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В НОМЕРІ:

Поради  
для підлітків

Театральні новинки

Креативні  
експерименти

Розклад розумного  
та цікавого дозвілля  

для дітей та дорослих 
 з 11 березня  
до 29 травня



Дитяча площАРТка. Лабораторний щоденник: культура  наука  екологія  рівні можливості2 ТЕМА

Психолог приехала в  наш городок, 
чтобы протестировать детей в  нашей 
школе на когнитивные способности: 
внимание, память и всякое такое… Она 
выглядела очень строгой, носила 
очки и обладала каким-то особен-
но пронизывающим взглядом. 
И так она смотрела на всех и на 
всё вокруг, что становилось 
сразу ясно, что ей все по-
нятно… 

Непонятно было только 
то, что это означало, когда 
учителя говорили нам: «С 
вами проведут тест на IQ».

Слово «тест» мы, второ-
клашки, слышали впер-
вые и могли только стро-
ить домыслы о том, что же 
с нами будут делать.

Было любопытно и  не-
много тревожно. И что такое 
это IQ?…

Чтобы провести тестирова-
ние, Психолог приглашала каж-
дого индивидуально в  кабинет, 
запирала плотно дверь и тестирова-
ла наедине…

Я сидела и  наблюдала за ребятами, 
которые входили и выходили из кабине-
та. И у всех на лицах читалось какое-то 
смятение и  неуверенность. Выглядело 
это похлеще, чем под кабинетом у стома-
толога. 

«Господи! —  думала я, —  что эта умная 
тётя делает там с  детьми. А  если я  туда 
войду, что она сделает со мной. И вернусь 
ли я прежней?…»

Тут вызвали меня. Я  встала, тихонько 
вздохнула, переступая порог, и пошла —  
навстречу неизбежному, как я тогда для 
себя уже решила. 

… И вот прохожу я тест —  отвечаю на 
вопросы, сравниваю нарисованные кар-
тинки, фигурки и тому подобное.

И тут Психолог зачитывет мне задание 
и просит сказать, что лишнее в ряду: кош-
ка, машина, дерево или ваза…

«Задание непростое… —  думаю я про 
себя. Непонятно, ведь совсем, что пра-
вильно. Или какой ответ хотела бы услы-
шать от меня эта тётя? И почему оказались 
вместе эти существа и вещи? Кто или что 
тут лишнее? Да и зачем выделять лишнее? 
Как же решить?…

Ну, кошка и дерево —  живые, а машина 
и ваза —  само собой нет. Кошка и машина 
могут передвигаться с  места на место, 
могут издавать звуки… Хотя машина сама 
и не может —  ни того и ни другого, ведь 
человек ею управляет… Но вот тут еще 
ваза? Непонятно…

Кошка может залезть на дерево и в ма-
шину… И эта же кошка может столкнуть 
вазу на пол и та разобьется вдребезги. 

ДА!! 
Мама ведь так мне и  говорила, когда 

ставила цветы в нашу хрустальную вазу: 
«С вазами нужно очень аккуратно, потому 
что одно неосторожное движение, ваза 

может упасть со стола и  разбиться на 
мелкие осколки. И это же хрусталь —  он 
легко бьется во мгновение ока».

Точно! Лишняя здесь ваза. Все осталь-
ное не такое, более стойкое по сравнению 
с вазой…

Вот это все я  быстро прокручивала 
у себя в голове. И тут Психолог смотрит 
на мeня испытывающе, сквозь свои очки 
и спрашиваeт: 

— Ну что, Марина, отвeчай, пожалуй-
ста. Что тут лишнee: кошка, дeрeво, маши-
на или ваза?

— Ваза —  говорю я
— Почeму?! —  почти не скрывая свое-

го удивления, спрашивает Психолог 
— Потому что она —  хрупкая. Не такая, 

как все —  вот, значит, она и лишняя.
— Но вопрос совсем не об этом 

же… —  с какой-то укоризной и досадой 
в голосе сказала тётя —  Ну ладно иди, 
что уж тут, а  хорошо ведь ты отвечала 
до этого …

Ну как я  поняла тогда, что мой ответ 
оказался не подходящим. И  ожиданий 
Психолога я  не оправдала. Как-то не по 
себе мне стало после этого Теста. 

И как оказалось не зря…
Потому что, после подсчета результа-

тов теста, Психолог пришла на роди-
тельское собрание. И там перед всеми 
родителями делилась итогами и  рас-
сказывала про каждого ребенка. Кто, как 
прошел тест, и сколько баллов получил. 
Также Психолог давала краткую харак-
теристику каждому ученику по итогам 
теста.

Когда моя мама пришла с родительско-
го собрания, она мне подробно переска-
зала, как это всё происходило, о  том, 

какие-то родители, как себя выражали, 
как волновались и  возмущались, были 
чем-то недовольны. 

И я узнала, что я —  одна из первых 
в рейтинге по этому тесту, вместе с Де-

нисом, Таней, Леной и Андреем. 
И что мама поняла тогда для себя, 

что я могла бы и лучше, если бы не 
те ошибки, которые я  допусти-

ла…
«Ваша девочка —  невнима-

тельная. Была бы повнима-
тельнее, то результат был бы 
лучше. Поскольку ей не хва-
тает внимания, иногда она не 
может достаточно сосредо-
точится на задании и найти 
правильный ответ»  —  вот, 
что озвучила про меня тогда 
Психолог моей маме и всему 
классу родителей. Вот таки-
ми я запомнила эти слова из 

уст моей мамы во время той 
беседы после родительского 

собрания.
И это было бы ничего и, может, 

на том бы все и  закончилось. Да 
только моя мама уж больно поверила 

той Психологу и ее мнению о моем вни-
мании.

Так почти все школьные годы я и про-
училась —  с маминым беспокойством, что 
я недостаточно внимательная, и что это 
скажется на моей успеваемости. А еще —  
с моей личной потаенной надеждой на то, 
что, может, у меня с вниманием все более-
менее нормально…

P.S. А оценки у меня всегда были хоро-
шие по всем предметам, хоть мне и  не 
хватало внимания …))

P.P.S. Теперь я  допускаю, что самый 
«правильный» ответ на тест о  том, что 
лишней была кошка, т. к. она одна —  оду-
шевленная. Однако я не уверена, что во 
втором классе я действительно хорошо 
могла понять общепринятые представ-
ления о  том, что среди живых существ 
различают одушевленных и  неодушев-
ленных. Да и  вряд ли я  бы тогда могла 
прийти к  выводу, что дерево  —  неоду-
шевленное. На то время, я много време-
ни посвящала уединенным прогулками 
в лесу возле школы, среди живых дере-
вьев. И каждое дерево для меня было со 
своей душой.

P.P.P.S. В настоящее время мои воспо-
минания откликаются лишь насторожен-
ным отношением к  некачественным те-
стам. У меня не сформировалось какого-
то предвзятого отношения к психологам 
в школьные годы и во взрослом возрасте. 
Я бы даже сказала, что вышло наоборот. 
Та ситуация привела к тому у, что со вре-
менем у меня развился дополнительный 
интерес к  психологии, особенностям 
детского восприятия, мышления и когни-
тивистике в целом).

В ДЕТСТВЕ Я БЫЛА ОЧЕНЬ ВДУМЧИВОЙ И ЗАДУМЧИВОЙ. Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛА ИНОГДА СЛИШКОМ ГЛУ-
БОКОМЫСЛЕННОЙ. НО МАЛО КТО ГОТОВ БЫЛ МЕНЯ ТАКУЮ ПОНЯТЬ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ПРИНЯТЬ. И ПЕР-
ВАЯ ТЁТЯ-ПСИХОЛОГ, КОТОРУЮ Я ПОВСТРЕЧАЛА, ТОЖЕ ОКАЗАЛАСЬ ИЗ ЧИСЛА ТАКИХ НЕПОНИМАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ (ТАКОЙ Я ВОСПРИНЯЛА ЭТУ ТЁТЮ В ДЕТСТВЕ). В ЦЕЛОМ ОНА КАК РАЗ ПРИНАДЛЕЖАЛА К ТЕМ 
ПСИХОЛОГАМ, КОТОРЫЕ ПРИВЫКЛИ ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЯ ПО КАКИМ-ТО ИЗВЕСТНЫМ ТОЛЬКО ИМ, 
ОБЩЕПРИНЯТЫМ ШАБЛОНАМ (ТАК Я УЖЕ МОГУ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЕЕ ТЕПЕРЬ).

Стереотипи:  
як не потрапити 
в пастку звичного?
Олена Зіненко,
експертка  
з креативних  
стратегій Ценра 
гендерної культури

ЦЕЙ НОМЕР ПРИСВЯЧЕНО РОЗМІРКО-
ВУВАННЯМ ЩОДО РОЗУМІННЯ ЯВИ-
ЩА СТЕРЕОТИПІВ У НАШОМУ ОТО-
ЧЕННІ. І  БЕРЕЗНЄВА ВЕСНЯНА ПОРА 
ЯК РАЗ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ПОДУМАТИ НАД ЦИМ КОНЦЕПТУАЛЬ-
НИМ ПИТАННЯМ.

Що ж таке стереотипи?
Почнемо з  простої дії. Заглянемо 

в тлумачний словник української мови 
в інтернеті. Не дивуйтесь, такий є, і дуже 
зручно ним користатись. Ось, що маємо:

СТЕРЕОТИП, у, ч. 1. друк. Пластина, 
плита із металу, гуми або пластмаси з точ-
ним відтворенням друкарського набору, 
що дає можливість водночас друкувати 
на кількох машинах, в різних місцях і т. ін.

2. перев. із сл. динамічний, мед. 
Синтезуюча діяльність головного моз-
ку людини й вищих тварин, яка полягає 
в об’єднанні в єдину складну динаміч-
ну систему умовних рефлексів, що 
виробляються в результаті неоднора-
зового повторення певних подразни-
ків через сталі проміжки часу.

3. перен. Те, що часто повторюється, 
стало звичайним, загальноприйнятим 
і  чого дотримуються, що наслідують 
у своїй діяльності.

Цитується за джерелом: 
https://www.slovnyk.ua

Бачимо, що саме третє, переносне, 
тобто непряме значення цього запозиче-
ного з давньогрецької слова (στερεός 
«твердий» + τύπος «відбиток») викликає 
бурні та іноді революційні дискусії. Так, 
людям притаманно мислити стереотип-
но, це доволі зручно, бо маючи певний 
усталений алгоритм сприйняття когось 
або чогось, є можливість швидко прийма-
ти рішення. Але… Чи завжди рішення, які 
покладаються на стереотипи, адекватні 
дійсності? Чи все, що солодке, є  корис-
ним? Чи все, що червоне, є небезпечним? 
Чи завжди дівчинка слабша за хлопчика? 
Чи завжди звичне є корисним?

Що таке «долати стереотипи»? Це 
знати, що людина, яка не чує, може 
і хоче танцювати. Це розуміти, що може 
бути не тільки чорний низ білий верх, 
а й кольорове рішення.

Як долати стереотипи? Відкривати 
ті двері, які ніхто раніше не відкривав. 
Сприймати людину не за зовнішністю, 
а за діями.

І головне питання: навіщо долати сте-
реотипи? Пам’ятаєте типову фразу вчи-
тельки: «А якщо всі стрибнуть з дев’ятого 
поверху, то й ти стрибнеш?» Така собі 
провокативна фраза, але чи не єдина 
з радянського минулого, яка допомагала 
трошки включити критичне мислення. 
Стереотип —  це коли всі пили сиру воду 
з річки та хворіли на холєру, коли будь-яку 
інновацію років так 500 тому вважали 
дьявольським винаходом (наприклад, 
книжки). Це просто —  йти за стереотипом, 
покладатися на чийсь авторитетний досвід 
і ніколи не мати свого, не виходити з зони 
комфорту, не познайомитись з цікавою 
людиною, не відкривати світ, не літати на 
літаку, не скуштувати маракуйю, не відпо-
відати за себе й не мати можливості вря-
тувати найдорожче, слідуючи соціальним 
догмам, а не розумінню ситуації.

Але найбільша складність полягає 
в тому, щоб боротьба зі стереотипами 
не перетворилась на новий стереотип 
боротьби зі стереотипами)))

ВАША ДЕВОЧКА НЕВНИМАТЕЛЬНАЯ, 
ИЛИ О ТОМ, НА СКОЛЬКО Я СДАЛА  
СВОЙ ПЕРВЫЙ ТЕСТ ПО ПСИХОЛОГИИ
Марина  
Кедрова-
Яроцька, 
письменниця, 
директорка 
дитячого 
табору і клубу 
«Слідопити»
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Серед опитаних нами родин, ми дізна-
лися про цікаві та приємні традиції. На-
приклад, одна сім’я кожного року влітку, 
на День Незалежності України, мандрує 
в якесь цікаве місце нашої країни. Це і піз-
навальна, і  краєзнавча, і  пригодницька 
поїздка.

Інша родина кожні канікули традиційно 
відвідує своїх дідусів й бабусь. Одні дідусь 
та бабуся живуть в селі, інші дідусь та ба-
буся мешкають у маленькому містечку. 
Тож діти кожні півроку обирають до кого 
й коли їхати. До родичів у селі намагають-
ся їздити зимою, щоб не садити чи полоти 
город, який потрібно обробляти майже 
завжди)))

Ще одна родина полюбляє кожний мі-
сяць всім разом ходити до кінотеатру на 
якусь гучну та видовищну кінопрем’єру. 

Вони довго радяться, на яку саме стрічку 
піти, читають відгуки та передивляються 
трейлери. Їм важливо обрати саме таке кіно, 
яке буде і цікаве, і з закрученим сюжетом, 
і всіх в родині (двоє дорослих та 6 дітей-під-
літків) влаштовувало. А це непросто)))

Найпопулярніша сімейна традиція  —  
щотижневий сімейний обід чи вечеря. Вся 
родина збирається за столом, їсть смако-
лики, спілкується, шуткує, обмінюється 

враженнями за минулий тиждень та пла-
нами на майбутнє.

Але будь-яку сімейну традицію зайве 
завзяття може перетворити з приємного 
івенту на дратівливу подію. Якщо присут-
ність на сімейному обіді обов’язкова, не-
зважаючи на інші задуми та плани, то та-
кий сімейний обід вже дуже напрягає. 
Якщо в якісь із канікул дітям хочеться до 
дитячого табору, але треба пхатися до 
дідуся й бабусі, бо така традиція  —  то 
родичі вже не в радість.

Сімейні традиції тільки тоді будуть при-
ємними та виконувати свою задачу по 
згуртовуванню родини, коли вони добро-
вільні, бажані та кожен член родини має 
право вибору та право голосу.

Наш спецкор Карі Смірновськи

«Ми переконані, що більшість хвороб 
суспільства —  мова ненависті, нетерпи-
мість, жорстокість до людей і  тварин, 
порушення прав людини тощо —  вели-
кою мірою спричинені психологічними 
травмами, набутими в дитинстві», —  за-
значають автори вистави в  анонсі. Ми 
відвідали прем’єру, взяли участь в обго-
воренні вистави та задали три запитання 
режисеру театру «Публіцист» Костянтину 
Васюкову.

В кому проблема — в дітях чи в бать-
ках?

—  Проблема завжди і  виключно 
в  батьках. Добро і  зло дитина отримує 
в першу чергу від батьків. Які правила гри 
вони встановлюють з  самого початку, 
з народження дитини, ті ж самих правила 
приймають і  впроваджують далі діти. 
Звісно, людина з  віком змінюється, але 
перші норми поведінки, спілкування, 
світогляду вона отримує від батьків і збе-

рігає їх протягом життя, може хоча 
і  в  прихованій, або зміненій формі. Це 
стосується і  психологічних травм, які 
також формують особистість нарівні 
з  позитивним досвідом. Ми повністю 
згодні з  авторкою оповідання “Та, що 
вмирає”, Маріанною Кіяновською, що ця 
назва стосується обох героїв: і  сестри, 
і брата.

Хто все ж таки вмирає?
— З Танею все ясно: вона помирає від 

щоденної експлуатації батьками, а  її 
доросле втілення —  від насильства фі-
зичного, сексуального. А  брат Петро 
страждає від ігнору з боку батьків, від 
його нерозуміння. Його біль пере-
роджується в  заздрощі до сестри і  на 
цьому тлі в нього відбувається психіч-
ний розлад —  роздвоєння особистості. 
І  ця нова особистісь  —  принцесса Пе-
трарка, яка зрештою повністю підмінює 
особистіть Петра —  теж вмирає, вже від 

неможлмвості розв’язати питання свого 
існування.

Що люди кажуть?
— Після прем’єрного показу в нас від-

булася дискусія з глядачами і окрім схваль-
них відгуків, які нам дуже приємні, люди 
ділилися своїми думками, своїм досвідом, 
часто зі сльозами на очах. Ця проблема 
дуже сильно відгукується в кожній людині, 
бо, нажаль, практика психологічного при-
гнічення батьками своїх дітей дуже розпов-
сюджена в українських родинах. Бити ді-
тей —  норма. Кричати, ображати, прини-
жувати —  щоденне явище. Але ми маємо 
надію, що наша вистава дає змогу побачи-
ти проблему родинного насильства з не-
очікуваного ракурсу, і  глядачі зможуть 
зрозуміти які невідворотні наслідки вона 
має, і з цього зроблять певні висновки.

Бесіду вела Олена Зіненко.
Фото: Ельвіра Зайкова

МАЙЖЕ КОЖНА РОДИНА —  ВЕЛИ-
КА ЧИ МАЛЕНЬКА  —  МАЄ СВОЇ 
ПРАВИЛА, ЗВИЧКИ ТА ТРАДИЦІЇ. 
СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ ОБ’ЄДНУЮТЬ, 
ЗГУРТОВУЮТЬ ТА ДОДАЮТЬ РО-
ДЗИНКИ ДО БУДЕННОГО ЖИТТЯ.

АБИ ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ, ТЕАТР «ПУБЛІЦИСТ» І ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 
ФУНДАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА», ЗА ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ, СТВОРИЛИ СОЦІАЛЬНУ МУЛЬ-
ТИМЕДІЙНУ ВИСТАВУ «ТА, ЩО ВМИРАЄ», ЗА ОПОВІДАННЯМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ.

Трансформації 
кімнатного 
підлітка
Анна Сергієнко 
двіж-менеджерка,  
та акторка 
соціального  
театру імпровізації 
«Вахтери»

Я БУЛА КІМНАТНИМ ПІДЛІТКОМ. 
ТОБТО ПІСЛЯ ШКОЛИ Я ЙШЛА ДОДО-
МУ, ЗАЧИНЯЛАСЯ У КІМНАТІ ТА ЧИ-
ТАЛА КНИГИ. Я ЖИЛА ТІЛЬКИ З МА-
МОЮ І В НАС, НА РАДІСТЬ ДЛЯ НАС 
ОБОХ, БУЛИ ОКРЕМІ КІМНАТИ. НА-
ПРАВДУ, НЕ ВИЛАЗИТИ ЗІ СВОЄЇ 
КІМНАТИ  —  БУЛО СКОРІШЕ МОЇМ 
ПРОТЕСТОМ ПРОТИ ЇЇ ПОЗИЦІЇ: «НЕ 
ЗАВАЖАЙ, Я  ПРАЦЮЮ». В  ЯКИЙСЬ 
МОМЕНТ ВОНА ЗАХОТІЛА ЗІ МНОЮ 
БІЛЬШЕ КОНТАКТУ, АЛЕ Я, В ЯКОСТІ 
ПОМСТИ ЗА ЇЇ МИНУЛУ ХОЛОДНІСТЬ, 
ЦЕ ІГНОРУВАЛА. ПРОТЕ ПІДСВІДО-
МО ПРОВОКУВАЛА ЇЇ СВОЄЮ ДЕПРЕ-
СИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА НАТЯКА-
МИ НА ПСИХІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ОСЬ 
ТАК Я ЗАПАМ’ЯТАЛА СВІЙ ПІДЛІТКО-
ВИЙ ВІК.

Але справжня битва проходила 
у школі. Я сварилася з викладачами, 
бо вважала, що мої погляди на життя, 
та систему освіти зокрема, більш 
прогресивні й адаптовані під сучас-
ний світ. Я  пам’ятаю, як сиділа на 
уроці англійської мови та слухала 
музику у навушниках, бо мені було 
нудно. Весь клас вчився будувати 
питання, а я думала: якщо буду ро-
бити це зараз зі всіма —  почту дегра-
дувати. Тому що це була тема для 
п’ятого класу, на мою думку, і я давно 
вже знала, як будувати ті питання. 
Вчителька зробила мені зауваження, 
а я сказала, що слухаю музику анг-
лійською і це на даний момент для 
мене набагато корисніше за цей 
урок. Зараз я розумію, що вона орі-
єнтувалася на більшість і  будувала 
урок згідно з потребами більшості. 
Тоді я не могла подивитися на ситу-
ацію зі сторони і  була у  коробці 
своїх поглядів на життя, власне як 
і вчителі.

Найголовнішою проблемою 
в тому віці я вважала те, що вчителі, 
і  взагалі дорослі, не спроможні 
сприймати думку, що відрізняється 
від їх власної, не спроможні прислу-
хатися до учнів. Вони не можуть 
поглянути далі своїх стереотипів про 
підлітків, далі заяв про підлітковий 
максималізм та несформовану пси-
хіку. Зараз я розумію, що тоді я була 
так само не спроможна сприймати 
думку вчителів чи будь-яку, що від-
різняється від моєї.

Я була їх вихованкою і ще не вміла 
реально вибудувати свою позицію, 
тому, не розуміючи цього, наслідува-
ла їх.

Тому зараз, коли я вже плюс-мінус 
доросла, мої стереотипи про підліт-
ків будуються навколо мого власно-
го досвіду. Тобто я  вважаю, що всі 
підлітки такі, як я, коли була у підліт-
ковому віці.

Проте я залишаю собі простір для 
того, щоб сприймати інших підлітків. 
І це не про різноманітність конкрет-
но тінейджерів, а  про різноманіт-
ність людей загалом незалежно від 
віку.

ПРО ЩО АБО ПРО КОГО  
ВИСТАВА «ТА, ЩО ВМИРАЄ…»

КРЕАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ. 
ЗАВАЖАЮТЬ ЧИ ДОПОМАГАЮТЬ?
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ВЕСНЯНИЙ КАЛЕНДАР ДЛЯ        ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

«Я БУВАЮТЬ РІЗНІ» — ТАКИМ БУДЕ ГАСЛО ПРИЙДЕШ-
НЬОГО ФЕСТИВАЛЮ «ДИТЯЧА ПЛОЩАРТКА # 5», ЯКИЙ 
ПЛАНУЄМО ПРОВЕСТИ НА ПОЧАТКУ ЧЕРВНЯ.

Запрошуємо бажаючих у резиденції зі створення сво-
го бачення власного «Я», про які будемо оголошувати 
на наших сторінках в FB. Цей варіант власного «Я» 
створила Василіса Зіненко під час арт-резиденції в сту-
дії М5, керівницею якої є Катерина Кравцова.

12  БЕРЕЗНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у Центрі гендерної 
культури. Лабораторія журналістської майстерності 
для школярів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 098 2055087. Інна Авра-
менко, керівниця проекту.
13:00 «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» мис-
тецький відеоурок (до дня народження Т. Г. Шевченка).
Бібліотека-філія №22, пров. Пілотів, 1А, тел. 775-44-97.
16:00 Український розмовний клуб.
Центральна бібліотека ім. А. П. Чехова, вул. Мира, 20.

13  БЕРЕЗНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия художественным 
творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольминського). Вхід віль-
ний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любите-
лей шахмат «Шахматный 
остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. 
Чехова, ул. Мира, 20.
11:00 «Ми самі» май-
стер-клас з виготовлення 
сувенірів з морських ра-
кушок. 
Центральна бібліотека 
ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, 
пров. Пластичний, 8,  
тел. 057 3721978.
«365 жіночих історій 
Харкова»: презентація 
проекту та воркшопдля 
волонтерства.
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А,  
тел. 050 4031325.

14   БЕРЕЗНЯ, ЧЕТВЕР
19:00 9-й фестиваль американского кино «Незави-
симость». Вход свободный. 
Fabrika Space, ул. Благовещенская, 1, http://fabrika.space/
18:00 Безкоштовна презентація в Харкові: освіта в 
Азії. Гранти. Програми. Можливості. 
Fabrika Space, ул. Благовещенская, 1.

15   БЕРЕЗНЯ, П’ЯТНИЦЯ
«Вікно у світ: подорожуємо з дітьми»: майстер-клас.
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А,  
тел. 050 4031325.
11:00 «Белоснежка и семь гномов» Для младшего 
школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24 http://puppet.kharkov.ua

ЯКОГО КОЛЬОРУ  
ВАШІ ГРАБЛІ?
ВСІ ЗНАЮТЬ, ЩО ЦЕ ТАКЕ —  МАТИ СВОЇ 
УЛЮБЛЕНІ ГРАБЛІ. БАГАТО ЧОГО НОВОГО 
ПРО ЕФЕКТ НАСТУПАННЯ НА УЛЮБЛЕНІ 
ГРАБЛІ ВИ ДІЗНАЛИСЬ БИ, ЯКЩО Б ПОТРАПИЛИ НА ВИСТА-
ВУ «ГРАБЛІ» ТЕАТРАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 29. ЦЕ ВИСТА-
ВА-РОЗДУМ, В ЯКІЙ ПІДЛІТКИ ВИРІШИЛИ ПОРОЗМІРКОВУ-
ВАТИ НАД МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЖИТИ ДОСВІД СВОЇХ 
ПОМИЛОК І ВИЙТИ ЗА РАМКИ СТЕРЕОТИПНОГО СПРИЙ-
НЯТТЯ ВІДНОСИН МІЖ БЛИЗЬКИМИ ЛЮДЬМИ. СВОЇМ 
РОЗУМІННЯМ ПРОБЛЕМИ ПОДІЛИЛИСЯ ТВОРЦІ ВИСТАВИ.

Оля, виконавиця головної ролі:
Ошибки у всех разные. Грабли у всех разные. Когда разы-

грываешь ситуацию на сцене, глубже понимаешь, в чем 
ошибка, и в жизни поступаешь более осмысленно все, не 
психуешь, не кричишь, а ведешь себя более сдержано.

— Як народжуються історії?
Мой брат, ему 10 лет, он проснулся утром, надевает 

носки и  говорит, а  в  чем разница  —  между правым 
и левым? Мы начали рассуждать, даже спорили, а потом 
решили, что разницы-то и нет. Просто в каждой ситуации 
важно правильно понять свое состояние. Так был при-
думан этюд про спор о носках.

Артем, виконавець головної ролі:
Мы четыре года занимаемся актерским мастерством, 

придумываем этюды. Идея спектакля такая: люди наступа-
ют на грабли, и это даже неплохо, просто надо разобрать-
ся, какие они. Например, «понты» —  это грабли, они могут 
быть синего или другого цвета, у всех они разные.

— Де ви знаходили ідеї для ваших етюдів?
Некоторые ситуации из нашего опыта, некоторые мы 

подсмотрели у своих родителей. После премьеры роди-
тели сказали, что, ребят, вы прожили всего 16 лет, а по-
казываете такие ситуации, как будто прожили 30  лет 
в  браке. В  нашем спектакле мы хотели показть, что 
конфликты возникают потому, что просто у каждого своя 
точка зрения, а проблемы на самом деле нет.

Олена Худошина, режисерка:
— Граблі, на мій погляд, це перехід від «учора» в «тут 

і  зараз». Це історіі з  реального життя, які запрошують 
глядача до внутрішнього діалогу із своїми особистим 
досвідом. В ході роботи над виставою ми з'ясували, що 
граблі життя бувають різнокольорові… адже, рідко кому 
вдається не повторювати своі помилки… навіть великі 
люди помиляються:)

15:00-18:00 Клуб любителей шахмат «Шахматный 
остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. Мира, 20.

16  БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
11:00 Таємниці книжкової полиці. 
Книгарня Vivat, вхід вільний. Вул. Квітки-Основ’яненка, 2.
Факультатив з археології для дітей «Давні винахідники».
Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова, вул. Універ-
ситетська, 5.
11:00-13:00 «Айболит». Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24, http://puppet.kharkov.ua
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТка». Затишні 
посиденьки для батьків з дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А.  

Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. 
Інна Авраменко, керівниця 
проекту.
11:00 Премьера «Мафин» 
3+ Малый театр марионе-
ток.
Дом Актера им. Леся Сердюка. 
Ул. Манизера, 3, 057 706-31-31.
14:00 «Волшебник изум-
рудного города» Детский 
театр «Сорванцы».
Дом Актера им. Леся Сердюка. 
Ул. Манизера, 3, 057 706-31-31.
11:00-14:00 ТЮЗ «Муха- 
Цокотуха».
вул. Полтавський шлях, д. 18, 
тел. 057 7120265.

17   БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
14:00 Премьера «Начало начал» Детский театр  
«Сорванцы».
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 3, 057 706-31-31.
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова, ул. Мира, 20.
11:00-14:00 ТЮЗ «Тайна снігової королеви».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00-13:00 «Золотой ключик, или приключения 
Буратино» для младшего школьного возрата.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua.

18  БЕРЕЗНЯ, ПОНЕДІЛОК
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат «Шахматный 
остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова, ул. Мира, 20.
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МЕТА: навчитися впевнено висловлювати 
свої думки, розвивати навички публічного 
спілкування, познайомитися із інструментами 
журналістики в неакадемічному форматі.

ДІТИ ДІЗНАЮТЬСЯ:

Ведуча курсу — ОЛЕНА ЗІНЕНКО, журналістка, 
режисерка, сценаристка, тренерка Центру 
гендерноі культури

Також в програмі — екскурсії до телеканалів, 
редакцій газет, внз, зустрічі з журналістами, 
медійщиками, спеціалістами з PR.

Вікові групи:  
8-12 років, 13-15 років

 Що таке журналістика
 Як шукати корисну інформацію 
 Як правильно презентувати свої ідеї
 Чим відрізняється факт від вигадки
 Як опублікувати свій перший матеріал

ЗАПРОШУЄМО  
ДО МЕДІАЛАБОРАТОРІЇ 

ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ  
«КРЕАТИВНА ЖУРНАЛІСТИКА»

 Дитяча площАРТка 
Телефони:  
050 910 06 61, 098 205 50 87
Адреса:
пр. Л.Свободи, 42б (ЗОШ № 154), 
пр. Московський 124а  
(Центр гендерної культури)

16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия художественным 
творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольминського). Вхід віль-
ний. Тел. 096 0811947.

19  БЕРЕЗНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у Центрі гендерної 
культури. Лабораторія журналістської майстерності 
для школярів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 098 2055087.  
Інна Авраменко, керівник проекту.
12:00 ТЮЗ «Лісова пісня».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.

20  БЕРЕЗНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия художественным 
творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольминського). Вхід вільний. 
Тел. 096 0811947.
«Тіні забутих предків». Творчий простір І. Гра.
Дом Актера ім. Леся Сердюка, вул. Манізера, 3,  
057 706-31-31.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат «Шахматный 
остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. Мира, 20.

14:00 «А куклы так похожи на людей» вистава (до 
міжнародного для кукольника)
Центральна бібліотека ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка,  
пров. Пластичний, 8 тел. 057 3721978.
18:30 ХНАТОБ «Собор Парижской Богоматери» балет.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua тел. 707-70-43, 707-70-91, 
(067) 578-72-62.

21  БЕРЕЗНЯ, ЧЕТВЕР
Премьера «Натюрморт» 14+ Малый театр марионеток.
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 3, 057 706-31-31.
«Перші кроки для успішного пошуку роботи»: ворк-
шоп для молоді».
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А,  
тел. 050 4031325.

22  БЕРЕЗНЯ, П’ЯТНИЦЯ
11:00 «Гадке каченя»
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00 «Тайна королевского сада» волшебная история 
для младшего школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24 http://puppet.kharkov.ua.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат «Шахматный 
остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. Мира, 20.
18:30 ХНАТОБ «Пер Гюнт» балет.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua тел. 707-70-43, 707-70-91, 
(067) 578-72-62.

23  БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТка». Затишні 
посиденьки для батьків з дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А.  
Питання за телефонами: 050 9100661, 098 2055087.  
Інна Авраменко, керівник проекту.
13:00-18:00. Фотосалон Олімпїї де Гуж. Фотосесія, екс-
курсія, лекція для всіх.
Центр гендерної культури. Московський проспект, 124 А,  
тел. 050 4031325.
11:30 «Красная шапочка» мюзикл.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua тел. 707-70-43, 707-70-91, 
(067) 578-72-62.
11:00-14:00 ТЮЗ «Дюймовочка».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00-14:00 «Тайна королевского сада» волшебная 
история для младшего школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24 http://puppet.kharkov.ua

24  БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
11:00-14:00 ТЮЗ «Дванадцять місяців»
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.



Дитяча площАРТка. Лабораторний щоденник: культура  наука  екологія  рівні можливості6 СТРІМ

10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова, ул. 
Мира, 20.
11:30 «Чиполлино» Спектакль детского 
балетного театра.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua  
тел. 707-70-43, 707-70-91, (067) 578-72-62.

25  БЕРЕЗНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. 
Мира, 20.
11:00 Премьера «Щелкунчик» сказка- 
феерия для дошкольного и младшего 
школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua.

26   БЕРЕЗНЯ – 8  КВІТНЯ 
Шкільні канікули в Ландау Центрі. 
Навчальний центр «Ландау Центр» Каразін-
ського університету, площа Свободи, 6.

26  БЕРЕЗНЯ, ВІВТОРОК
«Філософині Давньої Греції»: інтерак-
тивна лекція для молоді.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. тел. 050 4031325.
11:00 «Ежик из тумана» сказка о 
счастье, или Сны заснеженного детства.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

27  БЕРЕЗНЯ, СЕРЕДА
11:00 Премьера «Колобок». Малый те-
атр марионеток.
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 
3, 057 706-31-31.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат  
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. 
Мира, 20.
11:00 «Белоснежка и семь гномов» ста-
ринная сказка, рассказанная старинным 
зеркалом.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua .
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
Стандарти краси крізь тисячоліття: 
відеолекторій.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А, тел. 050 4031325.

28  БЕРЕЗНЯ, ЧЕТВЕР
11:00 «Снежная королева» сказка из 
вьюги.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24 http://
puppet.kharkov.ua.
11.30 ХНАТОБ «Бременские 
музыканты» мюзикл.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua тел. 707-
70-43, 707-70-91, (067) 578-72-62.
11:00 Концерт «Оркестр детям. Сказоч-
ный мир классики».
Дом Алчевских, ул. Жен Мироносиц, 13 (быв-
ший ДК Милиции).

29  БЕРЕЗНЯ, П’ЯТНИЦЯ
11:00 «Золотой ключик, или приклю-
чения Буратино» для младшего школь-
ного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова, ул. 
Мира, 20.
11:00 Премьера «Колобок». Малый те-
атр марионеток.
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 
3, 057 706-31-31.
11:00 Концерт «Оркестр детям. Ска-
зочный мир классики».
Дом Алчевских, ул. Жен Мироносиц, 13 (быв-
ший ДК Милиции).

30  БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
Жіночі сторінки сімейного фотоаль-
бому: творча зустріч Дитячої  
ПлощАртки.
Центр гендерної культури. Московський про-
спект, 124 А. тел. 050 4031325.
11:00-14:00 ТЮЗ «День народження 
кота Леопольда».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:30 «ХНАТОБ «Магия Гарри и Снеж-
ная королева». Спектакль детского ба-
летного театра.
Вул. Сумська, 25, www.hatob.com.ua  
тел. 707-70-43, 707-70-91, (067) 578-72-62.
10:00 День открытых дверей.
Харьковское художественное училище.  
Пер. Нежинский, 1.
11:00 Премьера «Ежик» 3+. Малый театр 
марионеток.
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 3, 
057 706-31-31.
14:00 «Зайцы повсюду».Театр магии 
Strekoza.
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 3, 
057 706-31-31.
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТка». 
Затишні посиденьки для батьків з дітьми 
4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський про-
спект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівник проекту.

31  БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
11:00-14:00 ТЮЗ «Гидке каченя».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.
11:00 «Казки Джулії. Кит і Равлик» 2+ 
«ПТИцентр»
Дом Актера им. Леся Сердюка. Ул. Манизера, 3, 
057 706-31-31.
11:00-13:00 «Кошкин дом» музыкальное 
представление для дошкольного воз-
раста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua.

1  КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

2  КВІТНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у Цен-
трі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівник проекту.

3  КВІТНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.

Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

6  КВІТНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівник проекту.
11:00-14:00 ТЮЗ «Кицькін дім».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00-13:00 «По щучьему велению» для 
дошкольного и младшего школьного 
возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

7  КВІТНЯ, НЕДІЛЯ
Факультатив для дітей «Мова історич-
них джерел».
Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сум-
цова, вул. Університетська, 5.
11:00-13:00 «Малыш и Карлсон» для 
дошкольного и младшего возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.
11:00-14:00 ТЮЗ «Неймовірні пригоди 
Пеппі Довгапанчоха».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.

8  КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

9  КВІТНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівник проекту.

10  КВІТНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат «Ша-
хматный остров». Вход свободный.
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

13  КВІТНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.
Факультатив для дітей і дорослих «Нау-
ка і 33 нещастя. Історії про невезучих 
учених».
Харківський історичний музей ім. М.Ф.Сум-
цова, вул. Університетська, 5
11:00-14:00 ТЮЗ «Кіт проти людожера»,

вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00-13:00 «Приключения Незнайки» 
Веселые и поучительные истории из жи-
зни жителей цветочного города.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

14  КВІТНЯ, НЕДІЛЯ
11:00-14:00 ТЮЗ «Кіт проти людожера».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.
11:00-13:00 «Гуси- лебеди» для дошколь-
ного и младшего школьного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

15  КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

16  КВІТНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця  
проекту.

17  КВІТНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

20  КВІТНЯ, СУБОТА
11:00-14:00 ТЮЗ «Муха-Цокотуха».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.
11:00-13:00 «Жили были» для дошколь-
ного возраста.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

21  КВІТНЯ, НЕДІЛЯ
Факультатив з етнографії «Обряди і тра-
диції Великодня».
Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сум-
цова, вул. Університетська, 5.
11:00-14:00 ТЮЗ «Веселі пригоди Не-
знайка»
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.
11:00-13:00 «Сказка о трех поросятах» 
очень английская сказка.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

22  КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
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Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

23  КВІТНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця  
проекту.

24  КВІТНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.

27  КВІТНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.
12:00 ТЮЗ «День народження кота Ле-
опольда».
вул. Полтавський шлях, д. 18, тел. 057 7120265.
11:00 «Волк и семеро козлят». Озорная 
сказка.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

28  КВІТНЯ, НЕДІЛЯ
10:00 Студия рисования «Акварелька».
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

29  КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

30  КВІТНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця0 
 проекту.
11:00 «Волк и семеро козлят». Озорная 
сказка.
пл. Конституции, 24, тел. 057 731-12-24  
http://puppet.kharkov.ua

1  ТРАВНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия 
художественным творчеством для детей 
5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

4  ТРАВНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.

Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.

5  ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
Факультатив для дітей та їх батьків «Екс-
понати, що опалені війною. Цікавин-
ки з історії Другої світової».
Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сум-
цова, вул. Університетська, 5.
6 травня, понеділок
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

7  ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця  
проекту.

8  ТРАВНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

11  ТРАВНЯ, СУБОТА
Факультатив для дітей та дорослих «Про 
що розповідає гривня? Історія старо-
давньої гривні на території сучасної 
України». 
Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сум-
цова, вул. Університетська, 5.
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.

12  ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
10:00 Студия рисования «Акварелька». 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

13  ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

14  ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця проекту.

15  ТРАВНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.

Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова, ул. 
Мира, 20.

18  ТРАВНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.

20  ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.
15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

21  ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років.
Питання за телефонами 050 9100661, 
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця  
проекту.

22  ТРАВНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.

15:00-18:00 Клуб любителей шахмат 
«Шахматный остров». Вход свободный. 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

25  ТРАВНЯ, СУБОТА
Сімейний коворкінг «Дитяча площАРТ-
ка». Затишні посиденьки для батьків з 
дітьми 4-10 років.
Центр гендерної культури. Московський 
проспект, 124 А. Питання за телефонами: 
050 9100661, 098 2055087. Інна Авраменко, 
керівниця проекту.

26  ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
10:00 Студия рисования «Акварелька». 
Центральная библиотека им. Чехова,  
ул. Мира, 20.

27  ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.

28  ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
17:30 «Креативна журналістика» у 
Центрі гендерної культури. Лабораторія 
журналістської майстерності для школя-
рів. Запрошуємо дітей 10-14 років. 
Питання за телефонами 050 9100661,  
098 2055087. Інна Авраменко, керівниця  
проекту.

29  ТРАВНЯ, СЕРЕДА
16:00-19:00 Изостудия «М5». Занятия худо-
жественным творчеством для детей 5-7 лет.
Вул. Максиміліанівська, 5 (колишня Ольмин-
ського). Вхід вільний. Тел. 096 0811947.

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ВАШІЙ УВАЗІ 
РЕЗУЛЬТАТ ЕКСПЕРИМЕНТУ ІЗ 
СТВОРЕННЯ СТРАШНОЇ ІСТОРІЇ 
ПРО ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИ-
ПІВ. ПОПЕРЕДЖУЄМО: В  ХОДІ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ НІХТО НЕ ПО-
СТРАЖДАВ. УСІ ПЕРСОНАЖІ ТА 
ЇЙ ДІЇ ВИГАДАНІ.

Девочки слабее мальчиков. Девочки 
ходят только с длинным волосами

Все думают, что девочки слабее мальчи-
ков, что они хотят быть слабыми, чтобы 
сильный пол защищал их. Но есть сильные 
духом и независимые женщины и девоч-
ки. Я напишу про двух таких девочек.

Это было очень давно. Это страшная 
история, но больше правда жизни. Жила 
себе девочка с длинными-предлинными 
волосами как у  Рапунцель. У  неё было 
очень много друзей. Но трое из них были 
самые близкие- это Кузя, Наташа и Миша. 
И так она каждый вечер на выходных гу-
ляла с ними.

Тёмными-тёмными вечерами они сиде-
ли в кафе и рассказывали страшилки.

И однажды Наташа рассказала страш-
ную- престрашную страшилка про Длин-
ную Габби: «Длинная Габби каждый вечер 
стояла возле их кафе и ждала их. Она ела 
каждого, кто выйдет из него». Ребята 
очень боялись Длинную Габби.

Прошло несколько лет. Друзья забыты, 
они её предали. Все разъехались по 
разным городам, она одна осталась в Кие-

История про Длинную Габби
ве. Каждый день девочка приходила в то 
кафе и вспоминала их беззаботные вече-
ра, страшилки. В  один момент у  неё аж 
мурашки по телу пробежали, и  она 
расплакалась.

И к ней подбежала Длинная Габби и… 
успокоила девочку. У девочки была исте-
рика, она побежала домой, взяла деньги 
и состригла волосы. Тем самым она унич-
тожила все, что связывала её с прошлым, 
она попрощалась и с кафе, белыми дру-
зьями и………… Габби.

Расскажем вторую историю. Мою се-
стру зовут Катя. Она очень активная: гу-
ляет и ходит на танцы. Но когда её доста-
ют, она достаёт свой циркуль и  при-
калывает им всех!

Вот мы рассеяли стереотипы, что де-
вочки слабее мальчиков.

Митя

P. S. Ця вигадана історія показує, як 
складно долати деякі упередження, і те, 
що автор використовує чорний гумор як 
прийом, підкреслює це ще більше.
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Креативна Олексіївка. Весна

БАГАТО Є ДОРОСЛИХ, ЯКІ ДАЮТЬ ПОРАДИ ДІТЯМ, ЯК ЖИТИ, ЯК СЕБЕ ПОВОДИТИ, ЯК РОЗВИВАТИСЬ, АЛЕ ФОРМАТ КРЕАТИВНОЇ 
ЖУРНАЛІСТИКИ ДОЗВОЛЯЄ ВИЙТИ ЗА РАМКИ ЗВИЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗАПИТУВАННЯ ПОРАД У ДОРОСЛИХ. ВАШІЙ УВАЗІ 
ПРЕДСТАВЛЯЄМО ПОРАДИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ВІД ПІДЛІТКІВ.

1. Общение
2. Не стесняться.
3. Быть самим собой, не делать из себя другую лич-

ность.
Лиза, 7 класс

1. Написать на листке режим дня, занятий.
2. Иметь свою точку зрения, а  не стараться для ко-

го-то.
3. Читать книги, много книг.
4. Заниматься спортом, записывать мечты, цели, пытать-

ся выполнять.
5. Пережить сильный эмоциональный порыв.

Леша, 8 класс

1.  Планирование дня, ведение ежеднев ника.
2.  Общаться с людьми, когда сам хочешь.
3. Читать художественные книги и  исторические. 

Я прочел много книг, около 50.
Митя, 10 класс

1. Общение
2. Быть уверенной в себе.
3. Не стесняйся своих особенностей, внешности и т. д.
4. Не бояться выделяться из толпы.
5. Быть собой.

Диана, 7 класс

1. «Пофигизм» для меня дополнительный щит от эмоций, 
которые я не хочу переживать.

2. Семья —  это поддержка.
3. Участие в разных мероприятиях помогает.
4. Советую всегда искать плюсы в любых событиях.

Вова, 8 класс

1. Заниматься тем, что тебе нравится
2. Не бойся заводить знакомства.
3. Не бойся отстаивать свою точку зрения.
4. Найди свои интересы.
5. Мечтай.

Полина, 7 класс

Поради щодо розвитку особистості  
від учасників лабораторії «Креативна журналістика»
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«ДИТЯЧА ПЛОЩАРТКА» — ЛАБОРАТОРНИЙ ЩОДЕННИК — ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ-ЕКСПЕРИМЕНТ.
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 Детская площАРТка   Детская площАРТка  
 PlaceARTkharkov@gmail.com 
Телефони: 050 910 06 61, 098 205 50 87
Адреса: пр. Л.Свободи, 42б (ЗОШ № 154), 
пр. Московський 124а (Центр гендерної культури) 
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