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СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ



Гендер (від англ. gender – рід) – змодельована суспільством і

підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм

і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю життя й

способу мислення, ролей і стосунків жінок і чоловіків, набутих

ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед

визначається соціальним, політичним, економічним і

культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та

чоловіка залежно від їхньої статі. (Енциклопедія освіти. 2021)

ГЕНДЕР



Дві статі не перевершують і не
поступаються одна одній. Вони просто
різні.

Грегоріо Мараньон

Гендерна рівність – це не те, за що ми
повинні боротися, навпаки, це повинно було
бути чимось загальним назавжди.
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