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Гендерна рівність. Презентація 
для працівників Чорнобильського радіаційно-

екологічного заповідника.











Сім`я

Суспільство

Дівчатка Хлопчики

- Гра з 
ляльками

- Гра з 
машинками

- Ролі 
медсестри, 
вчительки, 
мами

- Ролі 
командирів, 
капітанів, 
льотчиків

- “Будь 
чоловіком! 
Терпи! 
Чоловіки не 
плачуть!”

- “Не можна 
поводитись 
грубо! Адже 
ти дівчинка!”

Різна оцінка занять 
дівчаток і хлопчиків; 

їх доброї і поганої 
поведінки.

РЕЗУЛЬТАТ – різний 
соціальний досвід у 
хлопчиків та дівчат

Прояви гендеру





 Гендерні статуси – соціостатеві ролі, визначені 
та закріплені у суспільсті;

 Гендерний розподіл праці;
 Гендернопередбачені сімейні ролі;
 Гендерні статеві сценарії поведінки;
 Гендерні якості особистості; 
 Гендерний соціальний контроль;
 Гендерні образи.



Гендер – це 
своєрідний підсумок 
соціалізації людини 
в суспільстві 
відповідно до її 
статевої 
приналежності.

Стать зумовлена 
біологічними чинниками, 
гормональним статусом, 
особливостями перебігу 
біохімічних процесів, 
генетичними 
відмінностями, анатомією 

Розмежування 
понять стать 
і гендер





































 Ґендерні стереотипи – суспільні уявлення
(ідеали), що засновані на досвіді попередніх
поколінь, який набуває значення вказівки
(норми), та найбільш повно втілюють моделі
(ролі) поведінки (місце чоловіка/жінки в
суспільстві; їхні функції та соціальні
завдання) та набір особистісних
характеристик, обумовлених “статтю”.

 Ґендерні стереотипи – це саме соціальні (а
не біологічні) стереотипи поведінки,
обумовлені приналежністю до жіночої чи
чоловічої статі.



 Основне призначення жінки – це
родина і діти, а не кар’єра.

 Жінка вважається успішною тільки
тоді, коли удало виходить заміж.

 Жінкам на роботі платять менше, тому
що вони менш компетентні
працівники, чим чоловіки.

 Жінки не такі гарні керівники, як
чоловіки.

 Жінки не агресивні.





Цінність чоловіка визначається
його заробітком та успішністю на
роботі.
Чоловік повинен бути сильним.
Чоловік повинен бути знаючим і
компетентним.
Чоловік повинен виказувати мало
почуттів і розв'язувати свої емоційні
проблеми без сторонньої допомоги.
Чоловік повинен уникати
специфічно жіночих видів діяльності



http://www.aif.ru/realty/article/25129


Швейцарські вчені провели експеримент. В 
одному з великих супермаркетів вони 
встановили дзеркало, в яке було
вмонтовано приховану відеокамеру. Камера 
зафіксувала, що протягом дня уважно
роздивилися себе у дзеркалі 428 жінок і… 
735 чоловіків!







 До речі, про чоловічі і жіночі професії. Саме на 
прикладі професійної діяльності можна легко 
помітити, як стираються ґендерні відмінності. 
Сьогодні багато жінок у бізнесі, політиці, а серед
чоловіків багато перукарів, візажистів.

 Відомо, що шеф-кухарями ресторанів
найчастіше працюють чоловіки, а в сім’ї готує, 
як правило, жінка.







 Дуже важливе розуміння важливості проблеми і власне
самого гендерного балансу, без якого неможливий розвиток
цивілізованої країни. Адже, кожна людина має право 
обирати як прожити своє життя і мати можливість бути 
сприйнятим соціумом, а не засудженим чи зацькованим за 
свій вибір. Тож найголовніше − не забувати, що жінки – це
рівно половина успіху для розвитку країни.

 Гендерний баланс – це запорука ефективної роботи. У 
цьому переконані власники успішних компаній. Головний
аргумент такий: якби у компанії працювали лише одружені
сорокарічні чоловіки, то і товари б робили лише для 
одружених сорокарічних чоловіків. Різноманітність у віці, 
національності та гендері дозволяє команді працювати
продуктивніше, а результати такої співпраці ефективніші. 
Люди з різними досвідом бачать речі з різних точок зору.



і всі працівники мають рівні 
можливості незалежно від статі, віку, 
національності, етнічного та 
культурного походження, релігії, 
інвалідності, сексуальної орієнтації, 
гендерної ідентичності чи інших 
фізичних або соціальних чинників.



 Сьогодні жінки в середньому отримують лише три 
чверті законних прав, якими володіють чоловіки.

 Світ крокує до узаконеної гендерної рівності – але 
дуже, дуже повільно. За даними Світового банку, 
наразі лише шість країн світу надають рівні права 
жінкам і чоловікам.

 Так, Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і 
Швеція набрали 100 балів у рейтингу. Ситуація 
оцінювалася за такими основними індикаторами, як 
оплата праці, можливості працевлаштування, ведення 
власного бізнесу, управління активами, одружуватись і 
мати дітей, а також пенсійне забезпечення та свобода 
пересування. 



 насамперед через різницю у зарплатні чоловіків і 
жінок, а також через не найкращі умови, пов’язані із 
народженням дітей і пенсійними виплатами. 

 Середнє значення у світі трохи менше - 74,71. За 
останнє десятиліття воно зросло лише на 4,5 пункти. 
Тобто сьогодні жінки в середньому отримують лише 
три чверті законних прав, якими володіють чоловіки.

 "Якби жінки мали рівні можливості для реалізації 
свого повного потенціалу, світ став би не тільки більш 
справедливим, але і більш процвітаючим", - сказала 
тимчасовий президент групи організацій Світового 
банку Крісталіна Георгієва. 





Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України «Про загальну середню освіту»;  
Закон України «Про позашкільну освіту»;  
Закон України «Про професійно-технічну 

освіту»;   
Закон України «Про вищу освіту».

У всіх цих документах йдеться про рівні права
на отримання освіти незалежно від статі,
тобто про рівність жінок і чоловіків у сфері в
освіти.



 Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок» (ратифікована Україною 
19 грудня 1980 року); 
Декларація «Про рівноправність жінок і чоловіків»  

(прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 16 
листопада 1988 року на 83 сесії Кабінету Міністрів);
 Декларація «Про рівність між жінками і 

чоловіками» (прийнята Комітетом міністрів Ради 
Європи у 1998 році).    

Без досягнення  рівності між чоловіками і жінками не 
існує справжньої демократії.



 Метою цього Закону є досягнення паритетного 
становища жінок і чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства шляхом правового 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та 
застосування спеціальних тимчасових заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу між
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні
права, надані їм Конституцією і законами України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під
час укладання колективних договорів та угод

 У разі колективно-договірного регулювання
соціально-трудових відносин до генеральної
угоди, галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів
включаються положення, що забезпечують рівні
права та можливості жінок і чоловіків. 





Дякую за увагу!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Складові гендера як соціального явища
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	 Відділ кадрового забезпечення здійснює такі функції:
	�
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	�
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Приклади ґендерних� стереотипів �стосовно жінок
	Гендерні стереотипи щодо чоловіків
	Приклади гендерних� стереотипів �стосовно чоловіків
	Руйнуємо стереотипи …
	Цікаві факти про гендерну рівність�
	У нашій країні середній річний прибуток чоловіків на третину вищий за прибуток жінок, тобто чоловіки працюють на більш високооплачуваних робочих місцях.
	Як правило, коли в родині народжується дитина, у декретну відпустку іде мати. А відповідно до законодавства України чоловіки також мають право на декретну відпустку. Факти свідчать, що сьогодні в Україні цим правом скористалися вже 3% чоловічого населення країни.
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Гендерний баланс – ознака цивілізованого успішного суспільства
	Важливо прагнути мати інклюзивний робочий клімат
	�Де у світі досягли гендерної рівності і як недооцінюють жінок в Україні - звіт Світового банку �
	Україна ж отримала 78,75 бала
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	��ЗАКОН УКРАЇНИ�Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків�
	Ст.18 цього Закону :
	На підставі ст.18 цього Закону в Колективному договорі Заповідника  включений розділ �7. Гендерна рівність
	Слайд номер 48

