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Ґендерна  рівність є не лише метою самою 
по собі. Вона є передумовою  подолання 
бідності, сприяння сталому розвитку та 
впровадженню ефективного  управління.  
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•  Маскулінність - це система властивостей особистості, 
що традиційно вважаються чоловічими. 
До типових  маскулінних, тобто чоловічих якостей, відносять 
інтелект, раціональність, незалежність, активність, силу, 
авторитарність, агресивність, стриманість в емоційних 
проявах, схильність до ризику, здатність до досягнень. 

•  Фемінність - це властивість особистості, що передбачає 
відповідність жінки власній психологічній статі, 
дотримання жіночих статево-рольових норм, типової для 
жінки поведінки, цінностей, установок.  
Типовими фемінними якостями є емоційність, м’якість, 
слабкість, турботливість, практичність, консервативність, 
інтуїтивність, реалістичність, комунікативність, сенситивність 
(міра чутливості до явищ дійсності, що стосується 
особистості), емпатійність (співпереживання). 



 
 

На протязі всієї історії людства жінки намагалися вибороти 
свій статус, усупереч стереотипам. Витоки соціальної 
дискримінації потрібно шукати ще в стародавні часи,тоді 
вчені та політики прикривали нерівноправне положення 
жінки в суспільстві дискусіями про те, чи є жінка людиною і 
чи має вона душу. Клеопатра- найвідоміша жінка античного 
світу. Жінкою, яка посвятила власне життя рідній країні  і 
відкрила шлях у політику стала Індіра Ганді – прем’єр міністр 
Індії . 
Марія Складовська Кюрі стала  прикладом подолання 
гендерних стереотипів та перешкод у здобутті жінками вищої 
освіти та можливості наукових досліджень. 

Ці жінки намагались довести рівноправність жінки її 
важливість. Однак частіше про таких жінок згадують,як  
приклад виключення від основної маси «звичайних» жінок.  

 



  Гендерна дискримінація — довільне, 
необґрунтоване, невиправдане обмеження 
прав і можливостей людей (як жінок, так і 
чоловіків) залежно від їх статі, що зменшує 
для них можливості у трудовій та 
соціальній сфері.  



Гендерні стереотипи очима студентів  та студенток 
ХНТУСГ ім П.М.Василенка за кордоном 

 
В українському суспільстві (і не тільки) в процесі 
розвитку цивіл ізаці ї сформувалися певні 
стереотипи, які часто є безпідставними, а іноді 
просто безглуздими. Чи не найпоширенішим 
стереотипом є думка, що жінка – берегиня 
родинного вогнища, обов’язок якої прати, готувати 
їсти, прибирати та виконувати всю домашню роботу, 
а чоловік – годувальник сім’ї, він має приносити в 
хату гроші. А як за кордоном? 
Яке  ж ставлення до  жінок у світі? 



 
Мусина Анастасія, 22 роки, мешкає в Данії 1,5 роки 



 
« У Данії панує рівноправність між чоловіком та жінкою. 
Тут , як ніде інде поважають жінку її освіченість , 
працьовитість та цілеспрямованість. Відносини між 
чоловіком і жінкою в Данії перевіряються дуже тривалий 
час. Пара може прожити один з одним кілька років, і 
тільки потім вступити в шлюб. У Данії немає такого 
поняття, як домогосподарка, і непрацююча жінка може 
викликати більше подиву. Навіть, якщо Данія досить 
забезпечена, все одно будуть працювати обоє і навіть 
прийнято вважати, що жінка втомлюється на роботі 
набагато сильніше, ніж чоловік. Жінка в Данії не 
вважається слабкою, тому що коли - то країною правили 
виключно жінки і з цим звикли рахуватися. Розділення між 
чоловіком і жінкою в Данії не існує, і тут немає такого 
поняття в сім'ї, як поділу домашнього господарства.» 

                                                              Мусина Анастасія 



«У США як ні в якій іншій країні 
жінка може відчувати себе 
захищеною. Все це через велику 
кількість законів на підтримку 
жінок. Випадки дискримінації 
мають місце скоріше як виняток 
ніж правило. У США жінок 
поважають, і що найголовніше не 
нав'язують стереотипів «жінка-
сім'я-дім». Тут просто величезна 
кількість бізнес-леді, жінок-
військових, і просто жінок, які 
займаються роботою не 
властивою для жінок СНД. » 
 
Терех Єлизавета, 24 роки, живе в 
США 4 роки 



Клочан Валентина, 28 років,  мешкає в Німеччині 1 рік 
 



 
 

«Часто жінки виїжджають за кордон заради кар'єрного росту, 
на жаль Німеччина не та країна де його можна досягти. У 
Німеччині жінка рідко займає керівну посаду. Можливо це дивує, 
адже наряду з Німеччиною завжди стоїть ім'я Ангела Меркель, 
але це велика рідкість жінка - керівник, ще й політик. У 
сімейному бюджеті фактично завжди чоловіки мають більше 
вкладень. Але жінок шанують, поважають. У німців дуже 
чітка межа у відносинах між просто знайомими, друзями, 
коханими, чоловіком чи дружиною, чи пересічними людьми, 
яких ти не знаєш. 

Якщо люди не знайомі, то чоловік ніколи не здогадається 
поступитися місцем в транспорті дівчині-жінці-дамі-бабусі, не 
допоможе піднести важких сумок. Вони настільки цінують 
особистий простір, що просте запитання  «Чи можу я Вам 
чимось допомогти?» може сприйнятися, як натяк  на 
некомпетентність людини.  

 



Теж стосується і спілкування чоловіки та жінки.  Зайва 
поблажливість чоловіка до жінки може сприйнятися як образа, 
але аж ніяк не залицяння. Просто знайомі, колеги, друзі жіночої 
статті на рівні з чоловіком як рахунки оплачують в ресторанах, 
так і лампочки вкручують, не чекаючи допомоги. Німці-чоловіки 
чекають рівної оплати рахунку/квитків,  навіть коли чоловік сам 
вас запрошує на каву/чай чи в кіно/театр. Якщо ж це пара – то 
тут все по-іншому.  До речі, частіше всього німці зустрічаються 
роками,  бо ані  жінки, ані чоловіки не поспішають створювати 
сім’ю і народжувати дітей. Кажуть: мають пізнати один 
одного краще. В такому випадку чоловіки дарують квіти і 
оплачують рахунки в ресторані.      
Не зважаючи на те, що тут сила-силенна іноземців, і загалом 
іноземців недолюблюють, німці цінують слов’янських жінок. 
Німецька жінка виховується вільною особистістю, вона буде 
відстоювати свою незалежність, а слов’янки м’якіші  сімейних 
стосунках, бо нас вчать з дитинства,  що чоловік в сім’ї – 
голова. » 
                        Клочан Валентина, 28 років, живе в Німеччині 1 рік 



Гарвона Юрій, 23 роки, мешкає в Данії 2 роки 
  
  
 

 У Данії 80% жінок 
працевлаштовані , тут 
немає місця утиску в 
роботі. Жінка 
займається тією 
роботою, якої хотіла б. 
Чоловіки їх поважають, 
і цінують , тому за 
статистикою в Данії 
низький відсоток 
шлюборозлучних 
процесів. 



Олена Васюк , 29 років, в 
Швейцарії 4 роки: 
«На перший погляд тут все, 
як у нас. Нічого особливого в 
око не впадає. Але чим довше 
живеш у Швейцарії, тим 
більше «прозріваєш». Так, в 
історії з двома колегами і 
«походом на каву» все піде за 
таким сценарієм: 

вони мило поп’ють кави разом, розплатиться кожен за свою і 
жінка навіть не задумається, що десь півторитисячі кілометрів 
на схід такий хлопець моментально отримав би репутацію 
скнари. Хоча примітно, що якщо чоловік цікавиться жінкою вже 
як потенційною парою , то у ресторанах він навпаки 
настоюватиме на тому, щобзаплатити за вас. 
Стереотип «жінка вдома з дітьми, чоловік – на роботі» існує, але 
поширений у більшості сімей іноземців. 
  



Швейцарки намагаються  вийти на роботу з декрету якомога 
раніше. Та й взагалі з народженням дітей чекають до років 30, а 
як успішна кар’єра – то й до 35-40. А у нас, якщо жінка народжує 
першу дитину після26-28 років, то їй в обмінній картці вагітної 
обов’язково напишуть «стараяпервородящая». 

Найбільша  різниця  тамтешніх і наших жінок – це  ставлення 
до одягу. Якщо не враховувати  дівчаток-тінейджерів і 
«дискотечних тусовщиць», ніхто не вдягне взуття на підборах 
просто так в магазин чи навіть в центр погуляти. Найбільше, 
що цінують в одязі це зручність. Естетика на другому місці. 
Естетика в нашому розумінні. Тому мега-яскравим одягом та 15-
сантиметровими  шпильками ти скоріше відлякаєш чоловіка, 
ніж  привабиш. 
Цей феномен, до речі, дуже «заразний». Через рік-два тив же 
автоматично переходиш на кеди, пересідаєш на велосипед, а 
босоніжки на підборахвзуваєш 2 рази на рік – на балет і на чиєсь 
весілля.» 

  



В’ячеслав Грабина, 32 роки, за кордоном вже 
6 років,  Швеція 



«Швеція вже давно практикує залучення чоловіків до 
виховання власних дітей.  

Розумієте, тут, в Швеції на кожному кроці можна  
побачити хлопчика, який грається посудкою чи лялькою у 
візочку, або дівчинку з літаком чи машинкою в руках. З 
самого дитинства їх привчають, що батько повинен брати 
активну участь у вихованні дітей та допомагати дружині 
по господарству. А дружина, в свою чергу, може повноцінно 
займатися кар’єрним зростанням.  Багато родин вже 
маючи с імейні стосунки все одно вс і витрати 
розподіляються на дві рівні частини. 

В Швеції існує міністр з питань гендерної рівності: для 
дотримання принципів рівності в різних сферах життя – 
від освіти до працевлаштування.» 

  В’ячеслав Грабина 

 



Дякую за увагу! 


