслідки. До того ж,
таємниця усиновлення порушує право дитини, визначене Конвенцією
ООН про її права, від народження знати своїх батьків. В статті йдеться
про готовність укр. сусп-ва про скасування таємниці усиновлення.
Козак Н. М. Робота з агресивними дітьми / Н.М.Козак // Шк.
психологу. Усе для роботи.- 2009.- №7.- С.19-27.
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Козловський О. «Тихі війни» за мурами домашніх твердинь /
О.Козловський // Дем. Україна. - 2009. - 23 січ.(№3). - С.6.
Органи внутрішніх справ в Україні офіційно зареєстрували 120
тисяч «домашніх агресорів». Проте, як вважають фахівці, насправді від
сімейного насильства страждає понад два мільйони українців.
Кокіна В. "Давай познайомимось!" / В.Кокіна // Уряд. кур"єр. 2011. - 4 серп. (№ 141). - С.8.
Як молодим людям знайти одне одного для створення родини.
Кокіна В. Орієнтуємося на партнерство! / В.Кокіна // Уряд. кур’єр.2010. - 23 жовт.(№198). - С.6.
Сім’я і діти у українців за системою цінностей на першому місті.
Кокіна В. Хто захистить українську жінку? / В.Кокіна // Уряд.
кур’єр.- 2010. - 21 жовт.(№196). - С.7.
Колесник М. Налагодження стосунків
педагог. - 2013. - Груд. (№12). - С.43-44.

/ В.Кокіна // Соціальн.

Навчання методів і технік безконфліктних стосунків.
Колеснік Н. Батьки та діти - це сім'я : тренінг для уч. 6-го кл. та
їхніх батьків / Н.Колеснік // Шк. світ. - 2013. - Листоп. (№ 21). - С.17-18
Комоса Т.М. Державна допомога сім’ям з дітьми /Т.М.Комоса
//Чернігів. відом.-2010. - 21 жовт.(№29). - С.14.
Кононенко С. Партнерська взаємодія сім'ї та навчального закладу
/С.Кононенко // Соціальн. педагог. - 2013. - Груд. (№12). - С.50-52.
Корнієнко С. Краще сім разів показати, аніж сім разів розказати /
С.Корнієнко : інформ.-практ. бесіда з батьк. // Початк. шк. - 2013. - № 6. С. 51-52.
Корчак Я. 10 заповідей для батьків / Я.Корчак // Шк. б-ка. – 2013. –
С. 52.
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Косенко Н. Моя сім'я, моя родина в житті і долі України : сцен.
тем. вечору / Н.Косенко // Шк. б-ка. – 2013. – С. 27-30.
Косинська Ю. «Просто поговори зі мною...» /Ю.Косинська
//Україна мол. - 2008. -19 серп.(№153).- С.13.
Кожній четвертій українській дитині бракує спілкування в родині.
Поміщені поради психолога, як покращити спілкування з власними
дітьми.
Косинська Ю. Шлях до щастя / Ю.Косинська // Україна мол. - 2009.
- 13 трав.(№89). - С.12-13.
У дитячому притулку буковинського священника, Героя України
Михайла Жара сироти з усієї країни знаходять свою родину. Стають
на ноги після вироків лікарів, а їхня любов тримає отця Михайла на світі.
Косиченко Л. Щасливих дітей побільшало / Л.Косиченко // Уряд.
кур’єр. - 2008. - 2 серп.(№241). - С.11.
Усиновлення дітей полтавськими родинами.
Костинюк О. Конфлікти з батьками : година спілкув. з елементами
тренінгу // Шк. світ. - 2014. - Берез. (№ 6). - С.15-17.
Красицька Л. Про поняття батьківських прав / Л.Красицька //
Право України. - 2012. - № 8. - С.227-232.
Красін С. Батьки і діти: шлях до взаєморозуміння : відеотренінг для
уч. 11-го кл. / С.Красін, М.Мироненко // Шк. світ. - 2013. - Трав. (№ 10). С.12-13
Кузуб О.І. Сім'я як соціальна ланка суспільства: бінарн. урок/
О.І.Кузуб, І.М.Падусенко// Все для вчит.- 2011.- Лют. (№4-5).- С.117-119.
Кузьменко Л. До власних чотирьох вона взяла ще п’ятьох із
притулку. І вийшла заміж / Л.Кузьменко // Вісник Ч.- 2009.1жовт.(№40).- С.14.
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Не вірите? Скажете так не буває, що парубок оженився на жінці, в
якої дев’ятеро дітей? А от і буває! Доказ того – історія Світлани Циганок
із Понорниці Коропського району, яка створила дитячий будинок
сімейного типу.
Кузьменко Л. «Чи вистачить вашої любові на всіх дітей?» запитали їх.
«Так» / Л.Кузьменко //Вісник Ч.- 2009.- 7 трав.(№19).- С.14.Дитячі
будинки сімейного типу – явище в нашому житті порівняно новее. Це
коли подружжя бере на виховання не менше п’яти сиріт і дітей
позбавлених батьківського піклування.Один з них - у Щорсі.
Кулеба
М.
Дитина
може
сама
позбавити
своїх
батьків…батьківських прав. Але… /бесіду вела І.Шатрова // М.Кулеба //
Голос України.- 2010.- 6 листоп.(№209).- С.9.
Куліш Н. Він тебе люБИТИМЕ! /Н. Куліш // Молодь України.2010.-21січ.(№6).-С.1.
Про приховану проблему – насилля в сім'ї.
Куртєва С. Без сім'ї - немає щастя на землі : сцен. гри / С.Куртєва //
Шк. світ. - 2013. - Листоп. (№22). - С.9-13
Кушнір Л. Робота для мами /Ліна Кушнір // Україна мол. - 2010. - 23
січ.(№13). - С.11.
У першому в Україні СОС-містечку знайшли своїх матерів 42
дитини. А до кінця року тут мешкатиме вдвічі більше малечі.
Ластівка Л. Плануйте своє щастя // Голос України. - 2015. - 18
черв. (№107). - С.16.
Якщо мрієте про щасливі стосунки, бажаних і здорових дітей дбайте про власне репродуктивне здоров'я з юності, плануйте цю сферу
свого життя задля майбутнього.
Лизак Т. Профілактика інфекційних захворювань та захворювань,
що передаються статевим шляхом : система уроків зі статев. вихов. /
Т.Лизак // Все для вчит. - 2012. - Груд. (№ 23-24). - С. 61-69.
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Лизак Т. Репродуктивне здоров'я молоді : урок зі стат. вихов. /
Т.Лизак // Все для вчит. - 2012. - Груд. (№ 23-24). - С. 61-69.
Лиховид И. Семья как барометр социума / И.Лиховид // День. 2010. - 28 июл.(№132). - С.1;6.
В Украине зарегистрировано рекордное количество разводов.
Лобачев В. "Жена мужу венец" / В. Лобачев // Наука и религ.- 2011.№ 3.- С.2-4.
Основы духовно-нравственной культуры в семье на Руси (
документальные подтверждения).
Луганська Г. Жінки перестали відкладати народження дитини «до
кращих часів». Бояться що вони не настануть?/ Ганна Луганська // Голос
України. - 2009. - 31груд.(№250). - С.14.
Манько Л. Проблеми виховання : сцен. ділов. гри для батьків /
Л.Манько // Шк. світ. - 2011. - Груд.(№47). - С.6-8.
Мараховська Т.А. Стань дитині вірним другом, або як
порозумітися з підлітком: виступ на батьк. зборах /Т.А.Мараховська //
Шк. психологу. - 2012. - № 12. - С.26-28.
Йдеться про спілкування дітей і батьків.
Марчук І.П. Про соціальний захист багатодітних сімей / І.П.Марчук
//Чернігів. відомості. - 2009. - 25 листоп.(№48). - С.17.
Мартиненко С. Як батьки можуть допомогти дитині навчатися в
школі // Початк. шк. - 2015. - № 3. - С.48-49.
Махнач В. Уроки спілкування: тренінг. заняття для батьків
/В.Махнач // Шк. світ. - 2013. - Трав. (№ 9). - С.9-12.
Мацегора К. Не кохайтесь, чорноброві, без …контрацептивів /
К.Мацегора // Уряд. кур’єр. - 2010. - 9 жовт.(№188). - С.21.
Українська молодь занадто моло знає про сексуальне життя – і від
цього чимало проблем.
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Мелешко К. Вільні від дітей / К.Мелешко // Главред. - 2009. - №16. С.40-42.
«Чому в тебе немає дітей?» - таке запитання може «добити» навіть
дуже спокійну дівчину зрілого віку, яка не має дітей. Де знайти справжню
відповідь на це важке питання? Чому українці так мало народжують і,
навіть, стверджують, що не хочуть дітей?
Мелешко К. Розірвати узи Гіменея /К.Мелешко // Главред. - 2010. 23 серп.(№34). - С.38-41.
Мироненко Т.І. Родинний міст: година спілкув. / Т.І.Мироненко //
Позакл. час. - 2011. - № 2. - С.33-35.
Миронюк С. Гармонізація стосунків у проблемних сім'ях : реком.
батькам і педагогам / С.Миронюк // Соціальн. педагог. - 2013. - Черв. (№
6). - С. 29-30.
Мичковская Н. Деньги и брак: как предотвратить катастрофу /
Н.Мичковская // Комс. правда в Украине.- 2011. - 23 март. (№ 61). - С.14.
Мичковская Н.Семейный бюджет: искусство тратить / Н.
Мичковская // Комс. правда в Украине. – 2012. – № 14 март.(№ 55). –
С.14.
Міщук С. Найкращі друзі - батьки : сцен. родин. свята / С.Міщук
// Позакл. час. – 2013. – С. 28-30.
Морозова Л. Дитяче містечко прихистило сиріт /Л.Морозова //
Пенс. кур'єр. - 2010. - 5 лют.(№6). - С.1;4.
В Україні започатковано нову форму опіки над дітьми-сиротами.
Музиченко Я. Алкоголята / Я.Музиченко // Україна мол.- 2009. 11серп.(№145). - С.11.
Це не однозначно, що діти алкоголіків – пропащі. Їм просто важче
жити, ніж дітям, що виросли в благополучних родинах. Ці діти
сприймають світ по-іншому, вони безпорадні перед ним. Розплачуючись
за помилки своїх батьків, вони часто намагаються зробити довкілля
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кращим, утім упродовж
психологічної підтримки.

життя

потребують,

як

ліків,

постійної

Музиченько Я. Право сироти /Я.Музиченько // Україна мол. - 2009.
19 лют.(№31). - С.12.
Щоб бути добрими сусідами і співгромадянами, діти
батьківського піклування потребують освіти, професії і житла.

без

Мусафирова О.Союз нерушимый партнеров достойных / О.
Мусафирова // Комс. правда в Украине. – 2011. – № 27 июл. (№ 161). –
С.16-17.
Есть ли жизнь после свадьбы?
Мусій О. Майже все життя у декретній відпустці / О.Мусий // Гарт. 2009. - 27 берез.(№13). - С.20.
Багатодітні сім’ї України.
Мусій О. Народжуємо більше /О. Мусій // Гарт. - 2010. - 15 січ.(№3).
- С.3.
Вперше за три роки
перевищила смертність.

незалежності

України

народжуваність

Народили дітей у 14 років // Сіверщина. - 2010. -19 серп.(№34). С.3.
Ніколенко І.О. Психологічні фактори внутрішньосімейного
виховання / І.О.Ніколенко // Шк. психологу. - 2012. - № 11. - С.6-12.
Нінак М. Особливості порушення справ, що виникають із
шлюбнихправовідносин / М.Нінак // Право України.- 2010.- №6.- С.200208.
Новицький Я.-В. Що таке секс, або Як запобігати розлученням? / Я.
Новицький // Молодь України. – 2011. – № 12 лип. (№ 48). – С.4-5.
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Овдієнко Н. Аборт залишається найпоширенішим методом
«контрацепції» / Н.Овдієнко // Голос України. - 2009. - 31 жовт.(№206).С.9.
Огнева Т. Будьте моим мужем! /Татьяна Ягнева // Комс. правда в
Украине. - 2010. - 16 янв.(№12). - С.11.Стоит ли женщине делать
предложение любимому? В статье рассматриваются разные жизненные
истории.
Огнева Т. Национальные особенности развода /Т.Огнева // Комс.
правда в Украине. - 2010. - 24 июл.(№163). - С.9.
Огнева Т. Папа может все что угодно / Т.Огнева // Комс. правда в
Украине. – 2012. – № 4 фев. (№ 24). – С.16.
Как супругам с появлением ребенка не превратиться из мужчины и
женщины в "только родителей" и сохранить любовь"?
Огнева Т. Правила жизни в семейном оазисе / Т. Огнева // Комс.
правда в Украине. – 2011. – № 22 окт. (№ 235). – С. 1, 16.
Быть счастливыми супругами просто. Надо лишь соблюдать базовые
правила того, кто и что должен делать для другого.
Огородникова Т. Как меняется сім’я. От пришлого к будущему /
Т.Огородникова // Дом. очаг. - 2010. - №6. - С.137-140.
Павліченко О. Не бийте мене! Українці повинні покласти край
тілесним покаранням дітей / О.Павліченко // Експрес. - 2008. -16-17
серп.(№121). -С.18. Насильство-найбрутальніше порушення прав людини.
Дітей, як і дорослих, бити неприпустимо. Діти мають рівне з дорослими
право на повагу до їхньої гідності та фізичної недоторканості, а також
назахистна законодавчому рівні.
Пантелійчук Л. Про допомогу по вагітності та пологах /
Л.Пантелійчук // Праця і зарплата. - 2011. - 6 квіт. (№ 13). - С.22-23.
Папуловських Т. Профілактика правопорушень і сімейного
неблагополуччя : метод. розробки занять /Т.Папуловських // Соціальн.
педагог. - 2013. - Трав. (№ 5). - С.23-24.
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Підручна Д. Ранні шлюб : [«За» і "проти" : причини, наслідки,
запобігання] / Д.Підручна, І.Швидка // Соціальн. педагог. - 2014. - Лют.
(№ 2). - С.20-36.
Поволоцкая Л. В 2011 г. на каждого ребенка старше трех лет из
малообеспеченной семьи государство будет доплачить от 60 до 100
гривен в месяц / Л.Поволоцкая // Факты и коммент. - 2011. - 8 февр. (№
23). - С.5.
Поволоцкая Л. Многодетным семьям снизили на 50 процентів
плату за жилищно-комунальные услуги,газ и электроэнергию
/Л.Поволоцкая // Факты и коммент. - 2010. - 28 янв.(№15). - С.11.
О законе, предоставляющем эти льготы.
Поліщук І. Життєвий орієнтир українців - сім'я / І.Поліщук // Уряд.
кур”єр. – 2011. – № 2 листоп. (№ 203). – С.1,4.
Йдеться про те, що за визначенням соціологів формує наші
моральні принципи.
Посвідчення багатодітної родини // Дем. Україна. - 2009. - 17
лип.(№28). - С.6.
Держава прагне соціально підтримати й захистити сім’ї з дітьми.
Постовий В. Г. Сім'я і школа: проблеми виховання дітей / В. Г.
Постовий, О. А. Невмержицький // Класн. керівник. – 2012. – Черв.(№ 1112). – 1-47 с.
Потапенко Л. Чи всі повинні ставати батьками? / Л.Потапенко //
Десн. правда.- 2011.- 12 лют. (№ 16).- С.2
Приходько С. Тепло отчого дому
// Шк. світ. – 2013. – С. 24-25.

: сцен. свята / С.Приходько

Почему мы живем в гражданском браке? // Подружка. - 2015. - №
4. - С.8-10.
Прожитковий мінімум для дітей // Уряд. кур’єр. - 2009. - 21
берез.(№51). - С.7.
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Прокопенко Ю. Интересные вопросы. Как говорить с детьми о
сексе /Ю.Прокопенко // Крестьянка. - 2011. - № 1. - С.64-65.
Пуляєва В.П. Родина і школа – магічна сила взаємозв’язку /
В.П.Пуляєва //Розкажіть онуку. - 2010. - Лип.(№7). - С.34-38.
Рабодзей С. Виховання і сім'я. Первооснова розвиту дитини як
особистості / С.Рабодзей // Соціальн. педагог. - 2013. - № 11. - С.16-18.
Рагімова З. Програма вивчення сім'ї / З.Рагімова, Л.Юріна//
Відкрит. урок. - 2011. - № 4. - С.74-76.
Забезпечення єдності до учнів з боку сім'ї та навчального закладу.
Рагімова З. Робота з батьками: проект/ З.Рагімова, Л.Юріна//
Відкрит. урок. - 2011. - № 3. - С.76-79.
Романенко Л.Д. Спілкуємося з дітьми: практичне заняття для дітей /
Л.Д.Романенко // Шк. психологу. - 2013. - № 11. - С.35-37.
Романів Є. Мамам дали більше волі / Є.Романів // Експрес.- 2009.24 верес. - 1жовт.(№139). - С.6.
Тепер жінки можуть підробляти, перебуваючи у відпустці для
догляду дитини.
Романова О. Це вам, батьки: бесіди про сімейн. вихов. / О.Романова
// Шк. світ. - 2011. - Квіт. (№ 15). - С.7-10.
Ротай Н. Скоро декрет! / Н.Ротай // Україна мол. - 2009. - 26
трав.(№92). - С.11.
Як правильно вибирати пологовий будинок і скільки грошей треба
готувати на «гонорари» лікарям у столиці і за її межами.
Ротай Н. Я не дзеркало! /Н.Ротай // Україна мол. - 2010. -18
серп.(№152). - С.10.
Коментарі фахівців на тему : чи потрібно перевчати лівшу?

26

Рудим Т. Педагогічна світлиця : орієнт. програма родинно-сімейн.
Вихов. / Т. Рудим, Л. Шевченко, С. Бєлякова // Відкрит. урок. – 2012. –
№ 3. – С.73-75.
Рудим Т. Форми та методи роботи з батьками / Т. Рудим, Л.
Шевченко, С. Бєлякова // Відкрит. урок. – 2012. – № № 5. – С.74-75.
Робота з батьками спрямовується на підвищення їх педагогічної
культури, зміцнення взаємодії зі школою.
Салімонович Л. Довга дорога додому.Родина Гороховатських
шукає спонсорів для будівництва літньої кухні. Тоді їм дозволять зігріти
батьківським теплом ще троє маленьких сиріт / Л.Салімонович // Україна
мол. - 2008. - 16 серп.(№152). - С.12.
Салімонович Л. Любов до дітей по-дорослому /Л. Салімонович //
Україна мол. - 2010. - 16 січ.(№8). - С.2.
Батько прийомної дівчинки стверджує, що її жорстоко ґвалтували у
стінах дитячого будинку. Факт наруги підтвердили медики.
Світлична А. Повний безлад: сцен. вихов. заходу для уч. 911кл./А.Світлична // Шк. світ. - 2009. - №5. - С.9-11.
Сероштанова Н. Где и с кем рожать? / Н.Сероштанова //Комс.
правда в
Украине. - 2009. - 29-30 апр.(№89). - С.31.
Серебрякова С. У черзі за …дититною /С.Серебрякова // Молодь
України. - 2010. -3 серп.(№83). - С.1-2.
Силка Н. Соціально-психологічний театр /Н.Силка
педагог. - 2013. - Груд. (№12). - С.19-21.

// Соціальн.

Сиренко А. Гражданский брак: да? или нет!!! /А.Сиренко // Весть.2010.- 30 дек.(№52). - С.3.
Ситник В.В. Як закон регулює сімейні та шлюбні відносини : урок /
В.В.Ситник // Все для вчит. - 2012. - Лют. (№ 3-4). - С.92-93
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Сім’ї Чернігівщини: статистика // Сіверщина.- 2010.- 12 серп.(№33).С.3.
Скиба М. Реаліті-шоу /М.Скиба / М.Скиба // Соціальн. педагог. –
2013. – С.12-15.
Реаліті-шоу - нова технологія в роботі з проблемними сім'ями.
Слєзко І. Для того,щоб стати прийомними батьками / І.Слєзко //
Наш край.-2009.- 21 листоп.(№93-94).- С.4.
Сорокопуд В. Дружня кімната і «дитячі казки» про вітчимів та
дядьків
/В.Сорокопуд //Дзеркало тижня. - 2010. -23 січ.(№2). - С.15.
Сексуальне насильство над дитиною в нашій країні залишається
безкарним лише тому,що батьки не хочуть іще більше травмувати
психіку своєї дитини.
Соціальний захист малозабезпечених сімей // Уряд. кур’єр. - 2009. 21 берез.(№51). - С.7.
Стародуб И. «Тили-тили тесто жених и невеста…» / И.Стародуб
//Чернигов. новости - «Семь дней».- 2009. - 6 мая (№16). - С.26.
Первая любовь. К кому-то она приходит в зрелые годы, к кому-то
прилетает на крыльях весеннего ветра прямо на школьной переменке, а то
и вовсе застает мальчиков и девочек еще в песочнице. Последнее
предположение, конечно же, шуточное.
Стецюк Н.В. Мої рідні. Моя родина : урок / Н.В.Стецюк // Все для
вчит. - 2013. - Серп. (№ 8). - С.95-98.
Сухомлинський В. Про сім'ю та любов ! : мудрі думки /
В.Сухомлинський // Шк. б-ка. – 2013. – С. 43.
Сучасна модель роботи психологічної служби міста в системі
дитина-родина: науково-практична конференція // Шк. психологу. - 2010.
- №11. - С.4-40.
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Тенденції і пріоритети виховання дітей у сучасній сім'ї / І.Д.Бех,
С.В.Кириленко, Кіян О.І. інш. // Позакл. час. - 2011. - № 2. - С.37-52.
Титаренко Л. Народила …заради грошей /Лідія Титаренко,Світлана
Лазоренко // Голос України. - 2010. - 19 січ.(№7). - С.18.Про кризові сім'ї,
які народжують дітей,задля того щоб отримати державні гроші та
існувати безбідно, а потім дітей залишають на призволяще.
Ткачук М. Била мене мати…металевим прутом / М.Ткачук //
Україна мол. - 2008. - 21жовт.(№197). - С.12.
Ткачук М. «Квіти життя»? Вони погано пахнуть / М.Ткачук
//Україна мол. - 2008. - 31 лип.(№140). - С.6. Вітчизняні соціологи
констатують: до України докотилася хвиля популярної ідеології «чайдлфрі» - суспільства, вільного від дітей. Додаткова інформація: виявляється,
існують люди, яких не тішить, а дратує дитячий сміх, перші кроки
малюків та щира беззуба дитяча посмішка. Добровільна бездітність- їхнє
життєве кредо. Ці люди ліпше заведуть кота чи вибагливу пальму, ніж
зважаться народити а й виховати дитину. Ці люди бояться втратити
фігуру, гроші, здоров’я, спокій, вільний час для розваг. Вони бояться
відповідальності, дитячих хвороб, невдячності нащадків всього на світі,
пов’язаного з дітьми. А ще – дуже люблять себе. Вони воліють
відпочивати подалі від чужих малюків, об’єднуватись у спілки «дитячих
ненависників» і навіть створювати партії. Такі люди називають себе
прихильниками ідеології «чайлд-фрі». І вони вже є в Україні. Західний
дюсвід , «Чайдл- фрі» став бізнесом.На щастя , Україні ще далеко в
популярності «чайдл-фрі» до західних країн – там уже давно
прихильники «бездітного» існування перетворилися на потужну
опозиційну силу і «качають» свої права, уряди різних країн тим часом
підвищують утримання для матерів, щоб ті не приєднувалися до «чайдлфрі». На модній ідеї вже давно роблять політику (організовують навіть
партії) і «кують» долари. У Європі та Америці, наприклад, дуже
популярні готелі та курорти, де не можна відпочивати з дітьми, - і це, до
речі, один із найбільших перспективних напрямів туризму. Ця поки що
примарна для нашої держави течія може стати дедалі популярнішою,
кажуть соціологи, - якщо і надалі спостерігатиметься послаблення
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сімейних цінностей у нашому суспільстві, а престиж жінки як матері
залишиться низьким.
Ткачук М. Малечі й не снилося… /Марина Ткачук // Україна мол. 2010. - 4 лют.(№21). - С.12. В Україні частішають випадки,коли
сексуальне насильство над дітьми
Токарева Д.
Могут ли виртуальные отношения разрушить
реальный брак? / Д.Токарева // Комс. правда в Украине. – 2012. – 21 янв.
(№ 12). – С.17.
Исследования показывают: действия партнера в соцсети становятся
фундаментом для начала бракоразводных процесов. Простые
пользователи разделяют мнения: одни - считают виртуальные отношения
- злом, другие - защищают.
Тренкеншу І.І. Секрети щасливої родини: сценарій / І.І.Тренкеншу
// Вихов. роб. в шк. - 2011. - № 1. - С.43-44.
Умняшкіна Н. Моя сімейна реліквія : сцен. вихов. захід для учнів 7
кл. / Н.Умняшкіна // Шк. світ. - 2013. - Трав. (№ 9). - С.19-22.
Федоріна А. Сирітська доля пасинків /Алла Федоріна // Україна
мол.-2010. - 21 січ.(№11). - С.9.
Чим обертається для дітей пиятика так званих батьків.
Філіпенко І. Багатодітність як раритет /І.Філіпенко // День. - 2009. 9 жовт.(№181). - С.6.
Сучасна українська сім’я: ризики, тенденції, прогнози.
Хохлова Л.В. Сім'я та школа: співпраця і співтворчість /
Л.В.Хохлова // Вихов. роб. в шк. - 2013. - № 10. - С.2-8.
Цапенко Г.О. Закони в житті твоєї сім'ї: тест. завдан. / Г.О. Цапенко
// Все для вчит. - 2011. - Лют. (№4-5). - С.113-114.
Чекан О.Чужі = рідні / О. Чекан
груд. (№ 50). – С.50-51.
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// Укр. тиждень. – 2011. – 9-15

В Україні стрімко зростає кількість прийомних родин та дитячих
будинків сімейного типу.
Чижова О. Як збудувати родину, в яку дитині хочеться
повертатись? /О.Чижова // Чернігів. відом. - 2010. - 11 серп.(№32).- С.6.
Чому гірчить хліб сирітський // Дем. Україна. - 2009. - 23 січ.(№3). С.8.
Мають бути надійно захищені майнові права дітей і гарантована
повага до їхнього особистого життя.
Чорнота О. Мамині гроші /О.Чорнота // Україна мол. - 2010. - 23
лип.(№134). - С.5.
Жінкам, які перебувають у декреті по догляду за дитиною держава
«відмірює» аж … 130 гривень на місяць.
Шатрова І. Молодіжне житло: шанси, перспективи, дійсність
/І.Шатрова // Голос України. - 2010. - 16 листоп.(№215). - С.17.
Шварц Т.Г. Труднощі та помилки в сімейному вихованні: причини
й наслідки // Вихов. робота в шк. - 2015. - № 1. - С.29-34.
Шевченко О. Не тільки про маму / О.Шевченко // Соціальн.
педагог. - 2013. - Квіт. (№ 4). - С.14-16.
Роль кожного з батьків у вихованні дитини.
Шевчук І. Кохайтесь, чорноброві, та не легковажте / І.Шевчук //
Уряд.кур’єр. - 2010. - №216. - С.12.
Популярні шлюби з іноземцями нерідко українкам ламають долі.
Шимановський М.
Інтим in team : кохання в команді /
М.Шимановський // Шк. світ. - 2013. - Жовт. (№ 20). - С.11-17.
Шишко І. Вплив сім'ї на формування особистості: сцен. вихов.
заходу /І.Шишко // Шк. світ. - 2013. - Берез. (№ 5). - С. 6-10.
Щербина С.В. Моя родина: урок / С.В.Щербина // Все для вчит. 2011. - Січ.(№ 2). - С.40-42.
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В Україні стартувала національна кампанія «Стоп насильству!» нам розкажуть, як допомогти жертвам родинної тиранії, а краще – не
стати ними.
Шуневич В. Допоміжний засіб / В.Шуневич // Україна. - 2008. - №78. - С.88-90.
Давно минули часи, коли народові втовкмачувалась думка, що сексу
в країні немає. А «обліко моралє» підростаючого покоління пильно
оберігалося на державному рівні від згубного впливу Заходу.Нинішня
молодь живе в часи , коли еротика –не екзотика, а еротична преса-не
розкіш,
а
допоміжний
засіб
самостимуляції,
самореалізації,
самоствердження, врешті-решт невмируща й невід’ємна складова нашого
життя.
Яремич О. Партнерська взаємодія з дитиною : тренінг. форма роб.
для батьків / О.Яремич // Соціальн. педагог. - 2013. - Квіт. (№ 4). - С.1013.
Яценко Л. Теоретичні засади підготовки молоді до майбутнього
сімейного життя / Л.Яценко // Рідна шк. - 2008. - №10. - С.51-54.
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