
Проектна студія «Роль жінки у суспільстві за Т.Г.Шевченком та гендерні 

ініціативи ЮНЕСКО». 

 

Підсумовуючі результати конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 

присвячену 200 річчю з Дня народження Тараса Шевченка, доцільно 

повідомити наступне: 

 Загальну актуальність та глибину тематики. Тема долі жінки у 

суспільстві, яку талановито та поетично відкривав для нас геніальний 

митець Тарас Шевченко, досі є для українців однією з головних. 

Актуальність тематики сприймається на глобальному рівні та має відгук у 

чисельних ініціативах міжнародних інституцій. Глибинний зв'язок 

проблем минулого та сучасності якісно відображений у планах, що були 

презентовані в програмі ЮНЕСКО. Цій тематиці на конференції було 

приділено особливу увагу.  

 Дітей дуже турбували та цікавили презентації, що розкривали тематику 

гендерної нерівності. Вони демонстрували освіченість щодо специфіки 

проблеми та мали ідеї щодо шляхів її подолання. Матеріали, які біли 

підготовлені, також були пов’язані з ініціативою ЮНЕСКО щодо 

встановлення прав окремих груп у суспільстві. 

 Треба відзначити дуже якісну підготовку презентацій. Формат доповідей 

був досить цікавий та майстерний. Учні гарно підготувалися, доповіді 

були аналітичними, яскравими, добре засвоювались та 

запам’ятовувалися.  

 Дуже активно та результативно пройшли змагання про знання біографії 

Кобзаря. Ми дуже пишаємося ним, пам’ятаємо цікаві факти, що краще 

розкривають його особистість. 

Після презентацій в кулуарах було задано багато запитань. Теми цікавили 

більше, викликали дебати. Деякі тези презентацій вимагали пояснень та 

уточнень. Тому ми можемо стверджувати, що, хоча матеріалу було докладено 

багато, тема має потенціал для подальшого опрацьовування та розкриття. 



Ми миємо надію, що конференції стануть регулярними та через рік ми 

зможемо почути нові доповіді, що будуть висвітлювати проблеми сьогодення, 

які турбували та турбують українців. 

 

Петрушко Марія, учениця 11 А класу спеціалізованої школи №80 

Печерського району м. Києва. 

 



 

Роль жінки у суспільстві  
за Т. Г. Шевченком  

та гендерні ініціативи ЮНЕСКО 



Принцип гендерної рівності 
закріплений в Конституції України. 
Окрім цього Україна ратифікувала 

Конвенцію про ліквідацію усіх форм 
дискримінації по відношенню до 

жінок. 
Але чи працює закон насправді? 



 Проблема гендерної нерівності у 
сучасному суспільстві. 

 Гендерна проблема – це проблема 
приниження прав жінки – як самої, 
так і порівняно з правами чоловіка. 

Проблема, що турбує Україну. 
Проблема, якою не одне сторіччя 

переймається світ. 



Що робиться з цього проблемного 
питання? 

Жінки з усього світу ще стикаються з 
повсякденною реальністю. Крім того, їм 

часто бракує засобів та знань, необхідних 
для використання системи прав людини, 

для боротьби проти зловживань. 
 



Існує 4 головні причини 
привернення уваги до 

загальнолюдських прав жінок: 
1) необхідність інформувати жінок про те, 
що вони мають права людини та повинні 

їх використовувати, 
2) необхідність оприлюднювати випадки 

порушення прав на підставі гендеру та 
боротися з ними, 

3) необхідність сформувати нову практику 
прав людини, яка повністю вирішуватиме 

питання загальнолюдських прав жінок. 
4) дівчину змалку треба виховувати 

жінкою  



Шлях до встановлення гендерної рівності 
у українському суспільстві  

Основними жіночими проблемами є 
домашнє насильство, проституція та 

торгівля жінками, наркоманія, відсутність 
послідовної державної політики в цій сфері. 



Проблема жінки у творчості 
Тараса Шевченко  

 
Жiнка займає визначне мiсце не 

тiльки в суспільному i політичному 
життi, але й в лiтературi.  

 



Гендерна нерівність сьогодні: 
стурбованість проблемою, 

виклики та загрози. 
 



  Тарас Григорович бачив у жiнцi, передусiм, 
духовну красу, обожнював материнство, 

уславлював вiрнiсть i щирiсть, але не прощав 
аморальностi й жорстокостi.  

 Неоціненний внесок Кобзаря в розробку 
жіночої теми у світовій літературі наблизив нас до 

ствердження майбутнього паритету в стосунках 
двох статей в людській спільноті.  



 
Практична діяльність ЮНЕСКО : 

 - Створення в 2011 році у Латинській Америці 
глобальної мережі кафедр з питань гендерної рівності 
у співробітництві із регіональною кафедрою ЮНЕСКО 
з питань жінок, науки та технології.  
- Організація у 2011 році у штаб-квартирі Юнеско 
конференції, у ході якої 70 учасників від наукових 
центрів НПО, та постійних представництв провели 
діалог щодо нових досліджень та фактів, що 
стосуються природи та причин насильства щодо  
жінок, та сформулювали рекомендації на тему 
вирішення цієї проблеми. 



У травні 2011 року ЮНЕСКО 
почало формування ініціативи 

щодо Глобального партнерства в 
інтересах освіти для дівчат та 

жінок.  

ЮНЕСКО виступає одним з  
організаторів міжнародної 

конференції жінок-керівників на 
тему: «Наука, технологія та 

інновації: освіта та підготовка 
кадрів для жінок та дівчат». 



 Вражаючі факти – у світі: 
-з одного мільярду жінок найбіднішого населення світу три 
п`ятих – це жінки та дівчатка 
-З 774 мільйонів дорослих, що не вміють читати, дві 
третини – це жінки 
 -жінки – це лише одна третина з усієї кількості вчених та 
дослідників усього світу 
-кожна третя жінка страждає від насильства, поганого 
відношення чи дискримінації 
 



У рамках прогреми ЮНЕСКО було 
проведено чотири всесвітні конференції 

на тему положення жінок  
(1975–1995 рр.): 

1. Перша всесвітня конференція щодо положення 
жінок (Мехіко, 1975 р.) 
2. Друга всесвітня конференція щодо положення 
жінок (Данія, 1980 р.) 
3. Третя всесвітня конференція щодо положення 
жінок (Кенія, 1994 р.) 
4. Четверта всесвітня конференція щодо 
положення жінок (Китай, 1995 р.) 



 
Вражаючі факти – у регіоні (в Україні): 
 
- кожна третя жінка в Україні потерпає від насильства і 
тільки 5% з них звертаються за допомогою; 
- соціологічні опитування показують: 60% жінок та 
50% чоловіків вважають, що статус жінки у суспільстві 
набагато нижчий, ніж у чоловіка; 
- в законодавчій владі жінки становлять 5,1%, в вищих 
органах апарату виконавчої влади – 7%; 
- серед найбільших власників країни немає жодної 
жінки, серед середніх і дрібних власників жінки 
становлять 20%; 
- заробітна платня жінок майже на третину менша від 
чоловічої; 
- жіноче безробіття переважає чоловіче; 
- пенсія жінок за прогнозами вчених через 20-30 років 
в середньому становитиме 40-45% від чоловічої. 



Гендерне питання в школі 
 

Сучасна школа виховує та навчає дітей різної 
статі однаковими методами, немає необхідних 
методічних посібників, у навчальній програмі 

недостатньо відображена гендерна 
проблематика, що недозволяє виховувати 

компетентних у даному питанні спеціалістів. 
 
 



Тарас Григорович Шевченко  
І гендерний план ЮНЕСКО.  

Паралелі: 
•Стурбованість темою домашнього насильства 
•Занепокоєння темою можливостей жіночої 
самореалізації 
•Проблеми особливостей виховання дівчат 
•Протиріччя поглядів на жінку з боку чоловіків 



Інформація щодо виконання «Плану дій» 
має бути відкритою: 

 
•Насильство щодо жінок; 
•Гендерна нерівність, яка спіткає жінку у 
кар'єрі; 
•Виховання жінки змалку; 
•Як можна зберегти традиції “бути 
жінкою та матір'ю в Україні”. 



Дякуємо за увагу! 

Презентацію підготувала 
учениця спеціалізованої школи 

№80 Печерського району м. Києва 

Петрушко Марія 


