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The European Endowment for Democracy will 
operate in the most flexible and effective manner 
reflecting the situation, the specific context and 

the needs of its beneficiaries. It will engage in regular 
consultations with relevant EU institutions and other 
actors in order to avoid duplication and ensure 
synergy, complementarity and added-value to EU 
instruments and Member States bilateral activities.

The EED shall draw on the experience of democratic 
transition in the Member States of the EU.
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«НЕЗРУЧНА» ТЕМА

Поняття «гендер» означає соціально-рольовий статус, який обумов-
лює можливості кожної статі в освіті та професійній діяльності, досту-
пі до влади, а також сімейні ролі та репродуктивну поведінку і є од-

ним із базових вимірів соціальної структури суспільства. Гендер — це набір 
соціальних ролей. Гендерні ролі характеризуються динамікою, змінюються 
з часом, бувають різними в різних культурах і конструюються суспільством. 
Гендерні проблеми є проблемами всього суспільства й без їх вирішення, 
без  створення рівних можливостей для всіх побудова сучасного демокра-
тичного суспільства неможлива. Україна, як країна, що обрала демократич-
ний шлях розвитку, взяла на себе певні міжнародні зобов’язання щодо до-

-  

 

 

Очікувана тривалість 
життя чоловіків 
на 10 років менша, 
ніж жінок

У 2013 українському 
бюджету реагування тільки 
на зареєстровані випадки 
насильства, за підрахунка-
ми соціологів, обійшлося 
приблизно в

158 464 540 грн.

Загальна вартість 
зареєстрованих випадків 
насильства у сім’ї у 2007 
становила

669 249 795, 24 грн.

Жінки контролюють 
лише 5–10% 
економічних ресурсів

Через 20–30 років 
обсяг пенсії жінок 
становитиме менше половини 
обсягу пенсії 
чоловіків

1
Близько 
90% потерпілих  
від насильства в сім’ї 
в Україні – жінки 

90%
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2 Жіноча 
заробітна плата
на 25% менше 
чоловічої

25%

30%

12,7%

13%

Контроль 
економічних ресурсів

Середні 
підприємства

Малі
підприємства

Великі
підприємства

5–10%
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• у системі законодавчої влади жінки 
представлені 11%;

• у системі виконавчої влади на вищих 
керівних посадах чоловіків працює в 
понад 13 разів більше, ніж жінок;

• жінки становлять 38% усіх підприєм- 
ців, які займаються індивідуаль-
ною діяльністю; 

• серед керівників бізнесу в промисло-
вості нараховується лише 2% жінок; 

• у сфері праці жінки зосереджені на  
посадах з нижчою заробітною плат-
нею;

• заробітна платня жінок у середньому 
складає 68,6% від заробітної платні  
чоловіків. 

УКРАЇНСЬКІ ЧОЛОВІКИ:

• живуть в середньому 62 роки, 
що на 12 років менше середньої 
тривалості життя жінок;

• мають найвищі у світі темпи 
зростання захворювання на ВІЛ/
СНІД та туберкульоз;

• приблизно третина з них не 
може залишити по собі нащадків 
через безпліддя;

• чоловіки становлять понад 80% 
самогубців і переважну кіль-
кість тих, хто переніс інфаркт чи  
інсульт;

• потерпають від неможливості 
отримати андрологічну медичну 
допомогу чи консультацію тощо;

• для України притаманна чоло-
віча надсмертність: чоловіків  
у віці 28—47 років помирає в 
рази більше, ніж жінок і ці цифри 
зростають у зв’язку з подіями, що 
відбуваються в країні. 

Проблема 
порушення
прав жінок є 
глобальною: 

 

2/3 всієї роботи у світі 
виконують жінки;

за це вони отримують 
лише 5% світових  
прибутків;

жінки в середньому 
отримують на 30–40% 
нижчу платню, ніж чоловіки;

з 1,3 мільярда найбідні- 
ших людей світу абсо-
лютна більшість — жінки; 

жінки володіють лише
1% всієї власності у світі.

75% із 960 мільйонів 
неписьменних людей 
у світі — жінки; 

УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ
традиційно несуть на собі основний 
тягар домашніх обов’язків. 35% жінок 
називають сімейні проблеми серед 
основних перешкод на шляху до про-
фесійного та кар’єрного зростання. 

сягнення дійсної гендерної рівності. В той же час вона залишається країною 
патріархальною, в якій існують різноманітні прояви як видимої, так й при-
хованої гендерної дискримінації,  що доказують численні статистичні дані.
Дискримінація дуже часто є прихованою: жінки зазнають стримування у про-
фесійній кар’єрі (феномен «скляної стелі»); їх найчастіше не допускають до 
керівних посад; під час працевлаштування жінка стикається з вимогою робо-
тодавця відмовитися від материнства; жінки часто зазнають сексуальних до-
магань зі сторони керівників; жінки мають менше за чоловіків вільного часу 
через нерівний розподіл побутово-господарських та батьківських обов’язків; 
жіноче тіло активно експлуатується в шоу-бізнесі та рекламі; суспільство ви-
суває суворіші вимоги та застосовує жорсткіші санкції щодо моралі й пове-
дінки жінок тощо. Гендерні проблеми мають не лише «жіноче», але й чолові-
че обличчя і гендерні проблеми чоловіків відрізняються від жіночих.
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Чимало запитань виникають,
коли йдеться про гендер  

ЩО ТАКЕ ГЕНДЕР
СТЕРЕОТИПИ ТА ЯК 
ВОНИ ГАЛЬМУЮТЬ
РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ

ХТО ТАКІ ФЕМІНІСТКИ, 
Й ЧОГО ВОНИ 
ПРАГНУТЬ?

ЯК СУСПІЛЬСТВО
ДИСКРИМІНУЄ
ЧОЛОВІКІВ?  

ЯКИЙ ВНЕСОК ЖІНОК 
У РОЗВИТОК НАУКИ?

ЯКІ ВОНИ, ГЕНДЕРНІ 
ПРОБЛЕМИ, Й ЧИ 
ТРЕБА ЇХ 
ВИРІШУВАТИ?

ЩО ТАКЕ «СКЛЯНА 
СТЕЛЯ», І ЯКУ РОЛЬ
ВОНА ВІДІГРАЄ 
У ЖИТТІ 54% 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ? 

ЯКІ ВОНИ, НЕВІДОМІ
ЖІНОЧІ СТОРІНКИ
ІСТОРІЇ, ТА ЧИ ТРЕБА
ЇХ ВІДНОВЛЮВАТИ?  

ЯКІ ВОНИ, 
«ЧОЛОВІЧІ» ТА
«ЖІНОЧІ» СПРАВИ? 

ЯКІ ЗНАРЯДДЯ 
ТОРТУР СТВОРИЛО
ЛЮДСТВО
ДЛЯ ЖІНОК?  

ЩО ТАКЕ СЕКСИЗМ,
І НАСКІЛЬКИ ВІН
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ
СУСПІЛЬСТВА?   

ЩО ТАКЕ ГЕНДЕР 
ТА НАВІЩО ПРО
НЬОГО ЗНАТИ 

ЯКА ІСТОРІЯ
У СВЯТА 8 БЕРЕЗНЯ? 
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Для того, щоби зробити гендерні проблеми видимими та зрозуміли-
ми, у 2008 р. команда ентузіасток та ентузіастів розпочала створення 
у Харкові першого та єдиного в Україні, на пострадянському просторі 

та в Східній Європі гендерного музею — Музею жіночої та гендерної історії 
GENDERMUSEUM. 

До створення та розвитку музею в різні періоди долучалися Український жі-
ночий фонд, Глобальний Фонд для жінок, Програма рівних можливостей та 
прав жінок в Україні ЄС-ПРООН, проект «Права жінок та дітей в Україні», 
Харківська обласна державна адміністрація, численні національні та міжна-
родні громадські організації та ініціативи гендерного напрямку, IAWM (Між-
народна асоціація жіночих та гендерних музеїв світу), Kvinnofolkhogskolan 
(Шведська народна жіноча школа, Гетеборг, Швеція), фундація «Добра воля» 
(Краков, Польща), феміністична спільнота Іспанії. 

2016 р. став для GENDERMUSEUM вирішальним, адже на його базі народив-
ся проект «Центр гендерної культури як інноваційний центр інтерак-
тивного гендерної освіти» реалізацію якого з 1 січня підтримав European 
Endowment for Democracy. Метою проекту є створення та налагодження 
в Харкові діяльності  постійно діючої інноваційної структури, що системно 
працюватиме в сфері неформальної гендерної освіти для дорослих, в основі 
якого лежить ідея Long Life Learning.

Сучасне суспільство потребує нових підходів, методів та форм роботи. Оскіль-
ки просвітницька та інформаційна діяльність Gendermuseum виходить да-
леко за рамки діяльності традиційного музею, його подальший розвиток та 
майбутнє пов’язані з ідеєю перетворення у Центр гендерноъ культури. Саме 
такий формат дозволить зрушити з місця вирішення проблеми гендерної 
освіти та ефективно розповсюджувати ідеї гендерної рівності, зробити їх ви-
димими та доступнуми для широкого загалу.

GENDERMUSEUM
ТА ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР
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Розвиток GENDERMUSEUM як Центру гендерної культури стане новим кро-
ком у просуванні ідей гендерної рівності, у становленні в Україні дійсної 
гендерної демократії, що сприятиме вільному розвитку творчого потен-

ціалу й жінок, й чоловіків, створенню нових рольових моделей для українських 
дівчат.

                     Нові можливості дозволять GENDERMUSEUM стати:
• cучасним відкритим науково-дослідницьким простором для ви-

вчення гендерної проблематики та апробації пілотних просвітницьких 
і дослідницьких гендерних  проектів;

• ресурсним та методичним центром для розвитку гендерної  культу-
ри у масштабах країни;

• міжнародним центром міжкультурної комунікації, полікультурно-
го діалогу та обміну кращими гендерними практиками;

• інноваційним центром неформальної інтерактивної освіти дітей, 
молоді та дорослих;

• центром жіночого лідерства; 
• майданчиком для суспільного діалогу щодо гендерної проблематики;
• місцем, де зібрана бібліотека, медіатека та архіви з гендерної тема-

тики та усної жіночої історії;
• унікальним туристичним об’єктом на мапі України;
• іміджевим проектом, що представлятиме Україну на міжнародному 

рівні як країну, що обрала демократичний шлях розвитку;
• складовою бренду одного з найбільших культурних центрів України —  

міста Харкова.

Центр гендерної культури — це  місце, в якому кожна людина, незалежно 
від статі, віку, роду занять, соціального стану, беручи участь у різноманітних 
індивідуальних, групових і масових заходах, зможе отримати базові гендерні 
знання, в т. ч. інформацію про такі поняття як права людини, дискримінація 
за ознакою статі, широкий спектр гендерної проблематики. Центр стане міс-
цем міжкультурної комунікації, в якому зарубіжні гості Харкова зможуть отри-
мати інформацію про гендерні трансформаціях, що відбуваються в Україні, 
про український жіночому і феміністичний рух, про діяльність НГО, а також 
про діяльність GENDERMUSEUM, який стане його структурним підрозділом.
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Centre of Gender Culture was created in Kharkiv 
in January, 2016 as an innovative center of 
interactive education on gender with the 

support of European Endowment for Democracy. 
The Centre systematically works in the area of 
informal education on gender for adults, based on 
the lifelong learning idea. Centre of Gender Culture 
is a place where everyone, regardless of their  
sex, age, occupation, and social standing, can receive 
basic knowledge about gender issues, including 
information about such notions as human rights, 
gender-based discrimination, a broad spectrum of 
related issues — by means of participating in various 
individual, group and mass events. The Centre is 
developing as an incubator of projects concerning 
gender, a training centre that prepares training staff 
for working in the area of assurance of gender rights 
as well as prevention of domestic violence and human 
trafficking. 

One of the areas of the centre’s activity is establishing 
cross-cultural communication, developing a platform 
where foreign visitors of Kharkiv will be able to get 
information about gender-related transformations 
taking place in Ukraine, about Ukrainian female and 
feminist movement, about the activity of NGOs and 
about the activity of the first and only gender-related 
museum in Ukraine — Museum of Women’s and 
Gender History (Gendermuseum). 

GENDERMUSEUM
AND CENTRE OF GENDER 
CULTURE
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Possibilities of Centre of Gender Culture and Gendermuseum:
• organization and execution of educational events;
• mediation work for media;
• organization of tours to places in Kharkiv and Kharkiv oblast connected with 

women’s history;
• organization of excursions to Gendermuseum;
• organization of cooperation with Kharkiv colleges with functioning gender 

education centers and gender-related civic organizations;
• logistics of cultural programs.

Resources of Centre of Gender Culture and Gendermuseum:
• a convenient room for team work (seminars, trainings, workshops, exhibitions, 

presentations, master-classes, meetings, focus-groups), equipped with a smart TV, 
35 chairs, Wi-Fi access;

• a team of 5 experts on various issues: gender-related politics and education, women’s 
history, a broad spectrum of gender-related problems, financial literacy, information 
technologies, gender-responsive budgeting, interactive forms of education on gender etc.;

• partner organizations from Kharkiv and other Ukrainian cities working in the area of 
human rights and promotion of gender equality;

• a library of educational projects about gender-related issues and methods of 
educational work;

• a library on gender;
• a collection of Gendermuseum exhibits.
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Візуальна продукція
для Центру гендерної культури
Дизайнерка Марія Чорна
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ГЕНДЕРНІ ПРОЕКТИ
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«Історію творимо, пишемо, зберігаємо» — цей девіз визначає основні на-
прямки діяльності Gendermuseum та його головні завдання — зібрати, 
систематизувати та зберегти експонати, що демонструють процес про-

сування у суспільстві ідей гендерної рівності та  доказують, що гендерні пробле-
ми є проблемами всього суспільства; що, попри всі позитивні зміни у суспіль-
стві, і жінки і чоловіки продовжують потерпати від гендерної дискримінації, що 
жіночий та гендерний рух в Україні і в світі є не епізодичним явищем, а природ-
ним і закономірним процесом, який відбувається продовж не одного сторіччя 
історії людства. 

У своїй діяльності GENDERMUSEUM керується міжнародними зобо- 
в’язаннями України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, зокрема Конвенцією з ліквідації всіх форм дискримінації щодо 
жінок, Конституцією України, Законом України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», Державною програмою забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2016 року. Хоча музеї 
не є інституалізованою установою, його діяльність визначається  Законом 
України «Про музеї та музейну справу».

Сьогодні колекція 
GENDERMUSEUM нарахо-
вує більш ніж 3000 оди-
ниць збереження, що 
передані з різних міст 
України та з різних країн 
світу. Ця колекція постій-
но поповнюється новими 

експонатами. В структурі музею 12 експозицій, що висвітлюють різні аспек-
ти гендерної проблематики та відповідають, в т. ч. визначеним у Пекінській 
Платформі дій проблемним сферам. Серед них: «Зупинимо насильство!», 
«Жінка в політиці, армії, бізнесі», «Історія людства — історія не тільки чолові-
ків», «Стоп сексизм», «Крізь «скляну стелю», «Жінка в науці» та інші.

GENDERMUSEUM —
БІЛЬШЕ НІЖ МУЗЕЙ

Сьогодні колекція Музею нара-
ховує більш ніж 3000 одиниць  
збереження з різних міст  
України та усього світу
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GENDERMUSEUM ніколи не був бізнесовим проектом і члени команди 
не ставили за мету заробіток грошей. З  моменту відкриття стаціо-
нарного приміщення до кінця 2014 р. вони самостійно сплачували 

комунальні послуги. Наприкінці 2014 р. питання щодо подальшого існуван-
ня Gendermuseum постало більш ніж гостро. Він опинився на грані закриття 
з причини швидкого зростання цін на комунальні послуги.

На допомогу Gendermuseum прийшли партнери з Kvinnofolkhogskolan Жіно-
чої народної школи (Швеція, Гетеборг). А на початку 2015 р. у GENDERMUSEUM 
завітала іспанська дослідниця Maria Sanchez Garcia, яка дізнавшись про си-
туацію із українським гендерним музеєм, зініціювала кампанію на його під-
тримку #SaveGenderMuseum, до якої впродовж 2015  р. долучилися іспан-
ські феміністки та феміністи, представники та представниці артистичної 
спільноти Іспанії, феміністичні ініціативи. Також кампанію знов підтримала 
Kvinnofolkhogskolan.  До кампанії #SaveGenderMuseum можуть долучитися 
всі бажаючі підтримати єдиний в Україні, на пострадянському просторі та у 
східній Європі гендерний музей.

КАМПАНІЯ
#SAVEGENDERMUSEUM
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savegendermuseum.com
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З моменту створення GENDERMUSEUM веде активну інформаційно- 
просвітницьку діяльність серед широких кіл громадськості: студент-
ської та учнівської молоді,  журналістської спільноти та вчительства,  ін-

ших верств населення, організуючи різноманітні заходи (виставки, екскурсії, 
лекції, семінари, круглі столи, тренінги, презентації тощо) на регіональному,  
національному та міжнародному рівнях. Частими гостями музею стають 
гендерні дослідниці та дослідники, активістки та активістки з різних країн, 
які цікавляться інформацією щодо гендерних перетворень в Україні, діяль-
ністю українських жіночих організацій, міжнародними проектами, що реа-
лізуються в Україні. З 2009 р. Gendermuseum є членом Міжнародної Асоціа-
ції жіночих та гендерних музеїв світу (IAWM).

За роки існування GENDERMUSEUM став організатором та взяв участь більш ніж 
у 500 просвітницьких заходах регіонального, національного та міжнародного 
рівня, зокрема Всеукраїнській конференції музеїв (Дніпропетровськ, 2010), Між-
народних конференціях жіночих та гендерних музеїв світу (2009, 2010, 2014).

З серпня 2013 р. експозиції GENDERMUSEUM розміщені у стаціонарному при-
міщенні загальною площею 55 кв м., до ремонту якого в рамках акції «Жін-
ки підтримують жінок» Українського жіночого фонду залучилась гендерна 
спільнота України. Це дало можливість вивести музей на новий рівень й на-
дати новий поштовх  його діяльності. Експозиції музею, бібліотека, тематич-
ний розділ «Жінка та війна», в яких представлено понад 1500 об’єктів дають  
відвідувачам та відвідувачкам можливість:

• відчути на собі як відбуваються у суспільстві процеси гендерного  
конструювання та маніпуляцій;

• ознайомитися з українським законодавством і міжнародними зобов’я- 
заннями України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей  
жінок й чоловіків та гендерною термінологією;

• дізнатися про кращі світові гендерні практики (на прикладі Швеції);
• дізнатися про життя жінок у різні історичні часи;
• зануритися у відтворені умови життя в окупаційному Харкові;
• взяти участь у дискусіях та інтерактивних вправах;
• помацати та сфотографуватися з будь-яким експонатом;
• отримати інформацію щодо гендерних перетворень у світі;
• ознайомитися із діяльністю міжнародних жіночих та феміністичних 

ініціатив і Міжнародної асоціації жіночих музеїв.
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VONA — «Ella» in Ukrainian — is a collaborative videogame that arises from the 
union of Gammera Nest (a study specialized in the creation of videogames for 
museums) and researcher María Sánchez (aka Pimienta Sánchez) in Cultural 

Factories. The intention in developing it is to build a virtual version of the Gender 
Museum (Járkiv, Ukraine), making it ubiquitous and accessible to all people who 
own a mobile device or a computer. In this way, VONA disseminates the speech 
and the collection of the museum. The game invites reflection on identity, the role 
of women in the family, and indirectly on the role of the museum as a physical 
(and also virtual) institution in the processes of social change.

VONA is a multi-platform video game accessible from 0 to 99 years and free, 
which wants to join the campaign #SaveGenderMuseum to avoid the closure of 
the only museum of gender in Eastern Europe that is at risk given the current 
situation.

In order to present the game, they will participate in a roundtable: María Sánchez 
(creator of #SaveGenderMuseum), Clara Harguindey (design and communication 
in Gammera Nest), Ana Gómez (coordinator and documentalist in Gammera 
Nest) and Kateryna Palanska (mediator and Translator). In addition, there will 
be a colloquium with the audience moderated by Patricia Horrillo (journalist and 
coordinator of Wikiesfera-Wikimujeres).

ГЕНДЕРНА 
ВІДЕО-ГРА «VONA»
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         LET US CREATE
       A MUSEUM 
  OF  OURSELVES

savegendermuseum.com

genderculturecentre.org

savegendermuseum.com

Народилася дитина… Якою вона виросте? 
Це залежить від багатьох факторів: спад-
ковості, виховання, і навіть від держав-

ного устрою країни, в якій вона народилась, адже 
саме системи цінностей, існуюча в суспільстві є 
тим фактором, що обумовлює наявність гендер-
них ролей. В сучасному світі для означення статі 
людини використовується два слова: стать (англ.
seх) і гендер (англ. gender). 

ЭКСПОЗИЦІЇ 
GENDERMUSEUM
ДЕЩО ПРО ГЕНДЕР

Під словом «стать» мається на увазі набір сексуально-біологічних характе-
ристик (генетичних, анатомічних, фізіологічних). Тільки жінка може бути 
вагітною, народити дитину, годувати її груддю, бути дочкою, матір’ю, бабу-
сею. Тільки чоловік може бути генетичним батьком дитини, сином. Стать 
належить нам від народження. 

Поняття гендер увійшло у вжиток із соціології і визначає соціальну на від-
міну від біологічної статі людини, соціально-рольовий статус, який визна-
чає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, до-
ступ до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці і є одним з базових 
вимірів соціальної структури суспільства. Гендерні ролі характеризуються 
динамікою та змінюються з часом. Гендер — це культурна характеристи-
ка поведінки, яка виховується у відповідності до статі в певному суспільстві 
в певний час. Гендерні ролі бувають різними в різних культурах. Соціаль-
ні ролі чоловіків та жінок створені штучно, вони зумовлені історичними та 
культурними факторами і можуть змінюватися.
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Панорами 
гендерних ролей.
Художниця
Марія Чорна

Відвідувачі та відвідувачки GENDERMUSEUM 
мають можливість відчути на собі, як відбу-
вається процес гендерного конструювання 

та маніпуляцій у різних сферах життєдіяльності 
суспільства. У сучасному світі для позначення ста-
ті людини використовують два слова: стать (англ. 
seх) і гендер (англ. gender). Під словом «стать» 
розуміють набір сексуально-біологічних характе-
ристик (генетичних, анатомічних, фізіологічних). 
Тільки жінка може завагітніти, народити дитину, 
годувати її груддю, бути дочкою, матір’ю, бабусею. 
Тільки чоловік може бути генетичним батьком ди-
тини й сином, батьком, дідусем.
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Гендерні стереотипи являють собою, як пра-
вило, спрощену та стандартизовану концеп-
цію або образ типових соціальних ролей 

чоловіків та жінок, як вдома, так і в суспільстві. 
Гендерні стереотипи — це переконання про ха-
рактеристики, якості та сфери діяльності, які вва-
жають прийнятними для чоловіків та жінок, набір 
норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Це один 
із видів соціальних стереотипів і зазвичай є стан-
дартизованим, стійкий, емоційно-насиченим, цін-
нісно-визначеним образом.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ

Гендерний розподіл праці, традиційний для патріархатного суспільства:
• жінка — вихователька дітей, «берегиня домашнього вогнища», домогос-

подарка, доглядальниця, зірка, топ-модель та прикраса чоловічого життя;
• чоловік — здобувач засобів для існування, батько-годувальник, захис-

ник та мисливець. 
Сила гендерних стереотипів у тому, що вони, підтримувані більшістю, маску-
ються під безсумнівні факти, що не потребують доказів. Саме таке бачення 
соціальних ролей існує впродовж існування людства, саме  до такого бачен-
ня соціальних ролей звикло традиційне патриархатне суспільство. Гендер-
ні стереотипи відтворюються в сім’ї, освітніх закладах, у ЗМІ та обмежують 
творчий розвиток особистості як жінок, так і чоловіків. Ідеал гендерної рів-
ності означає, що жінки та чоловіки повинні мати однаковий суспільний 
статус, однакові умови для реалізації всіх прав людини, однакові можли-
вості робити внесок у національний політичний, економічний, соціальний 
розвиток та користуватися його результатами.

Досвід скандинавських країн доводить: гендерна рівність — це вигідно. Ви-
гідно для держави, для всіх членів суспільства — як для жінок, так і для чоло-
віків. Компанії, які працюють, дотримуючись принципів гендерної рівності, 
отримують більший прибуток, більший оборот капіталу. Країна, яка будує 
свою політику за принципами гендерної рівності, стає багатішою. 
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«Гендер у малюнках»
Проект Гендерного інформаційно-аналітичного 
центру «КРОНА» представництва Фонду імені 
Гайнріха Бьолля в Україні (2007) 
Мета проекту — мовою соціального плакату 
унаочнити ідеї гендерної рівності.
Художниця Марія Чорна
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Серія плакатів 
«Батьківство — це...»
Художниця Марія Чорна
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Ще не вмерла Україна,  

якщо живуть і діють українки

Наталія Полонська-Василенко

Якось склалось у суспільній свідомості, що 
історія людства — це історія, яку робили та 
писали  чоловіки. Найчастіше в історичних 

працях жінка — яскрава, неповторна і сильна осо-
бистість — згадується лише як мати, донька, дру-
жина, сподвижниця якогось видатного чоловіка. 

ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА — 
ЦЕ ІСТОРІЯ НЕ ТІЛЬКИ
ЧОЛОВІКІВ

Але жінки в усі віки, в усіх країнах відігравали та відіграють визначну роль, 
щоправда, частіше про цю роль людству майже нічого не відомо. І річ не в 
тім, що жіночої історії не існувало – про неї просто не знають тому, що ця іс-
торія не була цікавою для істориків, які вважали, а деякі й продовжують вва-
жати її меншовартісною та незначною. В підручниках та довідниках з історії 
України жіночі імена зустрічаються лише зрідка. Важко й уявити, скільки їх 
залишилося невідомими для історії тільки тому, що ці імена «жіночі». 

Українські жінки, які прагнули свободи і гідного становища в рідній країні, 
не намагалися «потрапити в історію» й не ставили це собі за мету. Вони всім 
серцем вболівали за свою країну й хотіли кращої долі для своїх нащадків. 
Але ці жінки не тільки мріяли про «світле майбутнє», вони щоденно буду-
вали його своєю працею, боролися за нього у доступний для них спосіб й 
віддавали йому свої знання, творчий потенціал, сили, а іноді й життя. Укра-
їнський жіночий рух в Україні має свої особливості та свої неповторні харак-
терні риси. 
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Ганна Барвінок 1828—1911

Леся Українка 1871–1913

Ольга Басараб 1889—1924

Соломія Павличко
1958–1999

Христина Алчевська
1841—1920 Наталія Ужвій 1898—1986

Олена Пчілка 1849–1930

Галина Журба 1888–1979

Грицько Григоренко 
1867—1924

Катря Гриневичева
1875–1947 

Марія Грінченко
Марія Загірня

1863–1928
 

Марія Грушевська 
1868—1948 

Людмила Драгоманова 
1842–1918

Настя Грінченко
1884—1909

Олена 
Залізняк-Охримович 
1886–1969

Марія Заньковецька
1854—1934

Ольга грушевська
1878–1961  

Ганна Дмитерко 1893–1981  

Дніпрова Чайка
Людмила
Василевська-Березина)
1861–1927    

Уляна Кравченко
1860–1947

Соломія Крушельницька 
1872–1952

Олена Левчанівська
1881–1943) 

Пелагея 
Литвинова-Бартош 
1833–1904 

Зінаїда Мірна 
1875–1950 

Людмила Старицька-Черняхівська
1868–1941 

Софія Русова
1856–1940

Наталія Полонська-Василенко
1884–1973 

Дарія Ребет 1913–1992

Людмила 
Смоляр 1958–2004

Оксана Стешенко 
1875–1942

Надія Суровцева 1896–1985

Любов Яновська 1861–1933

Вся історія України — це боротьба за українську 
державність та незалежність, що позначилося й 
на історії українського жіночого руху, у я кому не-
роздільно переплелися ідеї емансипації жінки та 
звільнення нації. 

ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА — 
ЦЕ ІСТОРІЯ НЕ ТІЛЬКИ
ЧОЛОВІКІВ
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ПРОЕКТ «BEADING 
THE WOMANTORY»
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Мета проекту «Жіноча історія у бісері»/ Beading the Womantory — прояви-
ти й показати світові обличчя вчених, художниць, правозахисниць, пись-
менниць — жінок, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, мистецтва,  
літератури, але не завжди відомі пересічним людям. 
Більше про проект 
genderculturecentre.org
Авторка та координаторка проекту 
Марія Щербина 

ПРОЕКТ «BEADING 
THE WOMANTORY»



Проект HERSTORY
Художниця Марія Чорна
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CULTURE

GENDER

CENTRE

MUSEUM

ЦЕ ВАЖЛИВО

genderculturecentre.org

ВОНА Авторка Агентка Адвокатеса  
Адміністраторка Акторка Аматорка 
Амбасадорка Анімалістка Аніматорка 
Артистка Археологиня Архітекторка 

Банкірка Белетристка Біологиня Бойчиня Боксерка Босса 
Велосипедистка Верстальниця Виборчиня Видавчиня  
Винахідниця Водійка Волейболістка   акьлетичВ акрадолоВ  
Генералка Генетикиня Гідeса Гінекологиня Гравюрниця 
Дальнобійниця Деканеса Депутатка Директорка   анечВ  
Докторка Дослідниця Драматургиня Екскурсоводка  
Експертка Заступниця Захисниця Зварниця Знавчиня  
Зоологиня Ідеологиня Ілюстраторка Інженерка  
Історикиня Кінематографиня Клієнтка Колегиня 
Композиторка Кондитерка Консультантка 
Копірайтерка Коректорка Користувачка  
Космонавтка Коучерка Критикиня Лекторка 
Критикеса Культурологиня Кураторка  
Лауреатка Лікарка Майстриня Свідка  
Машиністка Медсестра Менеджерка  
Миротвориця Мисливиця Мислителька  
Мистецтвознавиця Мисткиня Мільйонерка  
Міністерка Місіонерка Мовознавиця  
Модераторка Монтажниця Науковиця  
Неврологиня Опозиціонерка Ораторка  
Педагогиня Перекладачка Перукарка Поетка 
Письменниця Пілотеса Політикиня Спікерка  
Помічниця Президентка Прем‘єрка  Ректорка 
Програмістка Проектантка Психологиня Юристка 
Революціонерка Ремонтниця Снайперка Спортсменка 
Стенографістка Стоматологиня Сценаристка Творчиня  
Трактористка  Фармацевтка Фахівчиня Філологиня  
Філософиня Фотографиня Френдеса Хірургиня  
Хокеїстка Хореографиня Членкиня Штурманка 
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ЖІНКА В ПОЛІТИЦІ, 
АРМІЇ, БІЗНЕСІ

Політика, бізнес, армія. Ці сфери з да-
вен-давен прийнято вважати сфе-
рою, де владарюють чоловіки. В су-

часному світі відбуваються дуже великі зміни  
у цьому напрямку. Все більша кількість країн вирі-
шує, щов управлінні державою жінки мають бра-
ти участь нарівні із чоловіками. 

savegendermuseum.com

В Україні існує певне, упереджене ставлення до жінок, які обрали шлях сво-
го життя у політиці, армії або бізнесі: «А жінка   в політиці — то вже  не жін-
ка…» Існує безліч міфів про те, чого це жінка подалася в бізнес або політику. 
Причому серед міфотворців жінок не менше, аніж чоловіків. Якщо жінка по-
далася в політику чи бізнес, вона:

• погана мати і дружина; 
• дуже любить гроші; 
• у неї не склалося особисте життя.

«Жінка завжди повинна залишатися жінкою» — фраза, якою закінчується 
чимало вітальних промов, тостів, суперечок та дебатів. Запитання «Чи по-
винні жінки займатися політикою та бізнесом?» досі викликає в суспільстві 
нездорову реакцію. 
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ЖІНКИ В ІТ
Мета проекту — підвищення рівня поінформованості 
учнівства ЗНЗ м. Харкова щодо можливостей та пер-
спектив жінок в сфері ІТ. Виставка «Жінки в ІТ» ство-
рена з нагоди 105-ї річниці Міжнародного дня прав 
жінок, демонструє результати присутності жінок в ІТ 
галузі та складається з презентації історій видатних жі-
нок, які досягли в ній значних успіхів.

АРТ-ПРОЕКТ 
«ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ»
Мета проекту — створення виставки, що  
розповідатиме про жінок, які стали  першими в іс-
торії людства в різних сферах життєдіяльності сус-
пільства, у різних культурах та країнах. Фотографії, 
малюнки, тексти розповідатимуть про жінок, які 
у різні історичні періоди сказали своє слово, але 
іноді залишилися й продовжують залишатися не-
видимими та невідомими. Виставку буде створе-
но та презентовано напередодні 8 Березня 2017  
у Центрі гендерної культури.

АРТ-ПРОЕКТ «ЖІНОЧІ СТОРІНКИ 
ІСТОРІЇ ХАРКІВЩИНИ»
та проекту — відновлення забутих та ненаписа-
них сторінок історії Харківщини. роект включає 
колекцію фотографій та розповідей про видатних, 
але іноді маловідомих жінок Харківщини, які зро-
били визначний внесок у розвиток різних сфер 
життєдіяльності суспільства та авторську екскур-
сію по місцях, пов’язаних з життям та творчістю 
видатних жінок Харківщини.
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Серія книжкових закладок,
присвячена жінкам в історії 
Дизайнерка Марія Чорна
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В нашому світі, центром якого є мужчина, реклама 
дивиться на світ чоловічими очима. І цей образ 
виступає провідником примітивного сексизму

Ізабель Алонсо, 
лідерка сучасного антидискримінаційного руху, 

Франція

Сексизм (англ. sexism, від латинської. sexus — 
стать); синоним — гендерна дискримінація) — дис-
кримінація людини за ознакою статі або гендерної 
ідентичності, а також її практика. В суспільстві 
може бути представлений у вигляді системи сте-
реотипів, офіційно закріплених положень або на-
віть ідеології.

Денисова, А. А. Сексизм //  
Словарь гендерных терминов. — М.: Информация XXI 

век, 2002. — 25 с. — 1000 экз. — ISBN 5-86391-002-4

СЕКСИЗМ — ПРАКТИКА
ДИСКРИМІНАЦІЇ

З колекцією сексистської реклами, яку зібрано гендерними активіс-
тами та активістками, теоретиками та практиками  з різних регі-
онів України задля того, щоб показати широкому загалу, як в ре-

кламі простих та звичних речей, необхідних в повсякденному житті та 
побуті: продуктів харчування, косметики, будівельних матеріалів, меблів, посу-
ду, пральних виробів та автомобілів  використовуються сексуалізовані та еро-
тизовані образи жінок і чоловіків можна ознайомитися у GENDERMUSEUM та  
на www.gendermuseum.com  В сучасному українському суспільстві  сексизм зу-
стрічається майже на кожному кроці. Реклама, теле та радіо-передачі, шоу-бізнес 
та естрада, анекдоти, навіть, шкільні підручники  заражені вірусами сексизму. 
Сьогодні у всьому світі проти сексизму виступають громадські, культурні, полі-
тичні течії суспільства. В той же час, у великій кількості країн набувають сили по-
зиції релігійних та громадських рухів, що відстоюють позиції сексизму.
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ЗУПИНИМО НАСИЛЬСТВО

Міжнародна спільнота визнає гендерне насильство важливою про-
блемою прав людини. Насильство складається з широкого кола 
порушень прав жінок, включно з торгівлею жінками та дівчатами, 

зґвалтуванням, подружнім насильством, сексуальним насильством проти 
дітей, культурними практиками і традиціями, спрямованими проти репро-
дуктивного й сексуального здоров’я жінок і дівчат.

«Гендерне насильство — це насильство, яке 
стосується чоловіків і жінок, жертвами яко-
го переважно є жінки. Воно виникає як наслі-
док нерівних владних стосунків між жінками 
і чоловіками. Це насильство, яке спрямоване 
проти жінки, тому що вона жінка, чи непро-
порційно впливає на жінок. Воно стосується 
(але не вичерпується) фізичної, сексуальної і 
психологічної шкоди, включно з залякуванням, 
стражданнями, примусом або позбавленням 
свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це та-
кож стосується насильства, яке чинить чи не 
зупиняє держава».

Фонд народонаселення ООН
Гендерна тематична  група, 1998

Конкурс дитячого 
малюнку «Діти проти  

насильства»
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Проблема подолання гендерного насильства перебуває в полі зору 
світової громадськості з 1945. У червні 1991 Центр жіночого гло-
бального лідерства й учасники Форуму з питань жінок, насильства 

та прав людини, представленого учасницями з 20 країн світу, закликали до 
глобальної кампанії «16 днів проти насильства». Відтоді тисячі громадян і 
громадянок, сотні державних і громадських організацій з понад 100 країн 
світу беруть участь у щорічних всесвітніх кампаніях «16 днів проти насиль-
ства», що закликають до припинення всіх форм насильства проти жінок.

11 листопада 2001 Верховна Рада України прийняла Закон №2789-III «Про 
попередження насильства в сім’ї». Відтоді протидія насильству в сім’ї ста-
ла  частиною державної політики. У 2007 до закону внесені зміни, а у 2008 
прийнято Закон №599-VI України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії на-
сильству в сім’ї». 

Для протистояння насильству було прийнято низку міжнародних докумен-
тів, основними з яких є: 
• Хартія Об’єднаних Націй (1945 рік), яка надала жінкам право на повноцін-

ну реалізацію їхніх основних прав і примусила 50 держав-учасниць взяти 
на себе зобов’язання боротися за викорінення всіх форм дискримінації 
проти жінок;

• Декларація Організації Об’єднаних Націй про викорінення насильства 
щодо жінок (1993 рік); 

• Конвенція ООН про боротьбу з міжнародною організованою злочинніс-
тю та протокол до неї про запобігання, припинення і покарання торгівлі 
людьми, зокрема жінками і дітьми (2000 рік); 

• Пекінська декларація і Платформа дій, прийнята в ході 4-ї Всесвітньої 
конференції з питань жінок (1995 рік), 

• Резолюція про нові заходи й ініціативи, направлені на втілення в життя 
Декларації і Пекінської платформи дій, прийнятої Генеральною Асамбле-
єю ООН у рамках 23-го надзвичайного засідання (2000 р.). 

• Рекомендації Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жі-
нок та Факультативний протокол до Конвенції з ліквідації всіх форм дис-
кримінації щодо жінок. 
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«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»
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Постери для 
Центру гендерної 
культури до кампанії
«16 днів проти насильства»
Ідея проекту Анна Біляєва
Фотографиня Анна Біляєва
Дизайнерка Марія Чорна
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Гендерні проблеми не є суто «жіночими», 
як вважає більшість населення україни. це 
проблеми всього суспільства, і жінок, і чоловіків. 

Основною проблемою, що стосується чоловіків — 
це надсмертність. Надсмертність чоловіків — яви-
ще переважання смертності чоловіків над жіночою 
смертністю — потребує пильної уваги суспільства та 
глибокого усвідомлення його загрози.

ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ
ЧОЛОВІКІВ

 

-



44    genderculturecentre.org 45    genderculturecentre.org

.

• Середня тривалість життя чоловіків в Україні на 12,5 років менше, 
ніж в українських жінок.

• Смертність українських чоловіків у віці 28—46 років перевищує  
жіночу у 4 рази.

• Сьогодні українські чоловіки вмирають передчасно (до 65 років)  
у 3 рази частіше, ніж їх однолітки у країнах ЄС.

•   80% серед усіх самогубців — чоловіки працездатного віку.
•  90% ув’язнених в українських тюрмах — чоловіки.
• Серед померлих від інфаркту чоловіки становлять 79%, серед по-

мерлих від інсульту — 66%.
• На злоякісні новоутворення (рак) чоловіки хворіють на 40% частіше 

за жінок.
• Отруєння, травми та нещасні випадки забирають щороку понад  

80 000 чоловіків працездатного віку.
• Питома вага чоловічого фактору у безплідному шлюбі становить 50%.
• Рівень смертності чоловіків в Україні у віці 30—44 років перевищує 

цей рівень у країнах ЄС у 5 разів.
• За рівнем передчасної смерті від інфекційних хвороб Україна ви-

переджає ЄС у 10 разів, при чому 4/5 цих смертей припадає на чо-
ловіків.

Надсмертність чоловіків — це втрата людського потенціалу України.  
Гендерні проблеми не є тільки жіночими, як це вважається більшістю насе-
лення України. Це — проблеми всього суспільства. І жінок, і чоловіків.



ПАРТНЕРИ



КОМАНДА ЦЕНТРУ

Тетяна Ісаєва
директорка центру
тренерка з питань
гендерної політики
та освіти 

Людмила Стефанова
фінансова менеджерка,
консультантка
з фінансових питань
та фінансової грамотності   

Юлія Башук
менеджерка 
по зв’язках
з громадськістю 

Інна Авраменко
ведуча гендерного
відео-клубу

Дмитро Мартиненко
технічний директор,
консультант з питань
інформаційних
технологій 

Вікторія
Преображенська
ведуча Форум-театру 

Марія Чорна
дизайнерка

Світлана Губіна
тренерка з питань
гендерної освіти
та медійної грамотності 

Олена Зиненко
авторка та ведуча
«Творчих вівторків» 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
savegendermuseum.com 
Інформаційний ресурс створений у 2015 р. за ініці-
ативи іспанської феміністки Марії Санчес, фунда-
торки кампанії Save Gender Museum направлену 
на збереження Музею жіночої та гендерної історії.

genderculturentre.org 
Інформаційний портал Центру гендерної куль-
тури створено у 2015 р. за підтримки Evropean 
Endowment for Democracy. 

www.gender.at.ua 
Інформаційний портал Gender Space  створено у 
2009 р. як майданчик для розміщення  новин та 
різноманітної інформації з гендерної тематики.

www.gendermuseum.com 
Завдяки віртуальній версії музею, створеної у 2010 
р. за підтримки Українського жіночого фонду,  екс-
позиції музею зможуть відвідувати всі, незалежно 
від місця проживання.

КОНТАКТИ
+38 (050) 403-13-25 
gender.museum@gmail.com 





genderculturecentre.org




