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В межах ініціативи «СумДУ заклад дружний до сім’ї» та 

проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими 

матерями-студентками у вищих навчальних закладах»мираді 

запропонувати вам електронну розсилку (інформаційний бюлетень) 

«Сім’я як партнерство».  

Ми переконані, що  

Вчитись бути батьками і сім’янинами 

потрібно все життя 
Тож, пропонуємо долучитись до цього навчання!  

Якщо у вас виникнуть запитання – ви можете задати їх нашим 

спеціалістам - психологам та педагогам соціально-психологічної 

служби СумДУ, надіславши на електронну адресу uliana75@ukr.net. 

Наш сайт: 

http://leleka.sumdu.edu.ua 

Долучайтесь до наших груп в соціальних мережах: 

 http://vk.com/family_university  
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/ 

 

 

1. ЩОБ ПОДОЛАТИ «КУЛЬТУРА НАСИЛЬСТВА» ТРЕБА 

ПОЗБУТИСЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ 
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mailto:uliana75@ukr.net
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/


 ЩОБ ПОДОЛАТИ «КУЛЬТУРА НАСИЛЬСТВА» ТРЕБА 

 

ПОЗБУТИСЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ  

Break the Box  – інформаційна кампанія Техаської Асоціації Проти Сексуального 

Насильства (TAASA), мета якої – подолання популярних стереотипів, що призводять до 

насильства. 

За даними активістів, у Техасі 2 з 5 жінок та 1 з 5 чоловіків зіштовхуються з сексуальним 

насильством – а це 6,3 мільйони мешканців штату. До того ж, 65% жертв визнають, що 

ставали жертвами насильства неодноразово. 

«Гендерні стереотипи базуються на декількох темах, зокрема, на ідеї, що чоловіки повинні 

бути фізично сильними та домінувати, а від жінок очікується, що вони будуть слабшими, 

покірними, та часто до них ставляться, як до об’єкта для задоволення чоловічих потреб. 

Такі узагальнення тримають нас у рамках та створюють нерівність між чоловіками та 

жінками», – пише TAASA. 

Корінь проблеми полягає у так званій «культурі насилля» – поєднанні переконань, що 

заохочують чоловічу сексуальну агресію та жорстоке ставлення до жінок. 

«Це суспільство, де жорстокість бачать сексуальною, а сексуальність – жорстокою. Це 

середовище, у якому сексуальне насильство, починаючи від вербального приниження, 

закінчуючи розпусканням рук та згвалтуванням, має більше шансів на існування», – 

пояснюють активісти. 

Кампанія, запущена у березні 2013 року на платформі Causes.com, складалася з підбірки 

інформативних матеріалів, включаючи коротке відео та тематичні постери.  

Нова хвиля проекту 

 «Успіх Break the Box довів, що техасьці розуміють шкоду, яку завдають гендерні 

стереотипи, і готові з ними боротися. Це надихнуло нас розширити ініціативу, 

започатковувати нові активності», – пише TAASA. 

Активісти створити нову версію відео, та ініціювали проведення раз на рік тижня 

боротьби з дискримінацією –  Break the Box Week, для учнів середніх та старших класів 

шкіл Техасу. У буклеті з рекомендаціями для викладачів описані ідеї обговорень, 

кінопереглядів, майстер–класів на тему протидії насиллю, однак активісти заохочують 

шкільні спільноти проявляти ініціативу та поєднувати рекомендації з власними ідеями. 

Цього року протягом третього тижня листопада у школах Техасу пройде третя, вже 

традиційна Break the Box Week. 



Короткий ролик з влучними образами зробив проект популярним далеко за межами 

Техасу – на даний момент відео має 1 300 178 переглядів та більше 15 тисяч вподобань на 

Youtube, і це ще не межа. У коментарях люди діляться своїми історіями дискримінації та 

називають ідею «видатним фемінізмом» та заохочують один одного не ховатися, а 

«розбивати коробку». 

«Я теж хочу визволитися з цієї дурної коробки. Чоловіки та хлопці часто стають на моєму 

шляху і висміюють мої інтереси та думки, коли я про них говорю. Давайте розбивати 

коробки у 2015!», – пише у коментарі користувачка Марі Фелічітас. 

 

МУЛЬТФІЛЬМ – КОРИСТЬ ЧИ 

ШКОДА?  

(Моменти, на які слід звернути увагу сучасним 

батькам перш ніж показувати дитині мультфільми) 

Чим корисні мультфільми? 

Мультфільми насправді можуть бути досить потужним 

чинником для всебічного розвитку дітей, але! не єдиним і не найважливішим. Адже, 

щоб ми не робили, краще за все дитина засвоює уявлення про світ через стосунки з 

найближчим оточенням – з сім’єю. 

Мультфільми впливають на розвиток всіх сфер психіки. По-перше, через них дитина 

засвоює способи поведінки, алгоритми досягнення цілей. По-друге, мультфільми 

надзвичайно розвивають емоційну сферу, вони вчать бути у стосунках – дружити, любити, 

допомагати, відстоювати своє, ділитись… По-третє, вони дають великий пізнавальний 

ефект – через них дитина отримує знання про явища та предмети, розвиває мислення, 

пам’ять, увагу, сприймання та уяву. АЛЕ! Неправильне поводження з мультфільмами – 

шкідливе для психічного здоров’я ваших дітей. 

Що ж варто знати батькам, щоб мультфільми дійсно мали позитивний вплив? 

Коли дивитись? Всесвітня організація з охорони здоров’я рекомендує дітям до 3-х років 

не показувати мультфільми взагалі. Оскільки у малечі такого віку переважає наочно-

дійове мислення, їх розвиток відбувається через предметну діяльність, а точніше через 

маніпуляції з предметами. Мультфільми не дозволяють торкнутись до предметів, все 

відбувається в образах, до чого нервова система дитини ще не дозріла. Найкращий вік, 

коли перегляд мультфільмів приносить максимальну користь, вважають вік від 5 до 7 

років. В цей час діти вже багато чого розуміють, разом з тим досить відкриті для нового 

досвіду і вірять в чудо. 

Скільки дивитись? Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує молодшим 

дошкільникам (3-4 роки) дивитись мультфільми не більше 15 хв. на день. Старшим – не 

більше 30 хвилин. Проте, мало хто дотримується подібних норм, і багато батьків 

дозволяють дітям дивитись набагато більше. Та варто пам’ятати, що окрім мультфільмів у 

дитини повинно бути ще безліч корисних занять, і якщо вони мають місце і відбуваються 

якісно, то не обов’язково дотримуватись встановлених меж. 



Про що дивитись? Батькам варто подивитись мультфільм перед тим, як показувати його 

дитині. Оскільки в наш час багато мультфільмів мають досить специфічні сюжети, які 

несуть найрізноманітніші ціннісні орієнтації, що можуть суперечити вихованню, яке 

дають батьки. Меншими дітками краще сприймаються мультфільми, де показані прості 

форми, героями є тварини, які говорять досить простими фразами. Варто зазначити, що 

від сюжету мультфільму дитина будь-якого віку бере щось своє. Так, здавалося б, 

мультфільми для старших дошкільників, маленька дитина може переглядати, але, як 

правило, вона не зрозуміє основної суті мультфільму, але зверне увагу на другорядні 

персонажі, які виконують більш зрозумілі дії. 

Як дивитись? Якщо ви показуєте мультфільми дітям до 3-х років, обов’язково дивіться їх 

разом і допомагайте виразити емоції, які накопичуються протягом перегляду, 

«називаючи» почуття, описуючи події. Після мультику часто діти пробують програвати 

окремі елементи сюжету, які стали для них емоційно насиченими. Таким чином вони 

надають вихід почуттям, які накопились, що безумовно має терапевтичний ефект. 

Важливим тут є один момент – дитина повинна сама вибудовувати сюжет і вести гру, 

батьки мають привносити мінімум свого. Крім того, під час такого процесу можна 

корегувати різні способи поведінки, які дитина отримала через мультики, особливо якщо 

вони вам не до вподоби. 

Що не можна робити категорично? Годувати і присипати дітей під час перегляду 

мультфільмів. Дитина повинна їсти тоді, коли організм дає сигнал голоду. Але батьки 

часто використовують улюблений мультфільм для того, щоб відволікти увагу малечі, адже 

саме тоді набагато легше «нагодувати». Внаслідок цього їжа може стати не лише 

природнім засобом насичення організму поживними речовинами, а способом долати 

стреси, вгамовувати бурі емоцій та почуттів. Порушується природний баланс. 

Засинати дитина повинна в спокійній обстановці, повністю розслабившись. А 

мультфільми викликають бурю емоцій та переживань, які до того ж не знаходять свій 

вихід. Це дуже шкідливо для нервової системи малюка! 

Пропонуємо вам підбірку повчальних короткометражних мультфільмів українською 

мовою: 

1. Петрик П’яточкін –  мультфільм про вередливого хлопчика. 

2. Мийдодір – мультфільм про замазуру. 

3. Як їжачок шубку міняв – мультфільм про їжачка, незадоволеного своєю 

зовнішністю; про особливості та індивідуальність кожного. 

4. Червона жаба – мультфільм про жабку, котра була незадоволена своїм зовнішнім 

виглядом, але нарешті усвідомила, в чому її унікальність. 

5. Про всіх на світі – мультик навчить дружити, поважати інших, бути терплячим до 

особливостей іншого. 

6. Мотузочка – мультфільм про добро, дружбу, добро, безкорисливість. 

7. Двоє справедливих курчат – розповідь про двох благородних курчат, які 

допомогли зачарованому журавлю знову стати вільним. 

8. Що на що схоже – мультик про песика, який фантазує і шукає цікаві образи у 

природі. 

9. Козлик та його горе – у козлика лопнула кулька… він склав її у мішечок і пішов 

горювати. 

10. Про жадібність – мультфільм про злу чарівницю Жадібність, яка готова була 

подарувати хлопчикові все, аби тільки він відмовився від своїх друзів. 

http://dytpsyholog.com/2015/04/04/%d1%8f%d0%ba-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d1%96%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b2/
http://dytpsyholog.com/2015/04/04/%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%b4%d0%be%d0%b4%d1%96%d1%80-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d1%83%d1%80/
http://dytpsyholog.com/2015/02/11/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bc-%d1%8f%d0%ba-%d1%97%d0%b6%d0%b0%d1%87%d0%be%d0%ba-%d1%88%d1%83%d0%b1%d0%ba%d1%83-%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%8f%d0%b2/
https://www.youtube.com/watch?v=0aQScAabfvc
http://dytpsyholog.com/2015/02/10/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%96%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%96/
http://dytpsyholog.com/2015/02/08/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%83-%d1%96-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8/
https://www.youtube.com/watch?v=MMqfr203_WQ
https://www.youtube.com/watch?v=pgdZ_ELJ1Sk
http://www.youtube.com/watch?v=Mi0eUviriXA
http://www.youtube.com/watch?v=UXKqXVFSaIQ


11. Лисичка з качалкою – мультфільм про хитру лисичку, яка сам ж постраждала від 

своєї хитрості. 

12. Свара – мультфільм про конфлікт між добрими друзями бегемотиком і тигром. 

13. День, коли щастить – мультфільм про сором’язливого бегемота, який жив на 

Краю землі и мріяв, щоб до нього прийшли гості. 

14. Жив-був пес – мультфільм про пса, котрий служив господарям вірою і правдою, 

але на старості його вирішили вигнати… 

15. Колосок – мультик про працьовитого півника і лінивих мишенят. 

16. Котик та півник – мультфільм про дружбу котика та півника, про хитру лисичку 

та довірливого півника. 

17.  Некмітливий горобець – історія про дружбу і взаємодопомогу. Про те, як 

маленький нетямущий горобець просив старших навчити розуму, і що з цього 

вийшло. За мотивами казки Лесі Українки «Біда навчить». 

18.  Журавлик –  За мотивами поеми Б. Олійника “Крило”. 

Маленький хлопчик приносить додому птаха з перебитим крилом, який стає йому 

добрим товаришем. Хлопчик сам стає крилатим, тобто благородним, щасливим від 

свого гарного вчинку, через який розкривається його душа. 

19. Історія про дівчинку, яка наступила на хліб – мультфільм про злу, пихату 

дівчинку. 

20. Велика подорож –  Історія про те, як двоє друзів – маленьке кошеня Тутті і 

бегемотик Топ вирішили відправитися в далеку подорож. 

21. Найсправжнісінька пригода – Історія про пригоди друзів: бегемота Топа і кошеня 

Тутті. 

 

 
фахівцями координаційного центру гуманітарної політики СумДУ, а саме: 

 Гендерного ресурсного центру 

 Соціально-психологічної служби 

 Центру підтримки сім’ї «Студентський лелека» 

 

 
40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 

Гендерний ресурсний центр  аудиторія Г-711, телефон: 68-77-96 

Соціально-психологічна служба  аудиторія Г-704а, телефон: 68-78-07 

Центр підтримки сім’ї  кімната Ц-118, телефон: 68-78-64 

Наш сайт:http://leleka.sumdu.edu.ua 

Наша група “ВКонтакті”  http://vk.com/family_university 

Наша група у “Фейсбуці” https://www.facebook.com/groups/friendly.university/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qd5p5ckLEFY&index=24&list=ELmWW1FeT1EyQ
https://www.youtube.com/watch?v=a8o7Kq9CsNE&list=ELmWW1FeT1EyQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ZW9WaOpSgM8
https://www.youtube.com/watch?v=sCiMkipAv0w
https://www.youtube.com/watch?v=tSPIhycUZVs&list=PLCE2E95A5E322F5F6&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6KoIWlxiMrs
https://www.youtube.com/watch?v=oeKliLYQDmU
https://www.youtube.com/watch?v=VKLhQqzy9dg
https://www.youtube.com/watch?v=bjKP9TTzTkY
https://www.youtube.com/watch?v=cl42hPGQyw0
https://www.youtube.com/watch?v=VFQWg-rszfc
http://leleka.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/club45694774
https://www.facebook.com/groups/friendly.university/

