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Любий друже!
  
Чи знаєш Ти, що таке Гендерна рівність?
  
Гендерна рівність - це не просто ознака статі. 
Це такий стан відносин між людьми, при якому 
незалежно від статі люди мають можливість вільно 
обирати свій життєвий шлях, особливості поведінки 
та зовнішнього вигляду.
 
«Гендер в малюнках» - це книга-розмальовка, яка 
допоможе тобі дізнатись багато нового про гендер 
та гендерні стереотипи.
 
Запам’ятай!
Усі люди різні, але незважаючи на це  усі мають рівні 
можливості.
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«В середині минулого століття з’явилося нове 
поняття «гендерна рівність».  Що ж воно означає? 

При народженні дівчата та хлопчики відрізняються 
за певними фізичними ознаками статі. І по 
народженні дитини батьки ці статеві відмінності  
фарбують  у різні кольори. Якщо народжується 
дівчинка, то її обов’язково одягають у все рожеве, 
а якщо хлопчик – у блакитне. Дорослі придумали ці 
кольорові відмінності для дітей, щоб зручніше було 
спілкуватися між собою. Везе мама у візочку  дитину 
в блакитному вбранні і всі бачать, що це хлопчик, а 
якщо у рожевому – дівчинка.

- А як ти вважаєш, якщо мама одягне свою дитину 
в  біле вбрання або в блакитне в рожеву смугу, 
зміниться стать дитини? 

- Так, вірно, біологічна стать не зміниться, а надуману 
роками звичку за бажанням можна змінити. 





За традиціями багатьох народів з давніх часів існує 
поділення  між іграми та іграшками для хлопчиків і 
дівчат.

Як ти вважаєш, якими іграшками та в які ігри грають 
маленькі хлопчики та дівчата?

- Так. Маленькі діти граються різними іграшками та в 
різні ігри, не поділяючи їх на «дівчачі» та «хлопчачі». 

Поділ  іграшок на дівчачі та хлопчачі заважає 
розвитку дитини, адже нав’язує їй певні моделі 
поведінки. Граючись тим, що подобається, дитина 
у майбутньому легше знайде своє місце в житті.
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Усі ми звикли, що чоловік обов’язково повинен 
носити брюки, але є в світі 8 країн, в яких не штани, а 
чоловіча спідниця є ознакою мужності: Шотландія, 
Бутан, Бірма, Марокко, Греція, Ісламські країни, 
Фіджі, Японія. Горяни Шотландії, прославлені 
римські легіонери, та й греки хизувалися колінами. 
І це їм не заважало відчувати себе чоловіками.
 
До національного костюму жінок країн Азії та Єгипту 
входять дуже широкі шаровари з тонкої шовкової 
або бавовняної тканини.

Сьогодні майже кожна жінка має брючний костюм. 
А молодь вважає джинси універсальним, стильним 
і дуже зручним  одягом.

- Як ти вважаєш, тільки жінки носять спідниці, а 
чоловіки брюки?

- Так, правильно. Одяг не завжди є показником статі.
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Витоки перукарського мистецтва беруть свій
початок з глибокої давнини. Відомо, що вже за 2-3 
тисячі років до нашої ери нашим предкам було 
властиво прикрашати свою зовнішність зачісками. 
У різних народів сформувався свій стиль і певні 
традиції зачіски, як і одягу. Чоловіки, як і жінки 
фарбували, завивали в локони, гладко розчісували 
своє волосся, прикрашали його ювелірними 
прикрасами, носили перуки. 

Сьогодні ми можемо бачити як чоловіка з довгим 
волоссям, так і жінку з поголеною головою, та нас 
це не дивує.

- Чи можна чітко поділити зачіски на «жіночі» та 
«чоловічі»? 

- Звичайно, ні!  
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У Стародавній Греції під страхом смертної кари 
жінкам заборонялось навіть бути присутніми на 
Олімпійських змаганнях. Так продовжувалося 
століттями.

В наш час жінки не тільки можуть бути присутніми 
на змаганнях, але й майже зрівнялися з чоловіками 
за кількістю видів спорту в олімпійській програмі.
І вже неможливо уявити, що якихось 100 років тому 
жінки не брали участі в змаганнях на Олімпійських 
іграх.  

- Як ти бачиш, жінки також можуть бути сильними, 
спритними та сміливими.  
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Що таке сім’я

Розкажу вам, друзі, я,
Що таке моя сім’я.

Разом дружно проживаєм
І пісні про це співаєм.
Люба матінка моя –
Як пишаюсь нею я!
В неї руки золотії,

Серцем кожного зігріє.
Тато сильний  і завзятий –
Він господар в нашій хаті.
Все майструє, все ладнає,
Бо до всього хист він має.

                                     Н.Чемерис
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Історично склалося, що раніше чоловік в 
сім’ї більше займався заробітком грошей, а 
жінка - веденням домашнього господарства. 
Але наразі суспільство змінилось. 
 
- Як ти вважаєш, чи правильно, якщо чоловік і 
дружина роблять все разом і порівну: готують їжу, 
доглядають за дитиною, прибирають?

- Так, все вірно. Це абсолютно нормально, що 
чоловік займається хатніми справами нарівні зі 
своєю дружиною.
 
Грамотний розподіл ролей, прав обов’язків - це 
основа будь-якої дружньої сім’ї.
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В Україні поступово змінюються уявлення про те, 
що професії поділяються на виключно «чоловічі» 
та «жіночі». Все більше чоловіків займаються 
вихованням дітей та хатньою роботою. 

Жінки займають місця в парламенті – стають 
політиками, працюють у сфері сучасних
IT-технологій – створюють сучасну комп’ютерну 
техніку, літають у космос, будують хмарочоси, 
захищають законність і порядок, а також зовнішні 
кордони держави. 

Ти можеш обирати будь-яку професію, яка тобі до 
душі. 

Ким ти мрієш стати? 

Чим хочеш займатися у майбутньому?
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ДЛЯ МАЛЮНКІВ


