
ЗВІТ  

за результатами діяльності Сумського державного університету в реалізації 

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у 

ВНЗ» за 2013-й рік 

Заходи, реалізовані протягом звітного періоду, були проведені згідно плану дій та з 

виконанням поставлених цілей. Зокрема, виконано наступне: 

- збільшено площу та оснащено додатковим обладнанням Кімнату для батьків з 

дітьми, забезпечено її сталу діяльність,  

- проводиться рекламна кампанія проекту (стартова прес-конференція, регулярні 

виступи у ЗМІ, наповнення веб-сайту, поширення рекламного набору та буклету проекту),  

- здійснено навчальний візит до університету Оснабрюк (Німеччина), 

- проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів, тренінгів та консультацій 

для студентів та студентських сімей ВНЗ м.Суми та області, молоді області тощо, 

- підготовлено три друковані видання проекту,  

- проведено масові заходи з нагоди всеукраїнських ініціатив День матері, День батька, 

- проведено конференцію-презентацію розширеної гендерно-чутливої ініціативи 

«Заклад, дружній до сім’ї» для представників університетів з регіонів України (м. Суми), 

- проведено соціологічне дослідження в рамках проекту (за результатами однорічної 

роботи), 

- розроблено тренінги з планування діяльності ініціативи «Університет, дружній до 

сім’ї» для адміністрації ВНЗ. 

Окрім запланованих заходів реалізовано ряд інших дотичних ініціатив, фінансове 

забезпечення яких організовано за рахунок залучення коштів Сумського державного 

університету та інших донорів. 

Заходи та результати 

Захід 1. 

Назва заходу:  Навчальний 3-денний візит до університету Оснабрюк (Німеччина) 4-х 

представників команди проекту в період з 10.02. 2013 по 13.02.2013 

Візит включав:  

- Зустрічі:  з керівником Міжнародного відділу університету Оснабрюк – Miriam 

Zeilinger,  представниками офісу рівних можливостей, ініціативи «Справедливість 

до родин у ВНЗ», офісу психологічної підтримки, командою проекту «Балу і Ти» 

(волонтерська менторська студентська програма);   

- Відвідування кімнат для батьків з дітьми в різних корпусах університету, дитячого 

садочку при університеті, дитячих зон біля університету, в гуртожитку 

- Ознайомлення з розвиваючими програмами та нормативно-правовою базою 

(вимогами) щодо функціонування дитячого садка при університеті.  



Модифікація запланованої діяльності полягала у зміні приймаючого університету для 

вивчення досвіду. Причина модифікації – досягнення домовленості про співпрацю між 

Сумським державним університетом та університетом Оснабрюк під час розгляду 

Європейською Комісією повної проектної заявки. 

Результати цієї діяльності: 

- Вивчено досвід університету Оснабрюк у створенні доброзичливих до сім’ї умов, 

взято для опрацювання окремі підходи, механізми, заходи, в т.ч. потреба в аудиті 

ініціативи. Досвід університету Оснабрюк у створенні доброзичливих до сім’ї умов 

представлено на презентації проекту 05.03.2013;  

- Отримано нормативно-правову базу щодо функціонування дитячого простору в 

університеті Оснабрюк та дитячого садка при університеті, що буде використано 

для розробки відповідного аналогу українських нормативів;  

- Ознайомились з методиками втілення, ведення та відстеження результативності 

студентських волонтерських програм та програми розвитку дітей раннього віку (на 

досвіді університетського волонтерського загону та дитсадку при університеті 

відповідно). 

Посилання на відображення заходу:  

- http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3358-delegatsija-tsentru-pidtrymky-simyi-sumdu-

vidvidala-nimechchynu 

- http://sumdu.edu.ua/ukr/news/2725-delegatsiya-tsentru-pidtrimki-simji-sumdu-vidvidala-

nimechchinu.html 

Захід 2.  

Назва заходу: Забезпечення сталої діяльності Кімнати для батьків з дітьми у СумДУ в 

період з 10.12.2012 по 10.12.2013 (10.12.12 – 10.02.2013: підготовчий етап) 

У Центрі підтримки сім’ї СумДУ проведено перепланування, ремонт та 

меблювання: 

- двох додаткових приміщень Кімнати для батьків з дітьми: ігрової та санітарно-

гігієнічної кімнат,  

- приміщень психологічної служби: кімнати для індивідуальних психологічних 

консультацій та тренінгової кімнати.  

В Кімнаті для батьків з дітьми оснащено куточок для догляду за немовлям 

(сповивальний столик, крісло для годування), організовано доступ до централізованого 

водопостачання (рукомийник) та біотуалету. Придбано крісло-трансформер, дитячий стіл, 

дитячі стільці, манеж, розвиваючі іграшки. Таким чином в Кімнаті для батьків з дітьми 

створено умови для організації дозвілля, розвиваючих занять та відпочинку дітей, 

передбачено можливості  для забезпечення сну одночасно 2-ом дітям (в тому числі 

немовляті). Куточок для роботи персоналу Кімнати укомплектовано офісним столом, 

офісними стільцями, шафою.  

Кімнату для психологічних консультацій оснащено згідно вимог для проведення 

індивідуальних консультацій (придбано крісла, організовано простір для релаксації), 

тренінгову кімнату укомплектовано офісними меблями.  
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Ремонт та придбання меблів для Центру підтримки сім’ї проведені переважно за 

рахунок фінансового внеску СумДУ.  

Кімната для батьків з дітьми почала працювати з третього місяця реалізації проекту 

у розширеному режимі (у тому числі за запитом). В Кімнаті надаються послуги по догляду 

за дітьми, в тому числі - раннього віку. Внаслідок відсутності специфічної нормативно-

правової бази, що регламентує організацію діяльності Кімнат для батьків з дітьми з 

послугою тимчасового нагляду за дитиною, використовуються дотичні санітарно-

гігієнічні вимоги чинного українського законодавства та розроблені Центром правила 

перебування дитини без супроводу у Кімнаті. Продовжується компіляція нормативно-

правової бази, що регламентує діяльність аналогічних структур/кімнат з використанням, у 

тому числі, закордонного досвіду. Ведеться реєстрація надання послуг Кімнати у 

відповідному журналі. Регламентація діяльності волонтерів у Кімнаті здійснюється на 

основі розробленого Центром етичного кодексу волонтера.  

Для оптимізації педагогічного процесу у Кімнаті розроблено необхідні методичні 

матеріали (програми) та конспекти для занять з дітьми, які базуються на програмах 

розвитку, затверджених МОН України - “Я у світі”, «Впевнений старт», “Зернятко” та 

“Малятко”. Використовувані виховні методики ґрунтуються на ідеї дитиноцентризму, 

визнанні пріоритету розвитку дитини як особистості, зокрема її соціально-моральної 

складової як основної. Програмно-методичні матеріали, що застосовуються у заняттях з 

дітьми, доступні на інформаційному настінному стенді Кімнати. Серед батьків та опікунів 

постійно поширюються матеріали просвітницького характеру. 

Зазвичай в Кімнаті одночасно перебувають 2-3 дитини різного віку. Тим не менше, 

під час дитячих канікул збираються групи з 5-7 дітей. Остання тенденція доводить 

нагальну потребу у забезпеченні послуги догляду за дитиною впродовж усього року та, 

навіть, розширення її потужностей у канікулярний час (за рахунок введення додаткових 

одиниць персоналу,збільшення площі приміщення, організації перебування дітей на 

відкритому повітрі).  

Діти 2 -3 років частіше перебувають у Кімнаті по 2 - 3 години,  більш старші - 

впродовж усього дня. Часи найактивнішого відвідування: 9.30 – 12.00, хоча деяких 

відвідувачів стабільно приводять саме у другій половині дня. 

Практика доводить, що спілкування дітей різного віку має позитивний вплив на 

розвиток особистості – у такий спосіб  дорослішання протікає послідовноі гармонійно. З 

одного боку дитина засвоює навички опіки та допомоги молодшим товаришам, з іншого 

боку - на прикладі старших уявляє себе дорослішою – сильною,розумною,справедливою. 

Також дитина засвоює наявність у старших дітей своїх «дорослих»обов'язків -  допомога 

педагогу у догляді за малечею. Крім того, старші діти навчають молодших іграм, буквам, 

цифрам, можуть заспокоїти та помирити малюків.  

Стала діяльності Кімнати забезпечується за рахунок забезпечення окремої одиниці 

персоналу - соціального педагога проекту. До роботи з дітьми залучаються студенти-

волонтери. Зокрема, за домовленістю з адміністрацією Медичного інституту СумДУ 

налагоджено чергування студентів старших курсів та лікарів-інтернів у рамках 

проходження ними лікарської практики та інтернатури, за домовленістю з Сумським 

державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка залучені студенти за 

спеціальністю «Дошкільне виховання» (організовано проходження ними педагогічної 

практики на базі Центру підтримки сім’ї).  

У літній період у зв’язку з відпускною кампанією співробітників та скороченням 

попиту на послуги Кімнати на 1-місячний термін послуга догляду за дітьми не надавалась. 



Натомість персоналом Кімнати було проведено роботу з методичного забезпечення 

діяльності Кімнати.  

Результати цієї діяльності: 

Сумський державний університет має можливість надавати послугу догляду за 

дітьми в університеті в задовільному обсязі. Це дозволяє мінімізувати перешкоди для 

відвідування молодими матерями-студентками занять, а для батьків-співробітників - 

виконувати свої професійні зобов’язання. Результати діяльності Кімнати станом на 

10.12.2013 р.:  

Кімната працювала (днів) 187 

Всього відвідало дітей 401 

- Хлопчики 216 

- Дівчатка 185 

Вік  

- до 1 року 13 

- 1 - 3 роки 119 

- 4 - 5 років 151 

- 6 – 8 років 86 

- старше 8 років 36 

Батьки   

- співробітники ВНЗ 283 

- студенти, аспіранти ВНЗ 118 

 

Станом на 10.12.2013 р. до діяльності Кімнати залучено 85 волонтерів. З них: 

- студентів-медиків та лікарів–інтернів – 33 

- студентів, що допомагали у проведенні спільних семінарів “Дитячі п’ятниці” – 2 

- студентів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка – 

50. 

Досвід роботи Кімнати для батьків з дітьми та Центру підтримки сім’ї СумДУ 

викликає інтерес з боку інших ВНЗ та гостей СумДУ. Так, постійно відбуваються 

ознайомчі екскурсії до Центру українськими та іноземними делегаціями освітян, 

науковців, студентів.  

Посилання на відображення діяльності Кімнати: 

- http://www.youtube.com/watch?v=ybZxYV78tJk&feature=player_embedded 

- http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/46-kimnata-dlya-batkiv-z-ditmi-

studentskij-leleka.html 

http://www.youtube.com/watch?v=ybZxYV78tJk&feature=player_embedded
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- http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/74-delegatsiya-osvityan-vidvidali-tsentr-pidtrimki-

sim-ji.html 

- http://vnz.org.ua/novyny/studentstvo/5146-u-sumdu-dopomagajut-molodym-materjam-

zdobuty-vyschu-osvitu 

 

- http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/14707-v-sumgu-pomogayut-molodym-materyam-

poluchit-vysshee-obrazovanie.html 

Захід 3.  

Назва заходу:  Розробка та виготовлення  рекламного буклету «Заклад, дружній до 

молодої матері з дитиною» та рекламної продукції проекту 

В цілях просування ідей гендерної рівності в закладах/організаціях/установах 

виготовлені та поширюються рекламні буклети "Заклад, дружній до молодої матері з 

дитиною" та рекламний набір з логотипом проекту (папка, ручка, блокнот). Електронна 

версія буклету та бренд-буку розміщені на сайті проекту.  

Результати цієї діяльності: 

Виготовлено 3000 примірників рекламного буклету «Заклад, дружній до молодої 

матері з дитиною» та по 2000 примірників рекламного набору з логотипом проекту (папка, 

ручка, блокнот). Дана продукція поширюється на інформаційно-просвітницьких заходах 

проекту – презентації, медійних заходах, семінарах та тренінгах. Фінансування даної 

статті витрат частково покривалось за рахунок внеску СумДУ.  

Посилання на електронну версію буклету та бренд-буку на сайті проекту: 

- http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-47/2-uncategorised/29-buklet-

leleka.html 

- http://leleka.sumdu.edu.ua/images/interview/brend-book.pdf 

 

 

Захід 4.  Назва заходу:  Прес-конференція для місцевих засобів масової інформації у 

Сумському державному університеті 05.03.2013 р., із загальною кількістю учасників – 62. 

Захід складався із засідання круглого столу та прес-конференції для ЗМІ. Серед 

учасників заходу були представлені координатор секторів Охорони Здоров’я та 

Соціального захисту Делегації Євросоюзу в Україні (Полюк С.П.), ректор СумДУ 

(Васильєв А.В.), заступник віце-президента Національної академії державного управління 

при Президентові України (Кобелянська Л.С. – он-лайн включення), заступник голови 

Сумської ОДА (Іщенко Т.Д.), заступник голови громадської ради при Сумській ОДА 

(Хомутіннік С.П.), спеціалісти Управління освіти і науки та Управління у справах сім’ї, 

дітей та молоді Сумської ОДА, адміністрація інших ВНЗ м.Суми, дотичних служб СумДУ 

та студентства.     

Теми обговорення включали:  

- Актуальність тематичної програми Євросоюзу «Інвестуючи у людей» (презентація 

Полюка С.П.) 
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http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/14707-v-sumgu-pomogayut-molodym-materyam-poluchit-vysshee-obrazovanie.html
http://topgorod.com/news/sumy/obschestvo/14707-v-sumgu-pomogayut-molodym-materyam-poluchit-vysshee-obrazovanie.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-47/2-uncategorised/29-buklet-leleka.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-47/2-uncategorised/29-buklet-leleka.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/images/interview/brend-book.pdf


- Реалізації дружніх до сім’ї ініціатив на рівні вищих навчальних закладів взагалі та 

Сумського державного університету зокрема (презентація  керівника проекту Світайло 

Н.Д.),  

- Розширення соціальних та економічних прав та можливостей жінок (презентація 

гендерного експерта  проекту Костенко А.М.) 

- Міжнародний досвід створення дружніх до сім’ї ініціатив у ВНЗ (презентація 

координатора проекту Савельєвої Ю.М.) 

- Психолого-педагогічне обґрунтування актуальності ініціативи «Заклад, дружній до 

сім’ї» для  молоді (презентація психолога проекту Колісник Л.О.). 

Проведено прес-конференцію  координатора секторів Охорони Здоров’я та Соціального 

захисту Делегації Євросоюзу в Україні (Полюк С.П.), заступника голови Сумської ОДА 

(Іщенко Т.Д.) та керівника проекту (Світайло Н.Д.) за участю представників 7-и ЗМІ 

(Сумська ОДТРК, Національне радіо, Інтернет-радіо СумДУ, прес-служба Сумської ОДА, 

друковані видання «Ваш шанс», «Сумщина», «Резонанс»).  Крім того, велась пряма 

трансляція презентації в інтернет-просторі.  

Модифікація заходу полягала у розширенні його формату – окрім запланованої прес-

конференції відбулось засідання круглого столу, яке включало презентацію проекту з 

обговоренням його ключових ідей.  

Результати цієї діяльності: 

- Учасниками заходу стали 62 особи;  

- Проект презентовано широкій громадськості, що надалі дозволяє розраховувати на 

співпрацю з дотичними інституціями задля досягнення цілей проекту; 

- Досягнуто домовленість про організацію тренінгів для молодих матерів-студенток 

та решти студентів у трьох ВНЗ м.Суми (УАБС, СДПУ ім.А.С.Макаренко, СНАУ); 

- Отримано пропозиції щодо підготовки репортажів про проект з боку ЗМІ; 

- Презентацію проекту відображено на сайтах та у ЗМІ:  

1) http://sumdu.edu.ua/ukr/news/2835-dosvid-sumdu-u-pidtrimtsi-materiv-studentok-

poshiryuvatimetsya-vsieyu-ukrajinoyu 

2) http://vybor.ua/news/v_sumah_prezentovan_proekt_v_pomoshch_molodym_materya

m.html 

3) http://www.viche.info/news/1896/ 

4) http://www.civicua.org/news/view.html?q=1984310 

5) http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_03

_04_1_uk.htm 

http://sumdu.edu.ua/ukr/news/2835-dosvid-sumdu-u-pidtrimtsi-materiv-studentok-poshiryuvatimetsya-vsieyu-ukrajinoyu
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/2835-dosvid-sumdu-u-pidtrimtsi-materiv-studentok-poshiryuvatimetsya-vsieyu-ukrajinoyu
http://vybor.ua/news/v_sumah_prezentovan_proekt_v_pomoshch_molodym_materyam.html
http://vybor.ua/news/v_sumah_prezentovan_proekt_v_pomoshch_molodym_materyam.html
http://www.viche.info/news/1896/
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1984310
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_03_04_1_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_03_04_1_uk.htm


6) http://www.mon.gov.ua/ua/messages/5504-u-sumskomu-dergeavnomu-universiteti-

vidbudetsya-prezentatsiya-proektu-rivni-mogelivosti-dlya-zdobuttya-profesiyi-

molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah  (станом на 

березень 2013 р.) 

7) http://www.nagolos.com.ua/ua/news/15179-sumskiy-dergeavniy-universitet-

prezentuvav-proekt-pidtrimki-materiv-studentok 

8) http://vk.com/family_university 

9) http://state-gov.sumy.ua/2013/03/05/derzhava_pdtrimu_molodikh_materv.html 

(станом на березень 2013 р.) 

10) http://www.gorod.sumy.ua/news_8214.html 

11) http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26211-u-sumdu-prezentuvali-proekt-rvn-mozhlivost-

dlya-zdobuttya-profesyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah.html 

12)http://sumyinfo.com/13155_opit_sumgu_v_podderzhke_materey_studentok_rasprostr

anyat_po_vsey_ukraine.html (станом на березень 2013 р.) 

13) http://nashisumy.com.ua/zhurnal/novosti/sumskie-materi-studentki-smogut-

polnocenno-poluchat-obrazovanie.html 

14) http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26238-u-sumdu-matus-studentok-navchatimut-azam-

batkvstva.html 

15) http://www.youtube.com/watch?v=ybZxYV78tJk&feature=player_embedded 

Відеорепортажі про подіюдемонструвались на місцевомутелебаченні: 

- ОДТРК (РТС) - «На часі. Регіональніновини», «Тижневийвипуск». 

Захід 5. 

Назва заходу:  Тренінги для молодих матерів-студенток та решти студентів СумДУ, інших 

ВНЗ Сум та Сумської області в період з 10.12.2012 по 10.12.2013 (10.12.12 – 10.01.2013: 

підготовчий етап)  

Для проведення тренінгів підготовлено окрему аудиторію, яку відремонтовано (за 

рахунок внеску СумДУ) та устатковано мультимедійним обладнанням (за кошти гранту). 

Придбане обладнання використовується як у тренінговому процесі у СумДУ, так і у 

навчальному. Це дозволяє  організовувати відео- та інші форми презентацій, залучати 

інтернет-ресурс під час занять для урізноманітнення форм навчання.       

Тренінги проходять кілька разів на місяць (за домовленістю з керівництвом 

залученого контингенту учасників). Складено конспекти тренінгів та ведеться звітність – 

реєстрація учасників. До базового тренінгу на тему «Рівні можливості – рівна 

відповідальність» (тренер – психолог проекту Колісник Л.О.) додано тренінг на тему 

«Планування сім’ї та відповідальна репродуктивна поведінка» (тренер – координатор 

проекту Савельєва Ю.М.). Контингент та географію учасників тренінгів розширено за 

http://www.mon.gov.ua/ua/messages/5504-u-sumskomu-dergeavnomu-universiteti-vidbudetsya-prezentatsiya-proektu-rivni-mogelivosti-dlya-zdobuttya-profesiyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah
http://www.mon.gov.ua/ua/messages/5504-u-sumskomu-dergeavnomu-universiteti-vidbudetsya-prezentatsiya-proektu-rivni-mogelivosti-dlya-zdobuttya-profesiyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah
http://www.mon.gov.ua/ua/messages/5504-u-sumskomu-dergeavnomu-universiteti-vidbudetsya-prezentatsiya-proektu-rivni-mogelivosti-dlya-zdobuttya-profesiyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah
http://www.nagolos.com.ua/ua/news/15179-sumskiy-dergeavniy-universitet-prezentuvav-proekt-pidtrimki-materiv-studentok
http://www.nagolos.com.ua/ua/news/15179-sumskiy-dergeavniy-universitet-prezentuvav-proekt-pidtrimki-materiv-studentok
http://vk.com/family_university
http://state-gov.sumy.ua/2013/03/05/derzhava_pdtrimu_molodikh_materv.html
http://www.gorod.sumy.ua/news_8214.html
http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26211-u-sumdu-prezentuvali-proekt-rvn-mozhlivost-dlya-zdobuttya-profesyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah.html
http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26211-u-sumdu-prezentuvali-proekt-rvn-mozhlivost-dlya-zdobuttya-profesyi-molodimi-materyami-studentkami-u-vischih-navchalnih-zakladah.html
http://sumyinfo.com/13155_opit_sumgu_v_podderzhke_materey_studentok_rasprostranyat_po_vsey_ukraine.html
http://sumyinfo.com/13155_opit_sumgu_v_podderzhke_materey_studentok_rasprostranyat_po_vsey_ukraine.html
http://sumyinfo.com/13155_opit_sumgu_v_podderzhke_materey_studentok_rasprostranyat_po_vsey_ukraine.html
http://nashisumy.com.ua/zhurnal/novosti/sumskie-materi-studentki-smogut-polnocenno-poluchat-obrazovanie.html
http://nashisumy.com.ua/zhurnal/novosti/sumskie-materi-studentki-smogut-polnocenno-poluchat-obrazovanie.html
http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26238-u-sumdu-matus-studentok-navchatimut-azam-batkvstva.html
http://strc.sumy.ua/vnews/edu/26238-u-sumdu-matus-studentok-navchatimut-azam-batkvstva.html
http://www.youtube.com/watch?v=ybZxYV78tJk&feature=player_embedded


рахунок учнів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (училища та коледжі) та молоді, що відпочивала 

у літніх таборах (більшість серед них - абітурієнти).  

Модифікація запланованої діяльності полягала у розробці та впровадженні додаткового 

тренінгу («Планування сім’ї та відповідальна репродуктивна поведінка»), що відповідає 

потребам молоді, та, як доводять успішні міжнародні практики, виступає додатковою 

корисною складовою ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї». Тренінги на таку тематику 

мотивують учасників до усвідомлення важливості рівної відповідальності партнерів у 

міжособистісних стосунках, надають навички прийняття життєво важливих рішень, 

формують особистісні якості відповідального ставлення до особистого здоров’я та 

здоров’я партнера/партнерки, сприяють покращенню стану репродуктивного здоров’я 

тощо.  

Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. проведено 26 семінарів-тренінгів на 

тему «Рівні можливості – рівна відповідальність», учасниками яких стали 439 осіб 

(студентів СумДУ). Серед розглянутих на семінарах-тренінгах підтем були: 

- Формування компетентності особистості щодо сімейно-шлюбних відносин 

-  Тайм-менеджмент – уміле керування часом 

-  Ефективна комунікація – складова успішності особистості 

-  Розкриваючи індивідуальність. 

На тренінгах студентство знайомилось з ініціативою «Заклад, дружній до сім’ї», 

аналізувало власні переконання стосовно «правильних» партнерських стосунків, 

формувало мотивацію на створення гармонійної сім’ї і підвищення психолого-

педагогічної грамотності, відпрацьовувало навички ефективного партнерського 

спілкування, емпатійного слухання. Тренінг сприяв визначенню студентами власної 

позиції щодо цінності сім’ї, типу взаємовідносин між членами сім’ї та можливостей 

поєднання сімейних обов’язків з професійними. На тренінгах проводилось психологічне 

тестування, яке є частиною наукового дослідження в рамках проекту. В результаті 

тестування було встановлено, що 38,6% студентів на перше місце в ранжуванні цінностей 

поставили «сім'ю», 24,7% - «здоров'я», решта – розподілились між іншими цінностями в 

незначній кількості. 

Робота з молоддю показала,що: 

 заявлена тема актуальна для студентів, проте існує велика кількість побоювань 

обговорювати подібні питання, адже це «не модно» у молодіжному середовищі. Після 

зняття «табу», учасники завжди проявляли зацікавленість темою; 

 у молодіжному середовищі поширеним є гендерне стереотипне мислення. Після 

занять учасники вже більш критично оцінювали традиційні точки зору та уявлення; 

 всупереч розповсюдженій думці про відмінності сучасної молоді від попередніх 

поколінь, в ієрархії цінностей студентів саме сім'я часто займає перші позиції. Такий 

висновок дозволило зробити проведене опитування учасників семінарів. У переліку 

цінностей 38,6% студентів на перше місце поставили сім'ю, 24,7% - здоров'я, решта – 

розподілились між іншими цінностями в незначній кількості; 



 існують розбіжності у розумінні сутності певних понять (як-то, любов, 

відповідальність, дружба, сім'я, шлюб, влада, незалежність, свобода тощо), що може 

призводити до непорозумінь, і, як наслідок, конфліктів. В ході дискусій учасники 

знайомились з точкою зору один одного, відкриваючи таким чином для себе 

альтернативне бачення того чи іншого явища. 

Окремо було організовано заняття з інтерактивними елементами на тему 

«Готовність студентської молоді до створення сім'ї: міфи та реальність» зі студентами 

Української академії банківської справи (м. Суми). До розробки програми був залучений 

практичний психолог УАБС, знайомий з особливостями цільової аудиторії. Метою 

заняття було ознайомлення студентської молоді з головними етапами розвитку 

дошлюбних стосунків та висвітлення важливості усвідомленої готовності до створення 

сім'ї та народження бажаних дітей. Учасники проявили зацікавленість темою та висловили 

побажання участі у подібних заходах у подальшому. Кількість залучених до заходів 

студентів – 62 особи. 

Учасниками 18-и тренінгів «Планування сім’ї та відповідальна репродуктивна 

поведінка» стали 391 особи. Учасники тренінгів мали змогу покращити існуючі та набути 

нові навички на основі власного досвіду щодо відповідальної репродуктивної поведінки, 

питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я, змінити ставлення та поведінку 

стосовно планування сім’ї, методів контрацепції, ризиків для здоров’я від незахищеного 

сексу та абортів. 

Посилання на відображення заходів: 

1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/52-rivni-mozhlivosti-rivna-vidpovidalnist.html 

2) http://sumdu.edu.ua/ukr/news/3430-tsentr-pidtrimki-simji-sumdu-na-zakhisti-zdorovya-

zhinok-sumshchini.html 

3) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/178-okhoronyayuchi-zdorov-ya-molodi-

sumshchini.html 

4) http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/71-molod-sumshchini-za-vidpovidalnu-

reproduktivnu-povedinku 

5) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/230-tematichnij-den-planuvannya-sim-ji-ta-

reproduktivne-zdorov-ya-u-stinakh-glukhivskogo-vishu.html 

Захід 6. 

Назва заходу: Спільні семінари для батьків з дітьми в Сумському державному 

університеті в період з 10.12.2012 по 10.12.2013 (10.12.12 – 10.01.2013: підготовчий етап) 

Семінари під назвою «Дитячі п’ятниці» проводяться щоп’ятниці у приміщенні 

Центру підтримки сім’ї СумДУ. Теми семінарів: «Виховання без ляпасів», «Спільна 

сімейна творчість». На кожен семінар підготовлено конспект творчого завдання для дітей. 

Ведеться звітність – реєстрація учасників. Ведучі семінару – соціальний педагог проекту 

та студенти-волонтери СумДУ.  

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/52-rivni-mozhlivosti-rivna-vidpovidalnist.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/3430-tsentr-pidtrimki-simji-sumdu-na-zakhisti-zdorovya-zhinok-sumshchini.html
http://sumdu.edu.ua/ukr/news/3430-tsentr-pidtrimki-simji-sumdu-na-zakhisti-zdorovya-zhinok-sumshchini.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/178-okhoronyayuchi-zdorov-ya-molodi-sumshchini.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/178-okhoronyayuchi-zdorov-ya-molodi-sumshchini.html
http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/71-molod-sumshchini-za-vidpovidalnu-reproduktivnu-povedinku
http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/71-molod-sumshchini-za-vidpovidalnu-reproduktivnu-povedinku
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/230-tematichnij-den-planuvannya-sim-ji-ta-reproduktivne-zdorov-ya-u-stinakh-glukhivskogo-vishu.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/230-tematichnij-den-planuvannya-sim-ji-ta-reproduktivne-zdorov-ya-u-stinakh-glukhivskogo-vishu.html


Модифікація запланованої діяльності полягала у зміні термінів заходу через виконання 

ремонтних робіт у приміщенні Центру підтримки сім’ї СумДУ. З метою компенсації 

кількості семінарів, проведення яких припадало на ремонтний період, було реалізовано 

додаткові семінари з майстер-класами для дітей у грудні 2012 р. та сімейне виготовлення 

саморобок та малюнків «Зимова казка» у січні-лютому 2013 р.  

У літній період у зв’язку з відпускною кампанією співробітників СумДУ та з 

відсутністю запиту на проведення семінарів впродовж одного місяця (кінець липня, 

початок серпня) вони не проводились. Натомість персоналом Кімнати було проведено 

роботу з методичного забезпечення семінарів.  

Результати цієї діяльності станом на 10.12.2013 р.: 

Всього спільних семінарів: 

- Щотижневі заняття “Дитячі п’ятниці” 

- Сімейне виготовлення саморобок та малюнків “Зимова казка” 

-     Сімейний майстер-клас з виготовлення новорічної листівки 
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1 

1 

Вік дітей-учасників - від 1,5 до 12 років.  

Даний вид діяльності сприяє розвитку навичок кооперації батьків з дітьми та 

формує творчі здібності у дітей. Заняття творчістю - важлива частина розумового та 

емоційного розвитку дитини.  

Посилання на вищезазначені заходи:  

1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/21-u-sumdu-vlasnoruch-stvoryuvali-novorichni-

prikrasi.html,  

2) http://vk.com/family_university?w=wall-45694774_265%2Fall,  

3) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/48-spilni-seminari-dlya-bitkiv-z-

ditmi-dityachi-p-yatnitsi.html 

Захід 7.  

Назва заходу:  Проведення заходів з нагоди національної ініціативи День Матері 

(12.05.2013 р), День Батька (з-я неділя вересня – 22.09.2013 р.) 

В рамках ініціативи День Матері реалізовано ряд заходів, серед яких: 

- конкурс успішних історій про студентську сім’ю; 

- конкурс творчих шкільних робіт (есе та малюнків) на тему «Моя мама – професіоналка» 

з подальшою експозицією робіт переможців на рівні міста Суми під час урочистостей, 

присвячених Дню матері, а також з розміщенням на сайті проекту;  

- програма творчо-розважальних масових заходів у рамках урочистостей на рівні м.Суми, 

а саме: майстер-клас «Подарунок для мами», виставка поробок матерів-співробітниць 

СумДУ, творчі номери у концертній програмі, нагородження школярів-переможців 

конкурсу «Моя мама – професіоналка». 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/21-u-sumdu-vlasnoruch-stvoryuvali-novorichni-prikrasi.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/21-u-sumdu-vlasnoruch-stvoryuvali-novorichni-prikrasi.html
http://vk.com/family_university?w=wall-45694774_265%2Fall
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/48-spilni-seminari-dlya-bitkiv-z-ditmi-dityachi-p-yatnitsi.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/48-spilni-seminari-dlya-bitkiv-z-ditmi-dityachi-p-yatnitsi.html


Результати цієї діяльності: В рамках конкурсу успішних історій відзначено переможцями 

1 відеороботу та 1 есе про студентську сім’ю, які розміщені на сайті проекту. Конкурс та 

експозиція його результатів переслідують на меті привернення уваги до особливостей 

життя цільової групи проекту, демонстрація можливостей успішного поєднання навчання 

з сімейними інтересами.  

До участі у конкурсі «Моя мама – професіоналка» заохочено всі 28 міських шкіл м.Суми. 

Всього на розгляд журі було подано 65 малюнків та 37 есе. У такий спосіб було 

привернуто увагу школярів до професійної діяльності їхніх мам, належної оцінки дітьми 

здібностей та досягнень мам на роботі.  

 3-годинна творчо-розважальна програма в центрі м.Суми привернула увагу сумчан до 

статусу сучасної жінки-матері, пропагувала важливість вшанування професійної 

діяльності матерів, в цілому сприяла зростанню поінформованості громади про проект та 

питання забезпечення гендерної рівності. Все це дозволяє сподіватись на звільнення 

учасників від стереотипів щодо професійної самореалізації жінки-матері. 

Посилання на відображення заходу:  

1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/72-svyatkuvannya-dnya-materi-v-sumakh.html 

2) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/69-z-dnem-materi.html 

3) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/75-pidvedeni-rezultati-konkursu-uspishnikh-istorij-

studentskikh-simej.html 

4) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/78-stvoreno-pershij-dokumentalnij-film-pro-studentsku-

sim-yu-navchannya-i-kokhannya-poryad.html 

 В рамках ініціативи День Батька проведено міський конкурс шкільних робіт 

(малюнки, есе, портфоліо) на тему «Мій люблячий, дбайливий тато» за підтримки 

Управління освіти і науки Сумської міської ради. Мета конкурсу - популяризація ролі 

чоловіка-батька у суспільстві, усвідомлення татами важливості активної участі в 

партнерстві з мамою у вихованні дитини. 

Результати цієї діяльності:  

До участі у конкурсі «Мій люблячий, дбайливий тато» заохочено всі 28 міських шкіл 

м.Суми. Всього на розгляд журі було подано 43 творчі роботи.  У такий спосіб було 

привернуто увагу школярів до виховної ролі тата у сім’ї, важливості його 

психоемоційного контакту з дитиною. Для татів дітей-учасників конкурсу це також стало 

нагодою для аналізу власного стилю взаємодії з дитиною. Все це дозволяє сподіватись на 

звільнення учасників від стереотипів щодо ролі тата у сім’ї.  

Переможці конкурсу разом з татами були запрошені для нагородження в урочистій 

атмосфері.   

Посилання на відображення заходу:  

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/72-svyatkuvannya-dnya-materi-v-sumakh.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/69-z-dnem-materi.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/75-pidvedeni-rezultati-konkursu-uspishnikh-istorij-studentskikh-simej.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/75-pidvedeni-rezultati-konkursu-uspishnikh-istorij-studentskikh-simej.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/78-stvoreno-pershij-dokumentalnij-film-pro-studentsku-sim-yu-navchannya-i-kokhannya-poryad.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/78-stvoreno-pershij-dokumentalnij-film-pro-studentsku-sim-yu-navchannya-i-kokhannya-poryad.html


1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/197-miskij-

konkurs-tvorchikh-shkilnikh-robit-mij-lyublyachij-dbajlivij-tato.html 

2) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/213-pidbito-pidsumki-konkursu-mij-lyublyachij-

dbajlivij-tato.html 

Захід 8. 

Назва заходу:  Консультування батьків щодо способів гармонізації  міжособистісних 

стосунків,  виховання та догляду за дитиною в Сумському державному університеті в 

період з 10.12.2012 по 10.12.2013 (10.12.12 – 10.01.2013: підготовчий етап) 

Психологічні та педагогічні консультації надаються щоденно (в робочі дні) за вимогою. 

Ведеться звітність – реєстрація звернень за консультацією. Консультанти: соціальний 

педагог проекту та психолог проекту. За потреби залучаються фахівці з числа науковців та 

співробітників СумДУ.  

Організовано телефонне консультування з питань грудного вигодовування (за запитом 

можливе також індивідуальне очне консультування) громадським консультантом групи 

підтримки грудного вигодовування Савельєвою Ю. 

Результати цієї діяльності станом на 10.12.2013 р.: 

Надано 13  педагогічних консультацій.  

Теми, які висвітлювались під час консультацій: ”Як навчити дитину прибирати свої 

іграшки”,  “До якого віку різностатевим дітям можна жити в одній кімнаті”, “Чи можна 

дитині дивитися сучасні мультфільми”, “Як справлятися з дитячими капризами”, “Які 

казки краще читати з дитиною”, “Як змусити дитину бути слухняною”, “Як навчити 

дитину спати у своєму ліжку”, “Що робити, коли дитина не хоче йти до дитячого садка”, 

“З якого віку краще починати вчити з дитиною літери”, “Розвиваючі методики для 

немовлят”, ”Як навчити дитину не боятися малознайомих людей”, “Як покращити 

відносини між дитиною і новим татом”, “Адаптація дитини до школи”.  Послуга 

консультування дозволяє клієнтам розвивати здібності та внутрішні ресурси, що сприяють 

ефективному вирішенню проблем. У відповідь на звернення, окрім консультування, були 

підготовлені довідково-просвітницькі матеріали стосовно тематики запитів, які було 

викладено на сторінці групи “ВКонтакте”, у щомісячній розсилці «Сім’я як партнерство» 

та на сайті проекту. 

Серед клієнтів консультування були: 

1. Студенти, викладачі та співробітники університету, які звертались з питань, 

пов'язаних з вихованням дітей. 

2. Студенти університету (як офіційно одружені, так і неодружені), які звертались з 

питань особливостей взаєморозуміння з представниками протилежної статі. 

3. Студенти, тематика звернень яких стосувалась взаєморозуміння з батьками. 

4. Співробітники університету із запитами стосовно забезпечення функціонування 

ініціативи «Університет, дружній до сім'ї». 

Переважна більшість звернень надійшла від представників другої групи.  

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/197-miskij-konkurs-tvorchikh-shkilnikh-robit-mij-lyublyachij-dbajlivij-tato.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/component/content/article/2-uncategorised/197-miskij-konkurs-tvorchikh-shkilnikh-robit-mij-lyublyachij-dbajlivij-tato.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/213-pidbito-pidsumki-konkursu-mij-lyublyachij-dbajlivij-tato.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/213-pidbito-pidsumki-konkursu-mij-lyublyachij-dbajlivij-tato.html


Надано 90 психологічних консультацій.  

 Цільовими групами надання консультативних послуг були: 

- Студенти, викладачі та співробітники університету, які звертались з питань, 

пов'язаних з вихованням дітей (25 звернень).  

- Студенти університету (як офіційно одружені∕заміжні, так і незаміжні∕неодружені), 

які звертались з питань особливостей взаємопорозуміння з представником 

протилежної статі (39 звернень). 

- Студенти, тематика звернень яких стосувалась взаємопорозуміння з батьками (9 

звернень). 

- Співробітники ЦПС з питань пед.психології, психології розвитку, когнітивної 

психології, питань професійного становлення (17 звернень). 

Тематика звернень включала: 

 проблеми психологічної залежності у стосунках; 

 невиправдана  вимогливість  як відносно  себе, так і відносно партнера, або ж, 

навпаки, її брак; 

 питання психоемоційної регуляції: як проблема розуміння власних  

психоемоційних станів та супутника, так і нестача навичок психоемоційної 

регуляції; 

 труднощі з раціональним розподілом часу, викликані збільшенням кількості 

обов'язків; 

 інфантильність поведінки, а саме - брак почуття відповідальності; 

 відсутність навичок конструктивного вирішення конфліктів; 

 труднощі, пов'язані з переживанням періодів вікової кризи; 

 непорозуміння між поколіннями; 

 брак знань з педагогіки та вікової психології. 

В ході консультування часто відбувалась зміна запиту консультації, що обумовлено 

виявленням першочергових причин виникаючих проблем. 

Звернення за консультацією не вичерпувалось лише пошуком відповідей на 

проблемні, конфліктні питання, які виникли внаслідок негативного досвіду. Були випадки, 

коли молоді люди заздалегідь цікавились інформацією з вказаної тематики, щоб у 

майбутньому не зустрітись з труднощами. Подібні запити надходили, як правило, від 

жіночої половини студентства, і стосувались теми подружнього життя та виховання 

майбутніх дітей. 

На запит батьків була проведена психодіагностична робота з окремими дітьми (12 

звернень). Тематика звернень стосувалась: 

 дитячих страхів; 

 рівня інтелектуального розвитку дитини; 

 особливостей роботи когнітивної сфери; 

 особливостей темпераменту; 

 рівня та причини тривожності; 



 психоемоційного комфорту; 

 особливостей сприйняття дитиною власної сім'ї; 

 самооцінки дитини. 

Надано 86 телефонних консультацій з грудного вигодовування.   

Тематика звернень: питання, що стосуються підготовки, ведення та завершення грудного 

вигодовування, а також пов’язаного з грудним вигодовуванням гармонійного розвитку 

дитини. 

Крім того, пропозиції щодо можливості звернення за консультаціями та щодо діяльності 

ініціативи «Університет, дружній до сім'ї» поширюється серед іноземних студентів 

СумДУ. 

Посилання на відображення заходу: 

1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/47-nadannya-konsultatsij-fakhivtsyami-

psikholog-yurist-medichnij-pratsivnik-sotsialnij-pedagog.html 

2) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/141-grupa-pidtrimki-grudnogo-

vigodovuvannya.html 

Захід 9.  

Назва заходу:  Створення та підтримка інформаційного електронного ресурсу проекту 

"Заклад, дружній до сім’ї" в період з 10.12.2012 по 10.12.2013 (10.12.12 – 10.02.2013: 

підготовчий етап) 

Введено в дію та постійно поповнюється інформаційний електронний ресурс 

проекту "Заклад, дружній до сім’ї" – україно- та англомовна версії (посилання: 

http://leleka.sumdu.edu.ua, http://leleka.sumdu.edu.ua/en/). Сайт розроблений у відповідності 

із загальною  стилістикою рекламної продукції проекту, містить логотип проекту, 

посилання на партнерів та бенефіціарів.  

Сайт включає наступні рубрики:  

- інформація про проект: команда, заходи проекту, партнери проекту та 

бенефіціари, нормативно-правова база, контактна інформація, ЗМІ про нас;  

- Наша діяльність: новини, оголошення, послуги для сімей;  

- Корисні ресурси: наші публікації, презентації, аудіотека, відеотека, міжнародний 

досвід,  успішні історії. 

Критерії ефективності сайту визначались за: статистикою відвідувань, звернень з 

бажанням долучитись до реалізації проекту від ВНЗ та спонсорів, звернень з бажанням 

підписатись на розсилку проекту. 

На сайт додано корисні посилання на web-сторінки наших партнерів проекту 

(всього 7). 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/47-nadannya-konsultatsij-fakhivtsyami-psikholog-yurist-medichnij-pratsivnik-sotsialnij-pedagog.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/47-nadannya-konsultatsij-fakhivtsyami-psikholog-yurist-medichnij-pratsivnik-sotsialnij-pedagog.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/141-grupa-pidtrimki-grudnogo-vigodovuvannya.html
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До сайту проекту також забезпечено доступ з головної сторінки офіційного сайту 

Сумського держуніверситету (http://sumdu.edu.ua/ukr/) через рубрику «Соціальна 

підтримка» з переходом на сторінки «Центр підтримки сім’ї» та «Університет, дружній до 

сім’ї», завдяки чому підвищується відвідуваність сайту  http://leleka.sumdu.edu.ua. 

Крім того, створено групу «Сімейний університет» в соціальній мережі 

«ВКонтакте»: http://vk.com/family_university та у Фейсбуці: 

https://www.facebook.com/groups/family.university/. 

Забезпечено укладання та розповсюдження електронної розсилки бюлетеню «Сім’я 

як партнерство» http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/81-vipusk-elektronnogo-

byuletenyu-sim-ya-yak-partnerstvo.html 

Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. зафіксовано: 

- 3 946 унікальних відвідування сайту (з них з України – 86%, США – 3,09%, Бельгії – 

1,8%, інших країн – 10%); відвідувачі переглянули 34680 сторінок; 

- розміщено 370 матеріалів; 

- 163 зареєстрованих учасників в групі «ВКонтакте»;  

- 134 зареєстрованих учасників в групі у Фейсбуці, з середнім переглядом кожної новини 

близько 16-ма особами; 

- 35 адресатів отримують електронну розсилку бюлетеню «Сім’я як партнерство»; 

- підготовлено та поширено 12 номерів бюлетеню «Сім’я як партнерство». 

Сайт сприяє поширенню ідей гендерної рівності, виступає рекламою проекту.  

Захід 10.  

Назва заходу:  Укладання та друк посібника для адміністрації ВНЗ / роботодавців щодо 

створення гендерно-чутливих можливостей на робочих місцях  

В основу посібника «Баланс між навчанням і сім’єю: можливості забезпечення у 

ВНЗ» (посібник для адміністрації ВНЗ/роботодавців щодо створення гендерно-чутливих 

можливостей в процесі навчання та на робочих місцях) покладено опрацьований 

міжнародний та національний досвід щодо збалансування сімейного та професійного 

життя,  узагальнений попередній досвід роботи СумДУ у цьому напрямку. Посібник 

складається з 3-х частин (10 модулів), які висвітлюють теми «Створення моделі поведінки 

особистості щодо дотримання балансу між професійними і сімейними зобов’язаннями», 

«Модель упровадження ініціативи «Університет, дружній до сім’ї», «Розвиток потенціалу 

та навчання з функціонування ініціативи у ВНЗ». Обсяг посібника – 147 сторінок.     

Модифікація даного заходу полягає у затримці терміну публікації посібника через 

непередбачене на момент подання грантової заявки залучення додаткового фактору його 

валідності, а саме - проходження процедури отримання грифу Міносвіти і науки України. 

До укладання посібника залучено директора департаменту наукової діяльності та 

ліцензування Міносвіти і науки України. 

http://sumdu.edu.ua/ukr/
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/family_university
https://www.facebook.com/groups/family.university/
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/81-vipusk-elektronnogo-byuletenyu-sim-ya-yak-partnerstvo.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/81-vipusk-elektronnogo-byuletenyu-sim-ya-yak-partnerstvo.html


Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. посібник укомплектовано на 100%. 

Наразі посібник проходить процедуру отримання грифу Міносвіти і науки. Електронна 

версія посібника доступна за посиланням: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/_new%203.pdf 

Захід 11.  

Назва заходу:  Укладання посібника з виховання гендерно-відповідальної поведінки у 

молоді  

 Для укладання посібника було оголошено збір матеріалів, що відображають досвід 

центрів гендерної освіти ВНЗ України з виховання у молоді гендерно-відповідальної 

поведінки. До посібника зібрано напрацювання 17 ВНЗ з різних куточків України, з них 

публікацій ректорів ВНЗ – 2, докторів наук – 7.  Обсяг посібника – 210 сторінок. 

Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. посібник укомплектовано на 100%. 

Електронна версія посібника доступна за посиланням: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/forming4.pdf 

Захід 12.  

Назва заходу: Щорічне соціологічне дослідження. 

Дослідження було проведено з метою отримання інформації від студентів, 

аспірантів та співробітників СумДУ щодо поєднання професійних та сімейних 

зобов’язань. Дослідження проводилось у три етапи. На першому етапі були розроблені 

програма та інструментарій, сформовані вибірки, на другому етапі - проведене 

опитування, перевірка роботи інтерв’юерів та введення даних для обробки. На третьому 

етапі проведена комп'ютерна обробка даних, сформовані таблиці та діаграми, 

підготовлено аналітичний звіт.  

Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. укладено звіт за результатами 

дослідження (додається окремо). 

Захід 13.  

Назва заходу: Конференція-презентація розширеної гендерно-чутливої ініціативи «Заклад, 

дружній до сім’ї» для адміністрації університетів з усіх регіонів України, проведена у м. 

Суми, із загальною кількістю учасників – 68, тривалістю 2 дні (26-27 вересня 2013 р.)  

 У зв’язку з підвищеним інтересом до діяльності ініціативи «Заклад, дружній до 

сім’ї» з боку інших ВНЗ формат зазначеної конференції було розширено до дводенного 

науково-практичного семінару з розповсюдження досвіду. Для цього було знайдено 

додаткове фінансування з боку Представництва фонду ім. Ф.Еберта та перенесено дати 

проведення заходу з останнього місяця реалізації 1-го року проекту (грудень) на вересень 

2013 року. Частину витрат по організації семінару взяв на себе СумДУ. 

Захід складався з презентації та семінарських групових занять. Серед учасників 

були представлені проректор з наукової роботи СумДУ Чорноус А.М., голова профкому 

СумДУ Боровик В.О.,  заступниця віце-президента Національної академії державного 

управління при Президентові України Кобелянська Л.С. (он-лайн включення), гендерна 

експертка, професорка Тернопільського національного педагогічного університету імені 

http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/_new%203.pdf
http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/forming4.pdf


Володимира Гнатюка Кікінежді О.М. (он-лайн включення), координаторка проекту 

«Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по 

догляду за дитиною» (он-лайн включення), представники адміністрації (у т.ч. Центрів 

гендерної освіти) інших ВНЗ з різних регіонів України,   

Теми обговорення включали:  

- Досвід дружньої до сім’ї ініціативи Сумського державного університету (презентація  

керівниці проекту Світайло Н.Д.),  

- Міжнародний досвід гендерно-чутливих ініціатив в університетах (презентація 

координаторки проекту Савельєвої Ю.М.), 

- Дистанційні форми навчання/роботи сімейних  студентів/ співробітників (викладачка 

кафедри ФПІ Купенко О.В.), 

- Залучення профспілок закладу до втілення політики дружності до сім’ї (презентація 

голови профкому СумДУ Боровик В.О.). 

Групові форми занять стосувались тем: 

- Формування гендерно-відповідальної поведінки у студентів та співробітників, 

- Програми, спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я, як гендерна складова 

виховного процесу,  

- Формування гендерно-чутливого освітнього середовища: проблеми і перспективи, 

- Розробка плану дій зі створення у ВНЗ гендерно-чутливого середовища,     

- Розробка стратегії всеукраїнської промоушен-кампанії «Заклад, дружній до сім’ї» з 

візуалізацією у сучасних медіа. 

 Крім того, учасникам було презентовано друковані видання проекту: 

 1) посібник «Баланс між навчанням і сім’єю: можливості забезпечення у ВНЗ» (посібник 

для адміністрації ВНЗ/роботодавців щодо створення гендерно-чутливих можливостей в 

процесі навчання та на робочих місцях),   

2) посібник з виховання гендерно-відповідальної поведінки у молоді. 

Надано інтерв’ю для місцевих ЗМІ керівницею проекту (Світайло Н.Д.), координаторкою 

проекту (Савельєвої Ю.М.), гостями заходу. Презентацію відвідано представниками 2 ЗМІ 

(Сумська ОДТРК (РТС), Навчальна телестудія СумДУ). З нагоди заходу підготовлено 

відеосюжет - обговорення у навчальній телестудії СумДУ питань гендерної рівності (за 

участю координаторки проекту Савельєвої Ю.М. та представника Національного 

університету нафти і газу (Івано-Франківськ).  

Модифікації запланованої діяльності полягали у наступному: 

- перенесення терміну проведення заходу з урахуванням  організаційних 

особливостей навчального процесу у ВНЗ, а саме – на початок навчального року у ВНЗ. 



Це дозволило цільовій групі семінару не лише відвідати захід, а й внести необхідні 

корективи у плани діяльності ВНЗ на наступний рік,  

- збільшення тривалості заходу - 2 дні замість 1 - через підвищений інтерес до 

ініціативи,  

- зміна формату заходу – науково-практичний семінар замість прес-конференції, що 

включав не лише ознайомлення з ініціативою, а й набуття навичок, необхідних для її 

втілення.  

Результати цієї діяльності: 

- Учасниками заходу стали 62 особи, що представили 14 адміністративних одиниць 

України та 24 ВНЗ;  

- Проект презентовано академічній громадськості, що надалі дозволяє розраховувати 

на співпрацю з ними задля поширення ідей проекту; 

- Окреслено стратегію перетворення ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» на 

мережевий (за рахунок залучення під час семінару до партнерства нових ВНЗ); 

- Актуалізовано необхідність серії тренінгів зі втілення дружніх до сімей підходів у 

щоденну діяльність ВНЗ, цільовою групою яких виступатиме адміністрація ВНЗ; 

- Доукомплектовано досвідом ВНЗ-учасників заходу посібник з формування 

гендерно-відповідальної поведінки серед молоді;  

- Окреслено промоушен-кампанію мережі «Закладів, дружніх до сім’ї»  із 

застосуванням новітніх та традиційних ЗМІ.    

-  Підписано угоди про науково-освітнє співробітництво з 6 ВНЗ.  

Захід відображено на сайтах та у ЗМІ:  

1) http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/216-yak-vprovadzhuvati-genderni-pidkhodi-v-

navchalni-programi-ta-shchodennu-robotu-vnz.html 

2) http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/3851-initsiativa-sumgu-quniversitet-druzhestvenny-k-

semeq-propagandiruet-v-ukraine-gendernye-idei.html 

3) http://univernews.com/sumdu/2013/09/30/2518.html 

4) http://univernews.com.ua/sumdu/2013/09/27/2349.html 

5) http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/14276-initsiativa-sumdu-universitet,-

drugeniy-do-simyi-poshiryue-v-ukrayini-genderno-chutlivi-ideyi (станом на 

вересень 2013 р.)  

6) http://www.uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3256&Ite

mid=427&lang=uk 

7) http://histfilos.cdu.edu.ua/?q=node/50 

8) http://gender.at.ua/news/2013-09-28-1139 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/216-yak-vprovadzhuvati-genderni-pidkhodi-v-navchalni-programi-ta-shchodennu-robotu-vnz.html
http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/216-yak-vprovadzhuvati-genderni-pidkhodi-v-navchalni-programi-ta-shchodennu-robotu-vnz.html
http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/3851-initsiativa-sumgu-quniversitet-druzhestvenny-k-semeq-propagandiruet-v-ukraine-gendernye-idei.html
http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/3851-initsiativa-sumgu-quniversitet-druzhestvenny-k-semeq-propagandiruet-v-ukraine-gendernye-idei.html
http://univernews.com/sumdu/2013/09/30/2518.html
http://univernews.com.ua/sumdu/2013/09/27/2349.html
http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/14276-initsiativa-sumdu-universitet,-drugeniy-do-simyi-poshiryue-v-ukrayini-genderno-chutlivi-ideyi
http://www.mon.gov.ua/ua/regionalnews/14276-initsiativa-sumdu-universitet,-drugeniy-do-simyi-poshiryue-v-ukrayini-genderno-chutlivi-ideyi
http://www.uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3256&Itemid=427&lang=uk
http://www.uabs.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3256&Itemid=427&lang=uk
http://histfilos.cdu.edu.ua/?q=node/50
http://gender.at.ua/news/2013-09-28-1139


9) http://www.kupk.com.ua/kornevoy-razdel/yak-vprovadzhuvati-gendern-p-dchodi-v-

navchaln-programi-ta-schodennu-robotu-vnz.html 

10) http://pedpresa.com.ua/blog/na-sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-

vyschu-osvitu.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-

sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-vyschu-osvitu 

11) http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/4648-sumdu-poshyrjue-v-ukrayini-genderno-

chutlyvi-ideyi 

Відеорепортаж про захід демонструвався на місцевому телебаченні: 

- ОДТРК (РТС) - «На часі. Регіональні новини». 

Захід 14.  

Назва заходу: Укладання та друк посібника "Розширена ініціатива «Університет, дружній 

до сім’ї»: досвід та результати впровадження у Сумському державному університеті».  

 Посібник уявляє собою компіляцію даних про наукову та практичну складові 

ініціативи, включає розгорнутий звіт за результатами діяльності 1-го року проекту «Рівні 

можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ», результати 

соціологічного дослідження, проведеного в рамках проекту.  

Результати цієї діяльності: Посібник укомплектовано на 100%. Посилання на електрону 

версію посібника, розміщену на сайті проекту: http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/ini.pdf 

Захід 15.  

Назва заходу: Розробка програми тренінгу з планування діяльності ініціативи 

«Університет, дружній до сім’ї» для адміністрації ВНЗ України. 

 Розроблено програму тренінгу для адміністрації ВНЗ України. В основу програми 

покладено рекомендації Міжнародної організації праці.  

Результати цієї діяльності: станом на 10.12.2013 р. програму розроблено у повному обсязі. 

Проведено апробацію матеріалів тренінгу на 6-годинному занятті з адміністративним 

персоналом СумДУ. 

Головна мета тренінгу - відпрацювання навичок, необхідних для розробки та втілення 

різних форм ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї». Зокрема, тренінг складається з: 

- презентації досвіду Сумського держуніверситету та кращих міжнародних практик зі 

втілення дружніх до сім’ї ініціатив; 

- інтерактивних сесій, які демонструють актуальність та значущість проблематики, 

дозволяють усвідомити вплив бездіяльності у подоланні конфлікту між навчанням та 

сімейними обов’язками;  

- розвіювання поширених міфів і помилок стосовно поєднання навчання і сімейних 

обов'язків; 

- розвитку розуміння політики дружності до сім’ї; 

http://www.kupk.com.ua/kornevoy-razdel/yak-vprovadzhuvati-gendern-p-dchodi-v-navchaln-programi-ta-schodennu-robotu-vnz.html
http://www.kupk.com.ua/kornevoy-razdel/yak-vprovadzhuvati-gendern-p-dchodi-v-navchaln-programi-ta-schodennu-robotu-vnz.html
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http://pedpresa.com.ua/blog/na-sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-vyschu-osvitu.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-vyschu-osvitu
http://pedpresa.com.ua/blog/na-sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-vyschu-osvitu.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-sumschyni-znayut-yak-molodym-materyam-zdobuty-vyschu-osvitu
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/4648-sumdu-poshyrjue-v-ukrayini-genderno-chutlyvi-ideyi
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/4648-sumdu-poshyrjue-v-ukrayini-genderno-chutlyvi-ideyi
http://leleka.sumdu.edu.ua/images/docs/ini.pdf


- розробки плану дій зі втілення конкретних підходів дружності до сім’ї в умовах ВНЗ. 

Учасниками тренінгу-апробації стали 10 осіб.  

 Захід відображено за посиланням: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/258-treningam-

universitet-druzhnij-do-sim-ji-dano-uspishnij-start.html 

Незаплановані дотичні акції та заходи в рамках проекту 

В рамках проекту продовжується вже традиційна для Центру підтримки сім’ї 

СумДУ пропагандистсько-просвітницька діяльність з попередження насильства в сім’ї. 

Зокрема, проведені 2 інтерактивні заняття з дітьми початкових класів ЗОШ № 19,  2 

інтерактивні заняття з дітьми 8-х класів ЗОШ № 10, триденний тренінг для соціальних 

педагогів та психологів шкіл м.Суми «Стоп насильству!», заходи з нагоди Всесвітньої 

акції «16 днів проти насильства» (посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/50-stop-

nasilstvo.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/54-v-sumdu-vchat-batkiv-tomu-yak-

vikhovuvati-ditinu-bez-lyapasiv.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-47/2-

uncategorised/91-video.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/252-rozpochalas-vsesvitnya-

aktsiya-16-dniv-proti-nasilstva.html). 

Спільними зусиллями з ГО «Інтелект Сумщини» реалізується проект «Збережи 

життя» з метою підвищення мотивації молоді до відповідального планування сім’ї та 

захисту репродуктивного здоров’я. Зокрема, проводяться тренінги, розважально-

інформаційні вуличні акції, дебати, семінари, поширення друкованих матеріалів 

(посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/60-sumdu-opikuetsya-reproduktivnim-zdorov-

yam-molodi.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/221-den-narodzhennya-universitetu-

svyatkuemo-bezpechno.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/220-forum-zberezhi-

zhittya.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/189-zmitsnyuemo-zdorov-ya-pokrashchuemo-

dobrobut.html,http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/230-tematichnij-den-planuvannya-sim-ji-ta-

reproduktivne-zdorov-ya-u-stinakh-glukhivskogo-vishu.html). 

Проведено заняття з пропаганди здорового способу життя серед дошкільнят. 

Зокрема, інтерактивні заняття на тему «Корисне харчування» для дітей 2-х дитсадків 

м.Суми (посилання:  http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/67-sumdu-vchiv-doshkilnyat-

zdorovomu-kharchuvannyu.html). 

Спільними зусиллями з ГО «Калинове гроно» проведено ряд заходів з нагоди 

Тижня сімейного взаєморозуміння, мета якого – популяризація сімейних цінностей. 

Зокрема, відбулись тематична прес-конференція, соціологічне опитування молоді, зустріч 

молодих студентських сімей з журналістами, висадка дерев у міському сквері «Дружба» 

(посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/68-tizhden-simejnogo-vzaemorozuminnya-v-

sumakh.html). 

Спільними зусиллями з Управлянням у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської 

ОДА з нагоди Міжнародного дня сім’ї реалізовано 5-годинну розважальну програму на 

рівні міста. Програма складалась з урочистого сімейного маршу центральною вулицею 

міста, конкурсів дитячих малюнків, вікторин, танцювальних майстер-класів, фотосесії, 

сесії боді-арту (посилання:http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/71-tsentr-pidtrimki-sim-ji-

sumdu-doluchivsya-do-svyatkuvannya-dnya-sim-ji.html).  
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Організовано діяльність групи підтримки грудного вигодовуванняу СумДУ – 

групові заняття та консультування (посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-

54-25/141-grupa-pidtrimki-grudnogo-vigodovuvannya.html, 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/177-pidtrimka-grudnogo-vigodovuvannya-mi-poryad-z-

mamami.html). 

Спільними зусиллями з волонтеркою Корпусу Миру на базі Центру підтримки сім’ї 

організовано щотижневі заняття гуртка з англійської мови для дітей та Клубу англійської 

мови для дорослих. Заняття проводяться безкоштовно (посилання: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/166-anglijska-mova-dityam.html), 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-01/2-uncategorised/164-mi-vidkrivaemo-

english-club.html). Крім того, волонтеркою проводяться заняття англійською мовою зі 

студентами на тему попередження насильства, сімейного законодавства США.  

Організовано співпрацю з ГО «Демократичний альянс» з проведенням кампанії 

«Зробимо українські міста дружніми до сімей!». Мета кампанії – створення у містах 

України інфраструктури, що забезпечує мобільність сімей з дітьми (пандуси, сповивальні 

столики, кімнати для батьків з дітьми у закладах/громадських місцях). Відзнято відео 

сюжет-презентацію кампанії у Сумах для СОДТРК (РТС) з трансляцією 20.09.2013 р.  

(посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/202-u-sumakh-rozpochato-kampaniyu-

zrobimo-ukrajinski-mista-druzhnimi-do-simej.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/199-

kampaniya-zrobimo-ukrajinski-mista-druzhnimi-do-simej.html, 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/238-u-sumakh-trivae-aktsiya-zrobimo-ukrajinski-mista-

druzhnimi-do-simej.html). 

Спільно з учасниками першого гендерного баркемпу (25-27.07.2013, Харків) 

Павленко А.В. створено відеоролик «Корисне батьківство» (посилання: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/196-pershij-gendernij-barkemp.html). 

Налагоджено співпрацю з організаторами ІІІ міжнародного молодіжного 

фестивалю соціальної реклами «Інший погляд», зокрема, введено нову тематичну 

категорію «Дружній до сім’ї» (посилання: http://inshyi-

poglyad.com/index.php/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

8/66-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%E2%80%93-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5).  
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Представництво проекту запрошено до обговорення ґендерних ініціатив у 

Міністерстві соціальної політики України. Як з’ясувалось, політика СумДУ у створенні 

умов для збалансованого поєднання професійних інтересів з сімейними тісно пов’язана з 

пропонованими Міністерством механізмами підтримки материнства, яке дозволяє жінці 

зберігати конкурентоспроможність на ринку праці  (посилання: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/206-minsotspolitiki-prezentuvalo-novij-paket-initsiativ-dlya-

dopomogi-materyam-z-malenkimi-ditmi.html, 

http://univernews.com.ua/sumdu/2013/09/13/2116.html). 

Спільними зусиллями з юридичним факультетом СумДУ та Державним інститутом 

розвитку сім’ї та молоді проведено засідання «круглого столу» з питань сімейної політики 

та ювенальної юстиції (посилання: http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/3875-u-sumdu-providni-

eksperti-ukrajini-obgovorili-shlyakhi-reformuvannya-derzhavnoji-simenoji-politiki.html). 

Проект неодноразово презентовано академічній громадськості на конференціях, 

семінарах, воркшопах. Так, 15.03.2013 р. на Х регіональному науково-методичному 

семінарі «Впровадження гендерного підходу у викладання дисциплін соціально-

гуманітарного циклу у ВНЗ м.Суми та регіону (Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С.Макаренка). 23.10.2013 р. - на ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (Харківський національний 

університет міського господарства ім. А.Н.Бекетова). У червні та грудні 2013 р. - на 

зібраннях Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти (посилання: 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/231-vid-druzhnogo-do-sim-ji-universitetu-do-druzhnogo-do-

sim-ji-zhittevogo-prostoru.html, http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/257-innovatsiji-ta-

najkrashchi-praktiki-gendernoji-osviti.html). 

Досягнуто домовленість з районною газетою (з охопленням Сумського району) 

щодо ведення командою проекту щотижневої рубрики «Сімейний калейдоскоп» з 

розміщенням матеріалів з проблематики проекту – з листопада 2013 р.  

Відеоролик «Студентський лелека» було подано на участь у Всеукраїнському 

конкурсі <<Візуалізуй свої Дії>>, де і відеоролик і проект були обрані як найцікавіші та 

найоригінальніші, та здобув 2 місце серед близько сотні кандидатів на перемогу  

(фінальна церемонія переможців конкурсу відбулась у Києві 01.11.2013) (посилання: 

http://www.youtube.com/watch?v=7ERnyw_4iAU, http://vk.com/visual_action).  

В рамках проекту спільно з ВНЗ-партнером - Луцьким національним технічним 

університетом - на  базі партнера (а саме - на кафедрі інженерної педагогіки, психології та 

українознавства та кафедрі іноземних мов) 12 листопада 2013 року проведено науковий 

семінар на тему «Формування гендерно-чутливого середовища у технічному вузі». Теми 

обговорення в рамках семінару включали: 

• Гендерно чутливі методики навчання і виховання 

• Інструменти впровадження гендерної рівності в технічному вузі 

• Підтримка продуктивного навчання студента та його відповідального ставлення 

до сім’ї 

• Права та можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у 

вищих навчальних закладах 
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• Гендерна компетентність та розвиток гендерної чутливості викладача ВНЗ 

• Пошук практик успішного поєднання навчання з особистим життям 

• Забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації: гендерний аспект 

• Гендерний паритет на ринку праці 

• Стан і перспективи розвитку гендерних аспектів лідерства в освітньому просторі 

(посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/home/2-uncategorised/241-zaproshuemo-na-

naukovij-seminar-formuvannya-genderno-chutlivogo-seredovishcha-u-tekhnichnomu-vuzi.html, 

http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/246-u-ramkakh-proektu-rivni-mozhlivosti-dlya-zdobuttya-

profesiji-molodimi-materyami-studentkami-u-vnz.html) 

Проект презентовано на Сумському обласному молодіжному форумі «За нами 

майбутнє!» (22.11.2013). На запрошення Управління молоді і спорту Сумської ОДА було 

представлено доповідь «Здорова сім’я – запорука здорового суспільства», у якій 

відображено гендерно-орієнтовану складову ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї» - 

створення оздоровлюючого середовища. 

На даному етапі реалізації проекту має місце досягнення позитивних результатів. 

Проект набирає розголосу – з пропозицією долучитись у якості партнерів звертаються 

нові ВНЗ. ВНЗ-партнери приймають участь у дистанційних заходах проекту та сприяють 

поширенню його ідей та цілей. Представники ЗМІ виявляють зацікавлення, пропонуючи 

підготовку медійних репортажів. Так, було підготовлено та транслювалися: 

- на всеукраїнському телеканалі «Тоніс» 2 відеосюжети, що відображали діяльність 

проекту: 1) у програмі «Служба новин «Соціальний пульс» (07.03.2013 р.), 2) у 

програмі «Соціальний статус: Декретна відпустка чи кар’єра?» (25.04.2013 р.); 

- на телеканалі РТС (СОДТРК) у програмі  «На часі - ранок» 4 відеосюжети, 

присвячені висвітленню  ідей  та послуг проекту (червень, липень, вересень 2013 

р.).  

Було проведено відеозаписи телеканалом РТС для Сумської ОДТРК та для 

Харківської ОДТРК (відповідно 5.03 та 5.04.2013 р.).  

Поширення інформації про проект сприяє прийняттю громадою ідей гендерної 

рівності. Увага до проекту виступає підтвердженням того, що тема гендерної рівності є 

актуальною для України і що проектна діяльність достатньо візуалізована.  

Затребуваність соціальних послуг (нагляд за дитиною в Кімнаті для батьків з 

дітьми, психологічні, педагогічні консультації) та тренінгова діяльності в рамках проекту 

постійно зростає, хоча переважна більшість користувачів послуг – не мами-студентки, а 

сім’ї з дітьми з числа викладачів, співробітників та аспірантів СумДУ.  

Окрім основної програми проекту з’являються нові незаплановані види дотичної 

діяльності, які актуалізуються по мірі вивчення світового досвіду ініціативи «Заклад, 

дружній до сім’ї» та зростання уваги до проекту.     
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Ініціатива СумДУ «Університет, дружній до сім’ї» здобула визнання своєї 

діяльності через отримання спеціального призу у конкурсі «Корпоративне волонтерство в 

Україні-2012» Фонду Східної Європи (посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/45-

initsiativa-sumdu-universitet-druzhnij-do-sim-ji-otrimala-nagorodu-fondu-skhidnoji-evropi.html, 

http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/good-news-ukraine-blog-20-322207.html).  

Новина про Ініціативу СумДУ «Університет, дружній до сім’ї» з’явилася на 

сторінках Дайджесту хороших новин жіночого журналу «Счастливая» за підтримки 

Всеукраїнського громадського проекту «Відкрий Україну через позитив!» 

(посилання:http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/51-u-nas-pozitivni-novini.html). 

До потенційних ризиків проекту можна віднести плинність ВНЗ-партнерів, які 

погодившись у відповідь на запрошення до співпраці, через деякий час втрачають інтерес 

та перестають підтримувати партнерські стосунки (в т.ч. через плинність 

контактних/відповідальних за партнерство осіб). Задля зниження ризику втрати ВНЗ-

партнерів у областях ведеться постійний пошук нових ВНЗ-партнерів, вмотивованих до 

співпраці та втілення ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї».      

Партнери та співпраця 

На даному етапі досягнуто домовленості про співпрацю різного ступеню 

активності з 50 університетами (з усіх регіонів України). З їхнього боку визначено 

контактних осіб для взаємодії в рамках проекту. Партнери ознайомлені зі змістом та 

своєю роллю у проекті. Проводиться інформування партерів щодо поточних заходів 

проекту із заохоченням до дистанційної участі у заходах. З метою поширення інформації 

про проект розміщено банери проекту, інформаційні повідомлення та посилання на проект 

на сайтах 10 партнерів, зокрема:  

 

1.  Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка 

2.  Сумського національного аграрного університету 

3.  Класичного приватного університету (Запоріжжя) 

4.  Житомирського державного університету ім. Івана Франка 

5.  Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя 

6.   Донбаського державного педагогічного університету 

7.  Севастопольського національного технічного університету (кафедра україноведення, 

педагогіки і культурології) 

8.  Університету економіки та права «КРОК» 

9.  Музею історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху 

10.  Проекту «Знову до роботи» 

З ВНЗ-партнерами оговорено можливість обміну інформацією, дотичною до теми 

проекту.    

 

Організовано активну співпрацю зі Всеукраїнською мережею центрів гендерної 

освіти при ВНЗ – регулярна участь у заходах мережі (школи, науково-практичні семінари) 

з презентацією проекту та пошуком нових партнерів (посилання: 

http://gendercenter.net.ua/index.php/aboutus/22-2012-03-14-22-35-26). Одним із знакових 

заходів мережі став всеукраїнський науково-практичний семінар «Інновації та найкращі 

практики ґендерної освіти» (28-29.11.2013, м. Київ), де керівниця проекту, Світайло Н.Д., 

презентувала навчальний посібник «Формування гендерно-відповідальної поведінки 

молоді», представила досвід впровадження у СумДУ ініціативи «Університет, дружній до 

сім’ї”, а також ознайомила учасників семінару з кращими практиками реалізації таких 

підходів у провідних європейських університетах. Результатом роботи семінару, 
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учасниками якого стали не лише члени мережі, а й представники Міністерства освіти і 

науки України, стали пропозиції  по забезпеченню сталого впровадження принципів 

ґендерної рівності в систему вищої освіти відповідно до міжнародних зобов'язань України 

та національного законодавства задля розвитку ґендерночутливого освітнього середовища 

(посилання: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/news/257-innovatsiji-ta-najkrashchi-praktiki-

gendernoji-osviti.html). 

Відносини між СумДУ та органами державної влади в рамках проекту можна 

розцінити як організовану плідну співпрацю.  З боку бенефіціарів проекту – Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України отримано підтримку ще 

на етапі підготовки проектної пропозиції. Ці інституції  сприяли виконанню СумДУ 

вимоги щодо реєстрації проекту в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, 

а також поширюють інформацію про проект через власні інформаційні джерела. Так, 

анонс та прес-реліз презентації проекту були розміщені на сайті МОН України. Наразі 

проходить процедура надання грифу МОН посібнику «Баланс між навчанням і сім’єю: 

можливості забезпечення у вищих навчальних закладах». 

З боку Сумської обласної державної та міської адміністрації отримано схвальну 

оцінку та підтримку проекту. Заступник голови ОДА та представники Управління освіти і 

науки, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської ОДА приймали участь у 

засіданні круглого столу та прес-конференції проекту 05.03.2013 р. Простежено 

неодноразові згадування важливості проекту для регіону та України в публічних виступах 

представництвом ОДА. Спільними зусиллями з вищезазначеними установами та 

Управлінням освіти і науки Сумської міської ради, Управлінням молоді та спорту 

Сумської ОДА, КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді»,  КУ СОР «Сумський 

обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного 

виховання»  реалізуються заходи обласного та міського масштабу – конкурси для 

школярів з нагоди Дня матері і Дня батька, проведення тренінгів у рамках проекту.  

Таким чином, органи державної влади сприяють поширенню ідей проекту. 

Знайдено підтримку проекту з боку місцевої громади. Так, інформація про послуги 

Центру підтримки сім’ї та розсилка бюлетеню «Сім’я як партнерство» поширюються 

через Сумський веб-портал ПП «Отрощенко» http://detki.sumy.ua/adresa/razvitie-

obuchenie/psixolog/centr-podderzhki-semi-studentskij-leleka-sumgu.html 

Донорами проекту виступили: 

- Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, який надав фінансову підтримку 

для забезпечення діяльності Кімнати для батьків з дітьми – матеріали для дитячої 

творчості,  

- фабрика ПАТ «КрафтФудз Україна», яка надала призи (солодощі) для дітей-учасників 

заходів Центру підтримки сім’ї СумДУ, 

-  Програма "Здоров’я жінок України"  Програми Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), 

- Представництво Фонду ім.Ф.Еберта в Україні. 
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Налагоджені зв’язки та синергізм з Управлінням освіти і науки і Управлінням 

молоді та спорту Сумської ОДА, Управлінням освіти і науки Сумської міської ради, КУ 

«Сумський міський центр дозвілля молоді», КУ СОР «Сумський обласний центр 

відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання»у проведенні 

ряду заходів у рамках проекту. Так, проведені спільні заходи з нагоди Міжнародного дня 

сім’ї, Дня матері, Дня батька, заходи в рамках національної кампанії «Стоп насильству!», 

національної програми «Репродуктивне здоров’я нації». 

До виконання заходів проекту долучаються волонтери з числа студентів та 

співробітників Сумського держуніверситету. Впродовж року залучено близько 100 

волонтерів, третина з яких залучалась не лише до чергування у Кімнаті для батьків з 

дітьми, а й до інших  публічних заходів проекту, переважно вуличних акцій. 

Підписано угоду про співпрацю та досягнуто синергізм з ВГО «Ліга соціальних 

працівників» в рамках виконуваного ними проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів 

і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною».  

Організовано співпрацю з Сумською обласною ГО «Калинове гроно» у проведенні 

просімейної виховної кампанії та з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» 

- в реалізації проектів розвитку дитячої творчості та інформаційної кампанії по 

збереженню репродуктивного здоров’я серед студентської молоді. 

Організовано співпрацю зі всеукраїнською громадською ініціативою ГО 

«Демократичний альянс» - «Зробимо українські міста дружніми до сімей!». 

За звітний період представники команди проекту мали змогу підвищити свою 

кваліфікацію, беручи участь у тренінгових програмах інших ініціатив. Зокрема, за 

напрямками: 

- «Організаційно-тренерська діяльність у сфері репродуктивного здоров’я» (Світайло 

Н.Д. – керівниця проекту) – за підтримки Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), «Програма модернізації освіти як можливість для 

підвищення рівня працевлаштування молоді» (Німеччина) за підтримки 

Представництва Фонду ім. Ф. Еберта 

- «Нові медіа - нові можливості для просування гендерної рівності та захисту жінок”, 

«Гендерний баркемп» (Павленко А.В. – офіс-менеджерка проекту) -  за підтримки 

Посольства США в Україні та Представництва Фонду ім. Ф. Еберта відповідно 

-  «Інтеграція гендерної перспективи в освіту – внесок у сталий розвиток», Бельгія 

(Савельєва Ю.М. – координаторка проекту) – за підтримки Представництва Фонду 

ім. Ф. Еберта, «Робота з населенням з репродуктивного здоров’я та планування 

сім’ї» - за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

семінар-практикум «Методологічні аспекти викладання гендерної теорії у вищій 

школі» - за підтримки фонду ім. Г.Бьйоля, інтерактивний семінар «Подолання 

гендерних конфліктів у сучасному суспільстві» - за підтримки МФ «Відродження». 



- «Програма для координаторів/ок кампанії «Зробимо українські міста дружніми до 

сімей!» (Костенко А.М. – гендерна експертка проекту, Савельєва Ю.М. – 

координаторка проекту) 

- «Політичні ідеології та базові цінності»,  «Зміна клімату, енергоефективність і 

відновлювані види енергії» (Назаров М.С., веб-адміністратор проекту) - за 

підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.   

Інформація про фінансування проекту з боку ЄС поширюється на рекламній 

продукції проекту – веб-сайті, роздаткових матеріалах (буклет та канцелярський набір) та 

під час заходів – презентація проекту 05.03.2013 р., конференція-презентація результатів 

діяльності проекту 26-27.09.2013 р., тренінги, масові заходи. 

 

 


