
Міжнародний день толерантності 

Толерантність – це 
гармонія в  

різноманітності 



 

 

 

Гендерна толерантність –  

повага та прийняття форм 

самовираження і проявів людської 

індивідуальності чоловіків і жінок, 

відмова від догматизму й негативних 

гендерних стереотипів. 
 



 Зневага 

 Недовіра 

 Нерівність 

 Дискримінація 

 Насильство 

 Сексизм 

 Зрада  

 Незнання   

 Упередженість 

 Стереотипи  



 

 

Гендерні стереотипи –  
стійкі уявлення про місце чоловіків і жінок 
у суспільстві, їх функції і соціальні 
завдання. 
 

Під соціальним стереотипом зазвичай розуміється 
стандартизований, стійкий, емоційно  насичений, ціннісно 

визначений образ.  

Позитивна роль стереотипів, у тому числі й гендерних, полягає в їх 
стабілізуючої функції, однак коли стереотипи застарівають, вони 
починають надавати гальмівний вплив на розвиток суспільних відносин, і без 
їх переосмислення неможливо зробити подальший крок вперед.  

 



 

 

 

 
 

Маскулинность  

(лат. masculinus – мужской) — 

комплекс характерологических 

особенностей, традиционно 

приписываемых мужчинам. 

Типичный мужчина 

Феминность  
(от лат. femina – женщина, самка) — 

комплекс психологических 
особенностей, традиционно 
приписываемых женщине 

 
 

Типичная женщина 

Агрессивный 
Предприимчивый 
Доминирующий 
Независимый 
Скрывающий эмоции 
Любит математику и науку 
Обладает деловыми навыками 
Знает, как осваивать мир 
Легко принимает решения 
Самодостаточен 
Свободно говорит о сексе с другими мужчинами 

Тактичная 
Проявляет расположение 
Нежная 
Не использует грубых выражений 
Понимает чувства других 
Разговорчивая 
Религиозная 
Интересуется собственной внешностью 
Ценит искусство и литературу 
Сильно нуждается в защите 
Аккуратная в привычках 
Спокойная 

 



Приклади гендерних стереотипів : 

*Чоловіки - сильна стать, жінки – скабка стать 

*Жінки – пасивні, чоловіки – активні 

*Всі жінки і чоловіки – однакові 

*Жінка без чоловіка – неповноцінний член суспільства 

Чоловік без жінки – неповноцінний… 

*Жінка без дітей – неповноцінна жінка 

*Чоловік без дітей – неповноцінний чоловік  

*Місце жінки – кухня,  діти, … салон краси, «групи підтримки»… 

*Жінки не можуть бути гарними керівниками, політиками 

*Жінки не здатні до творчості 

*«Жінка  - друг  людини (чоловіка)» 

Чоловіки не плачуть 

Чоловіки повинні годувати родину 

 

 

 







Дискримінація за ознакою статі  дії чи 

бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток 
або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на 
обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи 
здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для 
жінок і чоловіків 

Сексуальні домагання  дії сексуального 
характеру, виражені словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично (доторкання, 
поплескування), що принижують чи ображають осіб, 
які перебувають у відносинах трудового, службового, 
матеріального чи іншого підпорядкування 

Гендерна нерівність- характеристика 
соціального устрою, в якому різні соціальні 
групи - чоловіки і жінки - мають стійкі 
неоднаковості та нерівні можливості у 
суспільстві, що витікають з цих відмінностей. 



Гендерна асиметрія –  
 
непропорційне представництво 
соціальних і культурних ролей чоловіків 
та жінок, а також уявлень про ці ролі в 
різних сферах життя, джерелом  яких є 
прихована дискримінація і стереотипні 
уявлення, що панують у громадській 
свідомості. 



Сексизм - ідеологія та практика 
дискримінації людей за ознакою статі  

 

 Сексизм проявляється як 
«мова ворожнечі". 
 

 

 

 "Мова гендерної ворожнечі" –  

 це всі мовні засоби вираження різко 
негативного ставлення "опонентів" 
- носіїв іншої системи гендерних 
субкультурних цінностей.  Це 
явище може виступати в числі 
іншого і формою прояву сексізма9: 

 

 Жінки зображені менш здібними та успішними ніж 
чоловіки, або психологічно інфантильними; 

 - Жінки зображені як вторинні, підлеглі, 
обслуговуючі чоловіків; 

 - Підкреслюються традиційні жіночі ролі і заняття 
(дружина і домогосподарка), намагання чітко 
закріпити жінку за сферою приватного життя; 

 - Цінність жінки встановлюється у зв'язку з її 
сексуальною привабливістю; 

 - Використовуються сексистські прислів'я та 
приказки; 

 - Наукові теорії залучаються для виправдання 
нерівних статусів чоловіків і жінок; 

 - Образ жінки демонізується, або віктімізіруется; 

 - Жіночий рух та ідеї фемінізму обговорюються і 
апріорно негативному ключі. 



Гендерне 

насильство 

 

 

 
    Кофі Анан, Генеральний секретар 
ООН 

 
«Насильство над жінками вкорінене  в історично 
сформованій нерівності можливостей чоловіків і 
жінок,  стійкій дискримінації жінок як у 
громадському, так і в приватному житті.  
 
Патріархальна нерівність у правах, 
дискримінаційні культурні норми і нерівність в 
економічних можливостей сприяють збереженню 
безправ'я жінок і заохочують насильство. 
 
 Насильство над жінками - одна з основних 
методів, які дозволяють чоловікам контролювати 
жіночу частину суспільства і сексуальне життя 
жінок ». 
 

 

 Гендерне насильство - це 
насильство однієї статі по 
відношенню до іншої 

 
 Гендерне насильство - 

глобальна проблема людства. 

 
 Гендерне насильство - 

найбільш поширене 
порушення прав людини 

 
 Гендерне насильство 

відбувається в різних сферах - 
в сім'ї, школі, на роботі, в 
період війни, в таборах для 
біженців та ін. 

 Гендерне насильство руйнує 
здоров'я, шлюбні і сімейні 
відносини, підриває мораль 
суспільства, гальмує і 
деформує соціальний 
розвиток 

 





«Сексуальне насильство - це жорстокий різновид фізичної та 

психологічної війни, в основі якої лежить гендерна нерівність, що 

збереглася до наших днів не лише в зонах конфліктів, а й у 

повсякденному житті» 

 

Антоніу Гутерриш, Верховний комісар ООН у справах біженців 

 



Гендерна  рівність це: 
 
рівність жінок і чоловіків у правах і свободах 

 
рівність жінок і чоловіків  в обов'язках  
 
рівність жінок і чоловіків у відповідальності 
 
рівність жінок і чоловіків у можливостях та 
шансах їх реалізації 



Гендерна рівність = гендерна толерантність 



"Женщина! 

Хватит на заводе околачиваться! 

Проституция и приятней 

          и выше оплачивается!" 

*** 

"Эй, библиотекарша 

                    с красивыми ногами! 

Кончай кочевряжиться! 

                    Айда в баню с нами!" 

*** 

"Доярка! Довольно мозолить 

                    коровьи сиськи! 

Пришли новые времена - не 

социалистические! 

От грязного вымени оторвись! 

Помой свои сиськи! Иди в 

стриптиз!" 

 



Що об'єднує жінок і чоловіків? 
- Кохання, любов 















 “Творення відносин партнерства на основі рівності 
жінок і чоловіків є однією з умов стійкого розвитку, що 
ставить на чільне місце інтереси людини” 

(Платформа дій Четвертої Всесвітньої  
конференціі ООН 

зі становища жінок. Пекін, 1995 рік) 

http://gender.undp.org.ua/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=84&lang=ua 

 

http://gender.undp.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=84&lang=ua
http://gender.undp.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=84&lang=ua


Жінка і чоловік – дві сторони однієї медалі 
Ян Стенпель 

Між жінками та чоловіами не 
існують відмінності, якіб не  
були результатом виховання  

 Микола Шамфор 

Чому  жінки цікавлять чоловіків більше 
ніж чоловіки – жінок? 

Вірджинія Вулф 


