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ДИТИНИ

Анотація. У статті розкривається вплив сучасної іграшки на 

психічний розвиток дитини дошкільного, віку; обгрунтовується значення 

іграшки в житті дитини; висвітлюються її види та функції. Розглядається 

питання відбору сучасних іграшок для дітей, їх відповідність 

педагогічним, психологічним та гігієнічним вимогам; подається загальна 

характеристика сучасних дитячих іграшок; привертається увага до 

небезпечних для психічного розвитку дітей антиіграшок. Зауважено, що 

питання місця і ролі іграшки у вихованні та розвитку дитини є достатньо 

дослідженим, проте світ змінюється, і змінюються іграшки, що вимагає 

нового погляду на проблему. Особливо підкреслюється необхідність 

контролю якості іграшок для дітей дошкільного віку. Наприкінці статті 

зроблено висновок, що в основу сучасних критеріїв оцінки дитячих 

іграшок покладено цінні педагогічні та психологічні якості іграшки.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

важливим науковими чи практичними завданнями. Іграшки посідають 

в житті дитини важливе місце, оскільки є впливовим елементом виховання 

і розвитку дитини вже з раннього віку, а тому заслуговують на особливу 

увагу. Іграшки впливають на фізичний і психічний розвиток дитини, 

відіграють важливу роль у соціально-моральному, художньо-естетичному 

вихованні, допомагають формувати у дітей погляди на оточуючий світ з 

його різнобічними життєвими аспектами. Дитина граючись вчиться 

пізнавати природу, людей, формувати своє ставлення до праці, творчості, 

мистецтва, всебічно розвивати свою активність.

Нажаль сучасний ринок іграшок представляє собою абсолютну 

стихію, а відповідно, і вибір іграшки стає надзвичайно складним і 

хаотичним. Причому, частіше за все вибір іграшки для дитини здійснює 

дорослий (батьки, близькі родичі, педагоги), не завжди враховуючи її вік і 

потреби, а спираючись переважно на власний смак. Розвиваючий 

потенціал іграшки, її педагогічну «корисність» дорослі або зовсім не 

враховують, або цілком довіряють анотації, в якій виробник повідомляє 

різну інформацію, але не ту, яка дійсно важлива і необхідна. Відсутність 

будь-яких ціннісних орієнтирів на ринку іграшок (як у виробників, так і у 

покупців) призводить до їх безконтрольного виробництва, безсистемної 

закупівлі і безглуздого споживання. Крім того, значна частина сучасної 

іграшкової продукції характеризується низькою якістю і сумнівним 

призначенням, що негативно впливає на розвиток і психічне здоров’я дітей 

[9*|. Все це зумовлює необхідність дослідження впливу сучасної іграшки на 

психічний розвиток дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
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невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Іграшка у всі часи не залишалася поза увагою науковців, 

педагогів, психологів, культурологів (В.Абраменкова, О.Батухтіна, 

Л.Герус, Н.Заглада, Л.Івахненко, С.Кулачківська, О. Найден, Є.Саявко, 

Л.Сірченко, О. Смирнова, М.Стельмахович та ін.). Проблемі ігрової 

діяльності та іграшки належать психолого-педагогічні дослідження 

Л.Виготського, Д. Ельконіна, Р. Жуковської, О.Запорожця, Є. Фльоріної та 

ін.

Місце і роль іграшки у вихованні та розвитку дитини є достатньо 

дослідженою, проте світ змінюється, і змінюються іграшки. Тому важливо 

вивчити вплив сучасної іграшки на психічний розвиток дитини.

Формулювання цілей статті. Мета статті -  проаналізувати вплив 

сучасної іграшки на психічний розвиток дитини дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Найважливішою 

складовою частиною освітнього середовища є гра та іграшка. Іграшки для 

дитини -  це те «середовище», яке дозволяє досліджувати і пізнавати 

навколишнє середовище, формувати і реалізовувати творчі здібності, 

виражати почуття; іграшки вчать спілкуватися і пізнавати себе. Від 

успішного вибору іграшок залежать настрій дитини і прогрес в її розвитку

[9].

Вибрати іграшку в наш час надзвичайно важко: поряд з 

традиційними (ляльки, ведмедики, м’ячики) з’являються нові (динозаври, 

павуки, покемони тощо). Тому необхідно мати певні орієнтири для вибору 

корисної іграшки.

При виборі іграшок надзвичайно важливо враховувати не тільки їх 

привабливість і санітарно-гігієнічні властивості, але й можливий
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психолого-педагогічний ефект. Проте подібна оцінка повинна спиратися 

на об’єктивні і науково обгрунтовані критерії. Очевидно, такими 

критеріями володіє далеко не кожен із батьків. У такому випадку завдання 

психолога і педагога -  провести відповідну консультацію для батьків, 

познайомити із закономірностями розвитку дитини, особливостями її гри в 

різний віковий період, видами та основними психолого-педагогічними та 

гігієнічними вимогами до іграшок.

Педагогічні вимоги до іграшок полягають в тому, щоб відповідати 

завданням виховання дітей: виховувати патріотизм, формувати моральні і 

духовні основи поведінки, активізувати у дітей цікавість до знань, 

предметів і явищ оточуючого світу, розвивати пізнавальні процеси, 

сприяти засвоєнню та закріпленню отриманої інформації, естетичному та 

фізичному розвитку, привчати до праці, вчити розуміти та цінувати 

надбання людської культури [8].

Дорослі повинні оцінювати не тільки вплив іграшки на виховання 

дітей, а й на їх психічний розвиток. Перш за все, іграшки мають бути 

цікавими для дитини. Адже саме цікавість є тим чинником, що стимулює 

дитину до пізнання, тим, що викликає бажання дізнаватися більше і 

навчатися новому. Іграшки повинні бути зрозумілими та близькими для 

дитини, нести певне психофізичне навантаження, і, звичайно, бути 

безпечними та надійними.

До іграшок пред’являються і специфічні психолого-педагогічні 

вимоги. Основна функція будь-якої іграшки -  активізація дитячої 

діяльності чи творчості. Іграшка повинна стимулювати осмислену 

активність дитини і сприяти становленню нових форм її діяльності. 

Навчальний ефект іграшки визначається насамперед характером ігрової дії
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та її зв’язком із завданнями розвитку. Дорослі повинні чітко 

усвідомлювати цей аспект, купуючи ляльку чи забавку дитині [8].

Серед усіх видів діяльності дитини психологи виділяють дві основні 

групи. До першої входять ті види, всередині яких відбувається переважно 

засвоєння смислів, задач та норм стосунків між людьми, і на цій основі -  

соціальний розвиток дитини та становлення її особистості, тобто 

формування її бажань, інтересів, почуттів. Другу групу формують види 

діяльності, всередині якої відбувається засвоєння способів дій з тими чи 

іншими предметами і на цій основі — формування інтелектуальних, 

пізнавальних можливостей дитини. Виходячи з цього, усі дитячі іграшки 

психологами поділяються на дві групи [7]:

1 -  іграшки, що сприяють соціально-емоційному розвитку (або 

розвитку сфери особистості), що передбачає спілкування або поводження з 

ними, як з живими персонажами;

2 -  іграшки, що сприяють розвитку інтелектуально-пізнавальних та 

моторних здібностей.

Даний поділ є дуже зручним, адже дозволяє визначити для кожного 

віку головну лінію розвитку і діяльність, що їй відповідає, тобто виділити 

пріоритетні види іграшок. Так, наприклад, для дітей від одного до трьох 

років провідна діяльність -  предметна, в якій дитина опановує різні дії з 

предметами, вчиться співвідносити форму, розмір, розташування окремих 

деталей. Тому потрібні, передусім, іграшки другої групи. А в дошкільному 

віці -  від трьох до шести років -  провідною діяльністю стає рольова гра, 

для якої необхідні іграшки першої групи. Крім виділених двох ліній 

розвитку, є і третя. Мова йде про фізичний розвиток і виховання дитини. 

Завдання зміцнення здоров’я, формування фізичних якостей: сили,
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витривалості, спритності, влучності тощо -  найважливіша для виховання 

дітей [9].

Отже, виходячи з вищезазначеного, відмічаємо, що будь-яка іграшка 

повинна мати потенційну можливість стати предметом відповідного виду 

діяльності, бути корисною. Не менш важливою вимогою є здатність 

викликати у дитини радість та задоволення, бажання гратися нею, а не 

просто володіти. Вибираючи іграшку, потрібно, з одного боку, 

орієнтуватися на вік (головний вид діяльності), а з іншого -  прагнути до 

того, щоб у розпорядженні дитини були всі види іграшок, що сприяють 

розвитку різних сфер життєдіяльності.

Купуючи малюкові іграшку, важливо пам’ятати: крім розваги, вона 

виконує ряд інших, не менш важливих для дитини функцій: є носієм 

інформації, транслює культурні цінності, навчає і навіть лікує. Під час 

дитячих ігор закладаються первинні поняття добра і зла, передається суть 

людських взаємин, складність світобудови. Від того, якими будуть ігри та 

іграшки, залежить формування особистості дитини, її емоційно-вольової та 

морально-етичної сфери [4].

Вже з найменшого віку діти вчаться розрізняти поняття «добре- 

погано», «добро-зло», асоціюючи їх з відповідними реакціями оточуючих. 

Так само і в грі: злий вовк, хитра лисиця -  негативні герої, ласкава 

Попелюшка, веселий Буратіно, добра Червона Шапочка -  позитивні. їхній 

вигляд, поведінка, слова відповідають їх ролі. І для дитини стають чітко 

означеними і більш зрозумілими категорії добра і зла. їй легше 

орієнтуватися в навколишньому світі, правильно оцінювати вчинки 

оточуючих, правильно реагувати на них. Але багато сучасних іграшок не 

несуть у собі такої визначеності, а ігрові сюжети часто заплутані і 

неоднозначні. Так, позитивний герой нерідко має злобний вираз обличчя і
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весь просто напханий зброєю страхітливого вигляду; шлях до благородної 

мети лежить крізь низку бійок, обманів та інших непорядних вчинків; 

чарівна красуня-принцеса насправді хитра, підступна і безсердечна і т.п. 

Непослідовність сюжетної лінії, нелогічність дій персонажів, підміна 

понять добра і зла, необхідність захищатися від всього і вся замість того, 

щоб творити і будувати -  все це створює хаос в дитячій душі і провокує 

тривожність. Звідси -  страхи, агресивність, труднощі в спілкуванні, 

психосоматичні прояви, емоційна нестабільність [4].

Сучасні іграшки в більшості своїй мають безліч функцій. Роботи 

самостійно пересуваються і стріляють, ляльки — співають і розмовляють, 

кубики і пірамідки блимають, дзвенять, шарудять... З одного боку, це 

добре, оскільки розвиває сенсорне сприйняття малюка. З іншого -  погано, 

оскільки готові сюжети, стандартні фрази збіднюють дитячу гру, зводячи її 

до простого маніпулювання, не залишаючи можливості для польоту 

фантазії, творчості. А саме в ігрових діалогах розвивається зв’язна мова, 

уява, вміння вибудовувати логічні зв’язки між фактами і діями. Віддалені 

наслідки антигри і антиіграшок -  зниження рівня розвитку пізнавальних 

процесів, комунікативних навичок і труднощі в школі.

Крім того, нерідко у сучасних іграшок немає співставлення з 

реальними життєвими образами, ситуаціями, персонажами. 

Спотворюються пропорції обличчя, частин тіла, використовуються 

неприродні кольори і форми. Ляльки з непомірно великими головами, 

очима на півобличчя, рожеві зайчики, отруйно-зелені ведмеді, червоні 

мишки порушують уявлення дитини про реальну картину світу. Те ж саме 

можна сказати і про різних кіборгів, монстрів, чудовиськ. Справа в тому, 

що іграшка, яка не має аналогів в реальному світі, породжує страхи у 

дитини. Адже він не може співвіднести її ні з чим, що можна було б
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помацати, роздивитися ближче. Найчастіше причиною страхів в подібних 

ситуаціях є фантазії, за допомогою яких дитина створює відсутній в житті 

образ монстра.

У дитячій грі реалізується ще ряд дуже важливих функцій: підтримка 

зв’язків між поколіннями, передача досвіду народу через традиції, 

виховання любові і поваги до своєї культури і її моральних засад. Пірати, 

фараони, індіанці, лицарі і принцеси -  це, звичайно, цікаво і захоплююче. 

Але не варто забувати про те, що ігри та іграшки, орієнтовані на культурні 

цінності інших країн, не сприяють формуванню патріотизму, не 

розкривають красу рідного краю, що не виробляє в дитини знання своїх 

історичних коренів [4].

Психологи переконані, що покоління дітей, виховане на іноземних 

іграшках, що не мають нічого загального з українською дійсністю, 

поступово входить у культуру іншого народу (або народів), 

«переорієнтується», «пере програмується» [1].

Говорячи про можливий негативний вплив Барбі та їй подібних 

ляльок-конкуренток (Фулли, Еліф, Фатіми) на психічний розвиток дитини, 

психологи й педагоги виділяють кілька аспектів. По-перше, ігри з такими 

ляльками залучають дітей до культу краси й матеріальних цінностей, 

виховують із думками про необхідність вирости багатими й гарними. По- 

друге, викликає занепокоєння зміст ігор, на які вони надихають дітей. 

Замість того, щоб гратися з усіма традиційними атрибутами дитинства, 

Літи дошкільного віку привчаються віддаватися фантазіям і мріям про 

життя, властиве не їм, а підліткам. Психологи радять ретельно обирати такі 

товари для дітей. Важливо, щоб перші лялечки не володіли довершеною 

людською формою. Фахівці неодноразово підкреслювали, що діти 

копіюють позу, посмішку, міміку своїх ляльок. Тому краще, щоб вони
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були позитивними і відповідали вітчизняній національності. Адже, 

приміром, ляльки-китаянки спотворюють дитячу уяву про зовнішній 

вигляд дітей. Хоча експериментувати з цим можна, коли діти досягли 

шкільного віку, але інтерес до ляльок у них ще не зник [2].

Сьогодні конфлікт поколінь розпалюється навколо серії ляльок 

Мопзіег НіцЬ, що з’явилися на прилавках дитячих магазинів після виходу 

мультфільму «Школа монстрів». Діти просять батьків купити улюблених 

героїв, а мами жахаються незвичного виду іграшок, які кардинально 

відрізняються від милих лялечок з їхнього дитинства [10].

Що таке лялька для дівчинки? Це питання тільки на перший погляд 

здається простим. З обивательської точки зору -  розвага, дрібниця, спосіб 

зайняти себе на час гри. Погляньмо на це з точки зору дитячої психології: 

лялька -  це те, яким я був раніше, який я зараз або яким я стану потім, це 

можливість показати свій внутрішній душевний світ, це те, як виглядає 

живий світ навколо мене, це жива істота, якій можна довіряти.

Вручаючи дитині ляльку «Мопкіеге Ні§Ь», ми заздалегідь готуємо її 

до депресивного світогляду, прагнення до смерті, антикультур і 

сприйняття злоби як прояву сили і самодостатності. Якщо я злий, то я 

переможець -  ось і вся логіка цих іграшок.

Далі у внутрішньому світі дитини межа між страшним і приємним, 

добрим і злим, поганим і хорошим зникає. Дитина перестає розуміти 

різницю між «добре» і «погано», вона протестує проти оціночних 

категорій. Відтепер для неї «добре» все, що особисто їй подобається.

За останні роки змінився образ не тільки «прекрасної ляльки», але й 

образ ляльок-героїв сучасних мультфільмів. Вони мають характерну 

зовнішність, заданість образу поведінки, стабільну моральну 

характеристику, що не залежить від мінливих сюжетних ліній у грі [3].
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На зміну Чебурашці, Буратіно, Карлсону, що виражають своєю 

поведінкою реалії слов’янської ментальності, прийшли герої закордонних 

-  американських і японських мультфільмів: бетмен, людина-павук, 

снайпер, зоряні воїни й інші персонажі, які можна побачити на прилавках 

багатьох магазинів.

Особливе місце серед іграшок -  героїв сучасних мультфільмів -  

займають неземні істоти, гноми, мутанти: тролі, зоряні воїни, покемони. 

Усіх їх можна віднести до казкових персонажів, але якщо героям 

українських казок був властивий потенціал добра, сучасні казкові 

персонажі несуть далеко не позитивний потенціал, на жаль, не завжди 

відразу помітний для оточуючих.

У багатьох дітей іграшки, отримані в дитинстві, переходять у розряд 

улюблених. Дорослі при цьому не підозрюють, що в дитинстві має місце 

такий механізм соціалізації, як імпритинг, тобто образ об’єктів фіксується 

в дитини на підсвідомому рівні. Природно припустити, що в більш 

старшому віці, коли власник такої іграшки побачить її на екрані телевізора 

як героя мультфільму, «спрацює» інший механізм засвоєння соціального 

досвіду -  ідентифікація, який допоможе прийняти «до керівництва» усі 

особливості поведінки свого улюбленця [3].

Отже, за допомогою іграшки дитині передається суть людських 

відносин, розуміння місця людини у світі. Іграшка несе в собі уявлення 

про добро й зло, прекрасне й потворне, безпечне й небезпечне. Несе вона в 

собі й своєрідну психотерапевтичну функцію, оскільки з давніх часів вона 

допомагала дитині боротися із власними бажаннями, подолати страхи, 

'прийняти поразку, заспокоїтися, одержати енергію, натхнення й підтримку 

[3 ].
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Дитина спілкується з іграшкою, як із живою істотою, довіряє їй 

образи і радощі, нашіптує секрети, не чекає обману, агресії, жорстокості. 

Завдяки механізму інтимізації спілкування іграшка в очах дитини стає 

«живою» істотою. Дитина може проговорити свої страхи, невдоволення, 

бажання чи розчарування, «це ж не я говорю, це говорить іграшка» і цей 

механізм широко використовують педагоги і психологи. Дуже часто 

лікарі-психологи, спостерігаючи за грою малюків, за вибором ними 

іграшок, діагностують психічні розлади і за допомогою арт-терапії та 

казко-терапії гармонізують психічний стан маленького пацієнта [6].

Підсумовуючи вищезазначене, відмітимо, що іграшка як посередник 

між дитиною і культурою і як засіб її розвитку повинна забезпечувати 

можливість становлення нових розумових дій, психічних здібностей і 

особистісних якостей, які відповідають віку дитини. Щоб іграшка 

виконувала свою розвиваючу функцію, вона повинна містити у собі 

орієнтири для адекватних дій дитини, тобто підказувати, що і як з нею 

робити, і направляти на здійснення закладених в ній можливостей. Однак 

наявність орієнтирів не повинна перешкоджати ініціативним діям дитини. 

Іграшка повинна відкривати можливість для творчої, осмисленої 

активності самої дитини. Відкритість для різноманітних дій, гнучкість і 

простота -  важлива вимога для розвиваючої іграшки.

Основною психологічною вимогою до іграшок є можливість 

активізації відповідних віку видів діяльності дитини, яка забезпечується: 

привабливістю іграшки для дитини, яка задає мотиваційну основу гри; 

повнотою, адекватністю та відкритістю орієнтирів, створенням 

розвиваючого потенціалу ігрової дії; операційними можливостями 

іграшки, що забезпечують самостійну дію дитини. Відповідно до принципу 

«не нашкодь!» іграшки не повинні: провокувати дитину на агресивні дії;
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викликати прояв жорстокості по відношенню до персонажів гри; 

наштовхувати на ігрові сюжети, пов’язані з аморальністю і насильством; 

викликати нездоровий інтерес до сексуальних проблем, які виходять за 

компетенцію дитячого віку.

В основі сучасних критеріїв оцінки дитячих ігор та іграшок лежать 

цінні педагогічні та психологічні якості іграшки. Існує два типи критеріїв 

оцінки ігор та іграшок. Критерії першої групи пов’язані з безпекою 

дитини, захистом від негативних впливів іграшки на її здоров’я та 

емоційне благополуччя. Критерії другої групи пов’язані з якостями 

іграшки, спрямованими на забезпечення розвитку інтелектуальних, 

моторних, сенсорних здібностей дитини, тобто визначають дидактичну 

(навчальну) цінність іграшок [5].

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. Таким чином, іграшка для дитини повинна 

бути представлена у всій її різноманітності. Необхідно відбирати їх 

цілеспрямовано, відповідно до вікових особливостей дітей. Іграшки 

повинні сприяти розвитку різних видів ігор, задовольняти індивідуальні 

потреби та інтереси дітей і разом з тим -  спонукати їх до колективних ігор. 

Підбір іграшок повинен сприяти фізичному, психічному, моральному і 

естетичному розвитку дітей. Усі види іграшок повинні відповідати 

педагогічним, психологічним і санітарно-гігієнічним вимогам, а також 

віковим особливостям дітей.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИГРУШКИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕРЕБЕНКА

Резюме. В статье раскрьівается влияние современной игрушки на 

психическое развитие ребенка дошкольного возраста; обосновьівается 

значение игрушки в жизни ребенка. Рассматривается вопрос отбора 

современньїх игрушек для детей, их соответствие педагогическим, 

психологическим и гигиеническим требованиям; подается общая 

характеристика современньїх детских игрушек. В статье отмечено, что 

вопрос места и роли игрушки в воспитании и развитии ребенка является 

достаточно исследованньїм, однако мир меняется, и меняются игрушки, 

что требует нового взгляда на проблему. Особо подчеркивается 

необходимость контроля качества игрушек для детей дошкольного 

возраста. В конце статьи сделан вьівод, что в основе современньїх 

критериев оценки детских игрушек лежат ценньїе педагогические и 

психологические качества игрушки.

Ключевьіе слова: ребенок, дошкольньш возраст, психическое 

развитие, современная игрушка.
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^РШЕІЧСЕ ОР МООЕГО8 ТО¥8 ОN Р8УСНІС 

^ЕVЕ^ОР1V1ЕNТ ОР А СНІЬО

АЬзІгасІ. Іпігосіисііоп. Тоуз ріау ап ітрогіапі гоїе іп іЬе сЬіїсТз Ііґе, 

зіпсе Іксу аге ап іпґіиепііаі еістспі іп гкс ирЬгіп§іп§ апсі сіеуеіортепі оґ ікс 

скіїсі і гот ап еагіу а§е, апсі Ікегеґоге іксу сієзєгує зресіаі аПепІіоп. Тоуз 

іпґіиепсе ікс скіїсГз ркузісаі апсі рзускіс зіаіе, ріау ап ітрогіапі гоїе іп ікс 

зосіаі-тогаї, агіізііс-аезікеїіс ирЬгіп§іп§, Ьеір (о ґогт скіШгеп’з уієхуз оп Іке 

\уог1с1 агоипсі іЬет \уііЬ ІІ8 уегзаіііе азресіз о і' Ііґе. ТЬе скіїсі хуііііе р1ауіп§ 

Іеагпз Іо С0Ш1І2С ікс паїиге, реоріе, іо ґогт кіз/Ьег аііііисіе Іо зуогк, сгеаііуііу, 

агі, Іо сіеуеіор Ьіз/кег асііуіііез Гиііу.

Апаїузіз оґ риЬІісаІіопз. ТЬе Іоу аі аіі іітез Ьаз поі Ьееп Іеґі оиі оґІке 

аііепііоп оґ 8СІепІІ8І8, ре4а§о§иез, рзускоіоцізіз, сиііигоіо^ізіз (V. 

АЬгатепкоуа, О.ВаїиккІіпа, Ь. Негаз, N. 2акІа<іа, І,. Ьаккпепко, 8. 

Киїасккіузка, О. N314011, ¥е.8аіауко, Ь. 8ігскепко, О. Зтутоуа , М. 

Зіеїтаккоууск апсі оікегз). ТЬе рзусЬо1о§іса1-рес1а§о§іса1 гезеагсЬез Ьу Ь. 

Уукоізкуі, О. Еікопіп, К. 2кикоузка, 0.2арогогкеІз, ¥е. Ріогіпа апсі оіЬегз 

аге сієуоієсі іо іЬе ргоЬІет оГ іЬе р1ауіп§ асііуіііез апсі іоуз.

Ригрозе. ТЬе ригрозе оґ іЬе рарег із Іо апаїузе іЬе іпііиепсе оґ іЬе 

тосіегп Іоу оп іЬе рзусЬіс зіаіе о і' ІЬе скіїсі оґ (Ье ргезсЬооІ а§е.

КезиНз. ЗУЬеп сЬоозіп§ Іоуз, іі із ехігетеїу ітрогіапі Іо Іаке іпіо 

ассоипі поі опіу іЬеіг аіігасііуепезз апсі запіІагу-Ьу§іепіс ргорегііез, Ьиі аізо 

іЬе роззіЬІе рзусЬо1о§іса1 апсі ре4а§о§іса1 еґґесі. Носуєуєг, зиск ап аззеззтепі
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зЬоиііі Ье Ьазесі оп іЬе оЬіссііує апсі зсіепіііїсаііу зиЬзІапІіаіесі сгіїегіа. II із 

оЬуіоиз іЬаІ поі еасЬ рагепі Ьаз §оІ зисИ сгіїегіа. 1п ііііз сазе, іііе іазк оТ а 

рзусЬоіо^ізІ апіі а ресіа§о§ие із Іо сопсіисі арргоргіаіе сопзиііаііопз Тог 

рагепіз, Ю §еІ асциаіпіесі чуііИ іЬе 1а\уз оТ сіеуеіоргпепі оТ ІЬе сЬіісі, ІЬе 

ресиїіагіїіез оТ Ьіз/Ьег §ате аі сі і (Тс геп і а§е зІа§ез, Іурез апсі Ьазіс 

рзусЬо1о§іса1-ресІа§о§іса1 апсі Ку§іепіс гециігетепіз Тог Юуз.

ТЬе сЬіісі сошгпипісаіез \уііЬ а Іоу, аз суіііі а ііуіпц сгеаіиге, епігизіз іі 

ууітЬ оТТепсез апсі _)оуз, шЬізрегз зесгеїз, сіоез по! \уаіІ Тог сіссерїіоп, 

а§§геззіоп, сгиеііу. ТЬапкз Іо (Ье тесЬапізт оТ іпіігпаїе сотшипісаііоп, ІЬе 

Іоу іп іЬе еуез оТ (Ье сЬіісі Ьесотез а “1іуіп§” Ьеіп§. ТЬе сЬіісі сап Іаік аЬоиІ 

Кіз/Ьег Теагз, сііззаІізТасІіопз, сіезігез ог сіізарроіпітепіз, “іЬіз із поі суііаі І зау, 

іі із а Іоу”, апсі іЬіз тесЬапізт із суісіеіу изесі Ьу ресіа§о§ие8 апсі 

рзусЬо1о§ізІз. Уегу оТіеп рзусЬіаІгіс сіосіогз, оЬзєгуіп§ іЬе ріау оТ сЬіісІгеп, оп 

іЬеіг сЬоісе оТ Іоуз, сііа§позе тепіаі сіізогсіегз апсі \уііЬ (Ье Ьеір оТ агі (Ьегару 

апсі Таігу-іаіе іЬегару, Ьагшопізе іЬе тепіаі зіаіе оТ іЬе зтаіі раїіепі. XVііЬ іЬе 

Ьеір оТ Юуз, іЬе сЬіШ Ігапзтіїз ІЬе еззепсе оТ Ьитап геіаііопз, Ьіз/Ьег 

ипсіегзіапсііп§ оТ іЬе ріасе оТ тап  іп іЬе у/огісі. ТЬе Іоу саггіез іЬе ісіеа оТ іЬе 

§оосі апсі іЬе єуіі, іЬе ЬеаиІіТиі апсі іЬе и§1у, іЬе заТе апсі іЬе сіап^егоиз.

ТЬе шаіп рзусЬоіо§ісаі ^е^иі^етеп^ Тог Іоуз із іЬе роззіЬіііІу оТ 

асІіуаІіп§ іЬе сЬіісі’з асііуіііез соггезропсііп§ Іо іЬе а§е, іуЬісЬ із епзигесі Ьу: 

іЬе аіігасііуепезз оТ Іоуз Тог ІЬе сЬіісі, \уКісЬ зеїз ІЬе тоїіуаііопаі Ьазіз Тог іЬе 

§ате; іЬе сотріеіепезз, асіеяиасу апсі ореппезз оТ циісіеііпез, іЬе сгеаііоп оТ 

сіеуе1оріп£ роїепііаі оТ ІЬе §ате асііоп; (Ье орегаІіп§ роззіЬіііііез оТ іоуз, 

ргоуісііп§ (Ке сЬіісГз іпсіерепсіепі асііоп. Іп ассогсіапсе \уі(Ь ІЬе ргіпсіріе оТ“сіо 

поі сіо апу Ьагт!” Іоуз зЬоикі поі: ргоуоке а сЬіісі Іо а§§геззіуе асііопз; саизе 

а тапіТезІаІіоп оТ сгиеііу іп геіаііоп Іо іЬе сЬагасІегз оТ іЬе §апіе; § іує ісіеаз
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сопсепііп§ §ате ріоіз геїаіесі Іо іттогаїііу  апсі уіоіепсе; саизе ипЬеаШіу 

іпіегезі іп зехиаі ргоЬІетз Ьеуопсі іЬе сотреіепсе оГсЬікШоосі.

Сопсіизіоп. ТЬиз, іЬе Іоу Гог а сЬіШ зЬоиІсІ Ье ргезепіесі іп аіі і 18 

сііуегзіїу. її І8 песеввагу Іо зеїесі Іоуз ригровеГиІІу, іп ассогсіапсе суііЬ іЬе а§е 

сЬагасІегІ8ііс8 оГ сЬіИгеп. Тоуз зііоиісі ргогпоіе іЬе сісуеіортепі оґ сШТегеп! 

Іурез оГ §аше8, шееі (Не іпсііуісіиаі пеесів апсі іпіегезіз оГ сЬіМгеп, апсі аі іЬе 

ваше ііте  -  епсоига§е іііегп Іо ріау соіієсііує §атез. ТЬе зеїесііоп оГ Іоуз 

зЬоиІс! сопігіЬиІе Іо іЬе рЬузісаІ, тепіаі, тогаї апсі аезіЬеІіс сіеуеіортепі оР 

сЬіМгеп. А11 Іурез оГ Іоуз тизі сотріу суііЬ реДа§о§іса1, рзусЬо1о§іса1 апсі 

запііагу-Ьу§іепіс геяиігетспіз, аз \ує11 аз ІЬе а§е-зресіГіс сЬагасІегізіісз оГ 

сЬіїсІгеп.

Кеу погсіз: сЬіісі; ргезсЬооІ а§е; тепіаі сіеуеіортепі; тосіегп Іоу.
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