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Будь-який насильницький
захід – нове зло.
Френсіс Бекон

Передмова
Ви хоч раз у своєму житті бачили кущ або деревце з
надламаною гілочкою? Певно, бачили, і не одноразово.
Уявімо, що те деревце - це людство, а надламана гілочка –
окремий народ. Або так: деревце – народ, а гілочка – людина. Уявімо
менш глобально: деревце – людина, а гілочка – це один день в житті
цієї людини, коли над нею було скоєно насильство.
Насильство широко розповсюджено в нашому буденному житті.
Воно стало настільки звичним, що ми часто і не вважаємо небезпечні
дії насильством. Ми звикли бачити в засобах масової інформації, на
телебаченні і в кінотеатрах, на банерах в мережі Інтернет, різного
роду насильство. Стали відноситися до нього спокійно і не помічати.
Навіть дехто став вважати, що це норма.
Насильство є таким же стародавнім, як і саме людство.
Насильством наповнені всі сфери людського буття: політичне,
економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно має вираження у
війнах, убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ, як
антигуманність, агресія, жорстокість. Із розвитком цивілізації його
прояви не лише не зменшилися, а й набули катастрофічних розмірів.
Війни, заколоти, революції, страти, терори стали ледве не нормою
життя людей. Племена і народи знищувалися в усі часи, як у
стародавні, так і нинішні. Проблема безпеки людського життя, її
ментальних, соціальних і духовних надбань завжди є насущною і
важливою.
Сталий
людський
розвиток
передбачає
економічний,
соціальний, культурний, духовний зріст, гуманізацію менталітету
3

громадян і збагачення позитивного загальнолюдського досвіду.
Терпимість суспільства до всякого роду насильства уповільнює
людство від створення цивілізованого суспільства. В Україні, як і
більшості країн світу, збільшилась кількість негативних соціальних
процесів, які супроводжуються значними кризовими змінами у
суспільстві. До таких явищ відноситься і насильство.
Проблема насильства з метою його попередження сьогодні
вивчається в різних аспектах і розглядається багатьма галузями
знань. Юриспруденція акцентує увагу на порушенні правових норм.
Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як соціальної
девіації і визначає його як явище дискримінації особи і сім’ї, утиск
або обмеження її/їх прав і свобод. З економічної точки зору
насильство можна розглядати як незаконну дію, яка приносить
значно більший прибуток, ніж узаконені види діяльності в тій або
іншій сфері. У філософії насильство визначається як застосування
сили або загроза її застосування, як зведення сили в закон людських
відносин.
Типовими проявами насильства є:
- позбавлення життя, заподіяння тілесних ушкоджень,
зазіхання на статеву недоторканість, захоплення заручників,
здирство й інші способи вилучення майна, катування і
застосування незаконних методів впливу стосовно затриманих і
підслідних;
- перевищення влади, позбавлення різноманітних прав і
свобод, жорстоке поводження з дітьми тощо.
Найважливішими аспектами вивчення насильства сьогодні є :
насильство в сім’ї, насильство до жінок та людей похилого віку,
насильство щодо дітей та підлітків.
Проблема насильства в сім’ї існує давно і в усіх країнах,
відображає дисгармонію і перекоси, що існують в суспільстві.
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Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї
відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права
і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і завдають йому
моральної шкоди, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.
Прийнято виділяти наступні форми насильства в сім’ї: фізичне,
сексуальне, психологічне, ізоляція, обмеження свободи пересування,
економічне.
Фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом
сім’ї іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або
призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи
психічного здоров’я, завдання шкоди його честі і гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання
одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого, а також дії
сексуального характеру відносно неповнолітнього члена сім’ї.
Психічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією
одного члена сім’ї на психіку іншого шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може
завдаватися шкода психічному здоров’ю.
Економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним
членом сім’ї іншого житла, їжі, одягу й іншого майна чи коштів, на
які постраждалий має передбачене законом право, що може
призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи
психічного здоров’я.
Домашнє (сімейне) насильство – акт зумисного залякування,
фізичного нападу, побиття, замах сексуального характеру чи будь-яка
інша неправомірна поведінка одного партнера по відношенню до
іншого. Наслідки можуть передаватися від покоління до покоління.
Жінки, чоловіки та діти в Україні потерпають від насильства з боку
своїх партнерів, батьків, друзів або незнайомців значно більше, ніж
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можна уявити. Стереотипи, які існують в українському суспільстві
перетворюють це явище на епідемію. Неадекватні дії одного з членів
родини по відношенню до інших містять ознаки протиправних дій,
які можуть кваліфікуватися як насильство в сім’ї. Серйозний, іноді
непередбачений психологічний дисбаланс у подружніх і батьківських
відносинах веде до негативних, особистісних і спільних, незворотних
процесів. Це, в свою чергу, приводить до розладу та руйнування сім’ї.
Насильства в сім’ї по відношенню до жінок спричиняють жертві
медичні проблеми, такі як тілесні ушкодження, удари, переломи
кісток і це часто призводить до тимчасової непрацездатності або
інвалідності. До соціальних і психологічних проблем жінок які
піддалися насильству в сім’ї відносяться: стреси, важкі депресії,
самоізоляція від суспільства, суїцидальні спроби. Як же захиститися
від протиправних дій одного з членів сім’ї по відношенню до іншого
та як їх попередити?"
Про те, як захистити себе і своїх близьких в соціумі від агресії і
насильства, як допомогти людям, які зазнали насильства, про жахливі
події з життя окремих людей, які є для нас корисним досвідом,
здобутим не у своєму житті, інформує список літератури «Насильство
в українському суспільстві».

Дізнатися більше пропонується в таких джерелах:
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Україна. Закон. Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23
лют. 2006 р. №3477 // Уряд. кур’єр. - 2006. - 30 берез.(№60). –С.18.
Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії
насильству в сім’ї : Закон України від 25 верес. 2008 р. №599-VI //
Відомості Верховної Ради України. - 2009. - 27 берез.(№13). - С.153.
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України щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої
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програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на
2006-2010 рр.: Постанова Каб. Міністрів від 11 трав. 2006 р. №623 //
Уряд. кур’єр. - 2006. - 7 черв.(№105). - Орієнтир. - С.4-5.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з
проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до
2015 р.: Розпорядження Каб. Міністрів від 1 груд. 2010 р. №2154-р //
Уряд. кур’єр. - 2010. - 22 груд.(№240). - С.11-12.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку
виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали
від торгівлі людьми : Постанова Каб. Міністрів від 25 лип. 2012 р.
№660 // Уряд. кур"єр. - 2012. - 15 серп. (№ 146). - С.9.
Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується,
визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської
відповідальності та заходів захисту дітей : Ратифікована Законом
України від 14 верес. 2006 р. №136-V // Відомості Верховної Ради
України. - 2008. - 14 берез.(№11). - С.328-340.
Книги, статті періодики:
Аніщук Н. До проблеми работоргівлі жінками / Н.Аніщук //
Право України. - 2002. - №9. - С.99-101.
Аносова А. Чому мовчать жертви насилля / А.Аносова // Уряд.
кур"єр. - 2013. - 15 трав. (№ 84). - С.16.
В Україні є центри допомоги скривдженим жінкам, але не всі
про них знають.
Антоненко О. Насилля в сім’ї: причини, фактори, шляхи
подолання / О.Антоненко // Гарт. - 2005. - 17 лют. - С.22.
Антоненко П. Каламуть насилля – у голови / П.Антоненко //
Слово Просвіти. - 2006. - 4-10 трав.(№18). - С.3.
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Йдеться про засилля насилля в інформаційному просторі.
Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь
призму України / М.Антонович // Право України. - 2007. - №3. - С.3741.
Антонович М. Правова культура українського народу в сфері
прав людини: історичний розвиток та сучасний стан / М.Антонович //
Право України. - 2003. - №12. - С.75-79.
Бабарика С. Захист дітей від деструктивної інформації /
С.Бабарика // Освіта України. - 2009. - 30 січ.(№8). - С.5.
Бафталовська Н.Я. Запобігання торгівлі та жорстокому
поводженню з дітьми : метод. реком. практ. психологам і соціальн.
педагогам / Н.Я. Бафталовська // Шк. психологу. - 2014. - № 2. С.26-29
Без коментарів… //
листоп.(№47).- С.12.

Слово Просвіти.

- 2006.

- 23-29

Про торгівлю неповнолітніми.
Безлюдна Т. Діти на «чорному» ринку праці / Т.Безлюдна // Біла
хата. - 2003. - 11 лип.(№28). - С.2.
Белоусова А. Беглянки от тиранов: где искать свой угол /
А.Белоусова, А.Искрицкая // Сегодня. - 2013. - 23 мая (№ 108). С.10-11.
О засекреченном приюте для жертв насилия и соцквартире для
мам.
Бердинских К.
Точка кипения /
Корреспондент. - 2013. - 5 июл. (№ 26). - С.20-22.

К.Бердинских

//

О милицейском беспеределе в с.Врадиевка Николаевск. обл.
Березкіна О. Не будь байдужим до насильства! / О.Березкіна //
Чернігів. відом. - 2012. - 4 квіт.(№14). - С.20.
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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?
Бзикадзе М. Шестиклассница родила от насильника
М.Бзикадзе // Комс. правда в Украине. - 2011. - 18 апр.(83). - С.5.

/

Бодня Т. Мисливці на дітей / Т.Бодня // Уряд. кур"єр. - 2013. –
26 груд. (№240). - С.12.
Злочинці застосовують обман, обіцянки,
домогтися від дитини задоволення своїх потреб.

погрози,

щоб

Бодня Т. За крок від самосуду / Т.Бодня, О.Івашко // Уряд.
кур"єр. - 2013. - 3 лип. (№ 116). - С.4.
Події у Врадіївці Миколаївської обл., викликані неправомірними
діями місцевої міліції викликали сутички.
Бойко В. «Цариця доказів» замість богині Правосуддя / В.Бойко
// Політика і культура. - 2004. - №21. - С.26-27.
Йдеться про катування ув’язнених.
Бойко І. Роксолани ХХІ ст.: з рабством покінчено? / І.Бойко //
Україна мол. - 2005. - 15 берез.(№46). - С.3.
При МВС створено Департамент боротьби з торгівлею людьми.
Борта Ю. Детская жестокость: как не воспитать монстра.
Жестокие дети... Такими их делают родители? / Ю.Борта // Дом
советов. - 2013. - № 8. - С.6-7.
Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище:історикокультурологічний аспект / Н.Бровко // Право України. - 2009. - №8. С.160-165.
Буккикио М. Жертвы насилля / М.Буккикио // День. - 2010. - 7
июл.(№117). - С.3.
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Булгакова А. Виховання учнів в дусі миру, злагоди,
ненасильства / А.Булгакова // Історія в шк. України. - 2000. - №3. С.41-43.
Бурова А. Все починається з дитинства. Ще раз про недооцінку
морального виховання / А.Бурова // Освіта. - 2007. - 4-11 квіт.(№1516).- С.5.
Буслова Е. Как защитить ребенка от педофилов
недели. - 2014. - 15-21 июл. (№ 28). - С.1.

// Аргументы

Бычковская Л. «Никогда бы не подумал, что он может таким
заниматься! Чистенький, приветливый, всем улыбается…» /
Л.Бычковская // Факты и комментарии. - 2011. - 2 февр. (№19). - С.12.
Бычковская Л. «Окружив нас с подругой плотным кольцом,
девятиклассницы стали бить по голове, по затылку. Одновременно на
меня обрушились десятки рук», - рассказывает ученица 8-го кл.
житомирской школы,.. / Л.Бычковская // Факты и комментарии.2011. - 11 февр.(№26). - С.24.
Вальчишева С. Насильство як соціальна проблема/
С.Вальчишева : батьк. збори // Шк. психологу. - 2012. - №9. - С.35-38.
- 6 назв.
Василь М. «Учитель, избивший ногами моего сына так, что тот
оказался в реанимации с разрывом почки, отсидел в тюрьме полтора
года и недавно вышел на свободу» /М.Василь // Факты и
комментарии. - 2011. - 22 март.(№51). - С.10.
Верланов С. Стандарти економічних та соціальних прав у
Європейському Союзі та Раді Європи: взаємозв’язок і співвідношення
/ С.Верланов // Право України. - 2008. - №5. - С.137-141.
Виноградова Т. Превентивне виховання як головний компонент
формування правової культури підлітків / Т.Виноградова // Рідна шк.
- 2009. - №10. - С.28-31.
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Власова В. «Бабы – это ничто!..» / В.Власова, А. Белоусова //
Сегодня. - 2005. - 22 дек.(№292). - С.8-9.
О насилии в семье. Есть статистика о семейных насилиях по
областям Украины.
Волкова А. «Когда моя мама вернется, я закрою двери изнутри
и никуда ее більше не пущу, - мечтает 6-летняя Ксюша в детском
приюти / А.Волкова // Факты и комментарии. - 2011. - 18 янв.(№8).С.10.

Воловик В. Кримінальне насильство: на перехресті мистецтва і
реальності / В.Воловик // Дзеркало тижня. - 2007. - 9 черв.(№22). С.20.
Габора Л. Роль дозвіллєвої діяльності у профілактиці дитячої
бездоглядності / Л.Габора // Рідна шк. - 2009. - №10. - С.35-39.
Галас Я. Жительница соседнего дома видела, как Миша
разбежался и прыгнул с крыши девятиетажки. При вскрытии
экспертиза установила: мальчик был изнасилован / Я.Галас // Факты и
комментарии. - 2013. - 21 июн. (№ 108). - С.28.
Галчин О. «Я тебе породила…» / О.Галчин, Г.Травінцева //
Україна мол. - 2008. - 20 трав.(№91). - С.10.
Малолітні діти све частіше стають жертвами своїх батьків.
Гирак Г. Знания - силой. Почему школьные учителя бьют детей
/ Г.Гирак // Арг. и факты в Украине. - 2013. - 1 мая (№ 18-19). - С.7.
Гнатенко О. Школа - простір без насильства : соціальн. Проект
/ О.Гнатенко // Соціальн. педагог. - 2014. - Берез.(№ 3). - С.9-23
Головкін Б. Громадська думка щодо торгівлі людьми:
кримінологічний погляд на проблему / Б.Головкін // Право України.2003. - №7. - С.34-39.
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Головкін Б. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від
корисливої насильницької злочинності та її проявів / Б.Головкін //
Право України. - 2011.- №1. - С.240-246.
Голосова Т.С. Любов – найкращий засіб виховання /
Т.С.Голосова // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. -№5. С.19-21.
Голосова Т.С. Протидія торгівлі людьми: сцен. вихов. заходу /
Т.С.Голосова / Класному керівнику. Усе для роботи.- 2011.-№6.С.44-50.
Горбунов А. 13-летняя девочка воткнула нож в спину
однокласснику во время урока / А.Горбунов // Комс. правда в
Украине. - 2013. - 22 мая (№ 108). - С.10.
Конфликт подростков в Кировограде Свердловск. обл.
Горбунова Л.М. Цивільні права малолітніх і неповнолітніх та їх
цивільно-правова відповідальність / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов,
І.Ф.Іванчук; М-во юстиції України. - К., 2008. - 48 с.
Горбунова О. Захистити дітей від сексуального насильства /
О.Горбунова // Голос України. - 2010. - 25 листоп.(№222). - С.3.
Гордієва О. "Ти вже одкрилася? Нє? А поснідати в тебе є?
Нема? От... аж стидно за город" / О.Гордієва, А.Жигайло // Країна. 2013. - 11 лип. (№ 27). - С.43-47.
Хроніка подій у Врадівці, де у ніч на 27 червня 2013 р. місцеві
правохоронці згвалтували жінку. Справу спробували зам'яти, але
мешканці селища зібрали мітинг супротиву проти міліц. свавілля,
який перерів у народний бунт.
Горская Д. "Мы понятия не имели. что отчим избивает нашего
воспитанника, и со спокойной совестью отпускали мальчика домой
на каникулы" / Д.Горская // Факты и комментарии. - 2013. - 3 июл. (№
113). - С.11.
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Горская Д. "Учительница поставила меня в угол, а всем
девочкам нашего класса приказала по очереди подходить и бить
меня" / Д.Горская // Факты и комментарии. - 2013. - 13 апр. (№ 67). С.5.
О нанесении десятилетнему мальчику телесных повреждений в
стенах школы Кривого Рога (Украина).
Горская Д. «Я плакала и говорила маме, что не хочу с дядей
Колей заниматься этим…» / Д.Горская // Факты и комментарии. 2010. - 27 окт.(№198). - С.12.
Гузь А.Ю. Я - причина агресії : семінар для практичних
психологів, педагогів ДНЗ та початкової школи / А.Ю. Гузь // Шк.
психологу. - 2014. - № 3. - С.20-23
Гуленко С. "Я отомстила ему за то, что он меня изнасиловал" /
С.Гуленко // Комс. правда в Украине. - 2013. - 22 мая (№ 108). - С.11.
Школьный конфликт между Леной и Максимом перерос в
"умышленное нанесение телесных повреждений" (с. Маслово Крым).
Гуцалюк М. Інформаційна безпека у сучасному суспільстві /
М.Гуцалюк // Право України. - 2005. - №7. - С.71-74.
Дворецкий А. Алиби Дрыжака скрылось в темноте /
А.Дворецкий // Комс. правда в Украине. - 2013. - 4 июл. (№ 143). С.8.
Суд Николаева арестовал Е.Дрыжака, подозреваемого в
совершении преступления, из-за которого в райцентре Врадиевка
Николаевской обл. начались массовые волненния.
Демент'єва Н. Сім'я - простір без насильства : тренінг для
батьків / Н.Демент’єва // Позак. час. - 2013. - № 5-6. - С. 85.
Демент'єва Н. Сімейне насильство : ситуат. вправи для батьків
/ Н. Демент'єва // Позакл. час. - 2013. - № 5-6. - С. 86-87.
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Денисенко О. 4-річного Артемка позбавив життя 15-річний
підліток / О.Денисенко// Гарт. - 2013. - 13 черв. (№ 24). - С.19.
Про загибель дитини в лісопосадці району Кордівка м.Чернігів
(Україна).
Домашова Ю. Семиклассник проломил первоклашке голову и
бросил в яму умирать / Ю.Домашова, П.Колесник // Комс. правда в
Украине. - 2013. - 4 апр. (№ 73). - С.9.
Дудяк Л. Насильство над дітьми в сім'ї / Л.Дудяк // Соціальн.
педагог. - 2013. - Квіт. (№ 4). - C.19-25.
Єрьоменко В. Запобігання насильству в сім'ї : матеріали для
проведення батьк. просвіти / В. Єрьоменко // Соціальн. педагог. 2014. - Берез.(№ 3). - С.45-48.
Жертвы моббинга // Арт-мозаика. - 2009. - №15. - С.26-27.
Как противостоять эмоциональному насилию.
Жовта І. Дві третини підлітків розуміють, що в нашому
суспільстві є проблема насилля / І.Жовта // Освіта України. – 2006. 28 листоп.(№89). - С.10-11.
Жуков А. Ребенок напрокат: в Одессе родители сдали 5-летнюю
дочь извращенцу / А.Жуков // Комс. правда в Украине. - 2012. - 1
авг.(№166). - С.12.
Заворотченко Т. Система конституційно-правових гарантій
прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т.Заворотченко //
Право України. - 2002. - №5. - С.110-116.
Задорожна Г. Специфіка державного захисту прав і свобод
людини та громадянина в Україні / Г.Задорожна // Право України. 2008. -№1. - С.28-30.
Збанацька П. Чи треба дочка Нетребам? / П.Збанацька // Гарт. 2011. - 21 квіт.(16). - С.19
17

Звєрєва Р. Захисти себе від насильства: година спілкув. /
Р.Звєрєва // Позакл. час. - 2012. - №19-20. - С.63-65.
Зелінський Є. Тероризм по-українському / Є.Зелінський //
Сучасність. - 2003. - №3. - С.95-98.
Зернецька О. Інтернет – пастки для молоді / О.Зернецька //
Освіта України.- 2007.- 6 квіт.(№26-27).- С.3.
Зіядова Д. Це не я… Мотиви злочинів, скоєних школярами /
Д.Зіядова // Шк. світ. - 2010. - №15. - С.1-4.
Как не стать жертвой моббинга // Единственная. - 2009. -№7. С.106-107.
Эмоциональное насилие в коллективе.
Калугіна О. Дитинство без насильства: психологічний лікнеп /
О.Калугіна // Голос України. - 2006. - 5 жовт.(№185). - С.5.
Карнаухов С. "Родители годами не выпускали 14-летнего
Любомира и 6-летнего Юру на улицу. Мальчики не умеют
разговаривать, ходить, спать на кровати и есть ложкой из тарелки" /
С.Карнаухов // Факты и комментарии. - 2013. - 12 июл. (№ 120). С.23.
Во Львове родители насильно удерживали детей дома,
превратив их в инвалидов.
Карпачева Н. Сучасні виклики правам і свободам людини /
Н.Карпачева // Право України. -2008. - №6. - С.4-8.
Карпова Д. Женщина знай свое место / Д.Карпова // Моск.
комсомолець в Украине. - 2012. - 9 мая (№20). - С.23.
Карпюк Г. Виховував і … покалічив / Г.Карпюк // Україна мол.
- 2005. - 10 листоп.(№210). - С.11.
Про протиправні дії дорослих.

18

Карпюк Г. Дитяче обличчя… секс-індустрії / Г.Карпюк // Дем.
Україна. - 2005. - 10 груд.(212). - С.7.
Кашперук К. Жінки мають право : класн. година / К.Кашперук
// Позакл. час. - 2004. - №17-18. - С.51.
Кириленко А.І. Конфлфкти між учителем й учнями. Способи їх
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Тематичний цитатник «Життя без насильства»
Несправедливість досягається двома способами: або насильством,
або обманом.
Марк Тулій Цицерон
*
Щастя усього світу не варте однієї сльози на щоці невинної дитини
Ф.Достоєвський
*
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Я бачив у житті багато зла, але і воно не змінило мого ставлення до
добра.
Алі Апшероні
*
Тисячі слів залишать менший слід, ніж пам’ять про один вчинок.
Генрік Ібсен
*
Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а тому, що їх
усім дано.
Сенека
*
У мого брата – незвичайна професія: він знаходить речі раніше, ніж
люди встигають їх згубити.
Франк Карсон
*
Насилля створило перших рабів, страх їх увіковічнив
Жан-Жак Руссо
*
У війні не буває переможців – лише переможені.
Артур Невілл Чемберлен
*
Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством.
Джон Кенеді
*
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Якщо доводиться вибирати між неправдою і грубістю, вибери
грубість; але якщо доводиться вибирати між неправдою і
жорстокістю, вибери неправду.
Марія Ебнер- Ешенбах
*
Жорстокість, як усяке зло, не потребує мотивації, їй потрібен лише
привід.
Джордж Еліот
*
Свобода не в тому, щоб не стримувати себе, а в тому, щоб володіти
собою.
Ф.Достоєвський
*
Якщо трохи розгнівався, то перш, ніж щось зробити або промовити,
порахуй до десяти. Якщо дуже розгнівався, порахуй до ста. Якщо ж
пригадаєш про це у сердитому стані, то й рахувати не доведеться.
Лев Толстой
*
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Глибока річка не збуриться, коли в неї кинути камінь; також і
людина. Якщо людина обурена образами, то вона не річка, а калюжа.
Лев Толстой
*
Насильство над дітьми й підлітками включає будь-яку форму
поганого ставлення до них, яке допускають батьки, опікуни або
вихователі.
Н.Кантре
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