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Г ендерний проект — «Центр гендерної культури як 
інноваційний центр інтерактивного гендерної осві-
ти» реалізується у Харкові з 1 січня 2016 за підтримки 

European Endowment for Democracy (Європейський фонд 
для демократії).

Мета проекту: створення у Харкові Центру гендерної 
культури — місця, в якому кожна людина, незалежно від 
статі, віку, соціального статусу, професії та освіти може 
взяти участь у різних заходах та отримати базові знання 
щодо гендерних питань, в тому числі інформацію про 
такі поняття як права людини, дискримінація за озна-
кою статі, широкий спектр гендерної проблематики.

В основі діяльності Центру гендерної культури лежить 
ідея неформальної освіти Lifelong Learning — навчан-
ня протягом життя. Діяльність Центру охоплює Харків і 
Харківську область. Ініціатива поширюється на всю Укра-
їну, оскільки з досвідом діяльності центру знайомляться 
гендерні активісти та дослідники з інших регіонів Укра-
їни та країн, партнери, НГО гендерної спрямованості. 
Центр є місцем міжкультурної комунікації, в якому зару-
біжні гості Харкова отримують інформацію про гендер-
ні трансформації, що відбуваються в Україні, про украї- 
нський жіночий і феміністичний рух, про діяльність 
НГО, а також про діяльність першого і єдиного в Україні 
гендерного музею — GENDERMUSEUM. 

ПРО ЦЕНТР
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Мене звуть Інна Авраменко. З Центром гендерної 
культури я познайомилась у 2016 р., потрапивши 
на курс з адміністрування проектів громадських 

організацій. Відкрила для себе громадський сектор та 
волонтерську діяльність та вирішила «примірити» цю 
діяльність на себе.

Деякий час була волонтеркою ЦГК і мала можливість 
відвідувати майстер-класи та тренінги, які проходили на 
базі центру і в ході яких отримала знання з гендерних 
питань та розширила свій світогляд. Також, по-новому, 
подивилася  на такі поняття, як дискримінація за оз- 
накою статі, зрозуміла, що таке права людини.

Гендерний центр допоміг мені 
зрозуміти, наскільки масштабна  
та глибока гендерна проблематика, 
наскільки багато у суспільстві 
гендерних проблем, а ще усвідомити, 
що аби вирішити ці проблеми потрібна 
кропітка та системна робота. 

З часом я стала координаторкою проекту «Дитяча 
площАРТка». Членкині нашої команди вирішили почи-
нати навчання гендерної культури з дітей та молодї. 
Для цього, по-перше, було створено Лабораторний 
щоденник — друковане видання, в якому представлено 
інформацію у доступній формі про загальнолюдські 

Інна Авраменко
Адміністраторка Центру гендерної культури
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цінності — права людини/дитини, гендерну рівність та 
гендерну культуру. 

По-друге, співпрацюючи із соціальними педагогами, 
ми маємо можливість, через засоби творчої комуні-
кації, просувати ідеї гендерної рівності серед учнів-
ської молоді. По-третє, ми співпрацюємо з громад-
ськими організаціями — Арт-Парад до дня вишиванки, 
БукФест, День Музики,  Наукові Пікніки (Харків). Для 
підвищення кваліфікації нас було і запрошено до 
участі у міжнародному  фестивалі  Piknik  Naukovy 
2017, який проходив  у Варшаві. Наші проекти реалізу-
ються у партнерстві із культурно-освітніми закладами  
міста — Літературним музеєм, Художнім музеєм.  Муні-
ципальною галереєю, Єрміловцентром, галереєю Семі-
радського, ХНАТОБ, Харківським театром ляльок тощо.

Також, Центр гендерної культури допоміг мені реалізу-
ватися, в якості адміністраторки та застосувати набуті 
знання на практиці. З моменту старту Програми USAID 
«Економічні можливості постраждалим від конфлікту» у 
Харківській області я стала його адміністраторкою. 
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Як PR-manager Центру гендерної культури я обрала 
стратегію взаємовигідного партнерства та розши-
рення цільової аудиторії. Перш ніж вивчити 

потреби та ресурси жінок та чоловіків, які відвідують 
Центр, ми з командою проаналізували власний потен-
ціал та винайшли нові можливості для його реалізації 
в проекті. Таким чином кожна та кожний з нас розви-
вали одразу кілька напрямків. Особисто я, крім роботи 
з просування послуг Центру та залучення нових парт-
нерів, реалізувалася ще як тренерка з комунікації, а 
під кінець проекту і я, і більшість членів команди вже 
самостійно проводили заходи та консультації не лише 
зі своєї тематики, а й з гендерних питань. Для мене це 
підвищення компетенції та досвід роботи в експерт-
ному середовищі. 

Інші важливі зміни відбулися в економічному плані. 
Раніше я не мала досвіду як поєднувати бізнес із соці-
альною сферою, де мала намір реалізуватися. Тому я 
кілька років тому покинула бізнес і стала працювати як 
соціальний педагог в бюджетній установі. Через велику 
кількість нових контактів і зв’язків з іншими громад-
ськими організаціями та місцевою адміністрацією, 
участі в круглих столах та організації спільних проектів я 
дізналася про  проекти, пов’язані як з соціальним підпри-
ємництвом, так і з можливостями реалізації власних 

Юлія Башук
PR-manager Центру гендерної культури
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ініціатив шляхом залучення ресурсів. Як представниця 
Центру я отримала грант от British Council, стала коор-
динаторкою  проекту за підтримки Департаменту сім’ї 
молоді та спорту, пройшла навчання з гендерного 
бюджетування, закінчила школу Open Grants School. 

Але, більш за все я пишаюся тим, що за 
півтори роки нашої співпраці в команді 
бренд «Центр гендерної культури» став 
впізнаваним та популярним широко  
за межами експертного середовища.  
Кожна та кожний, хто брав участь 
у наших проектах із задоволенням 
продовжують співпрацю, транслюють 
інформацію у власних колах, стають 
добрими друзями, партнерами,  
або членами нашої команди. 
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Я – ТРЕНЕР!
Квітень 2016 р. Будучи надавачем послуг з орга-

нізації різноманітних просвітницьких заходів, я 
ніколи не брав участі в неформальній освіті. Моя 

добра знайома Преображенська Вікторія запропону-
вала мені взяти участь в одному із таких заходів в якості 
логіста (закупівлі товарів для кава-брейку, канцеляр-
ських товарів). 

Надаючи послуги, я став дуже часто бувати у Центрі, 
де чув не знайомі для себе слова: гендер, гендерна 
рівність, гендерні стереотипи. Я став задавати запи-
тання. Співробітниці Центру запропонували мені брати 
участь у різноманітних заходах. Я став не тільки поста-
чати послуги, але й з задоволенням приходив у Центр 
у вільний час та на волонтерських засадах допомагав 
команді. 

В третій Gender School я особисто прийняв участь у 
навчанні. На випускний екзамен нашої школи ми поста-
вили міні-виставу на тему гендеру. Це було надзвичайно 
цікаво! Ми отримали сертифікти тренерів, що надають 
право проводити тренінги з неформальної освіти. 

Олексій Бєсєдін
волонтер Центру гендерної культури

Навчання у Gender School дала мені чітке 
розуміння того, що чоловік і жінка мають 

рівні права в суспільстві та у сім’ї.

Підводячи підсумки, хочу сказати дуже велике ДЯКУЮ 
всій команді Центру гендерної культури. Сьогодні я 
готуюся вже в якості тренера до реалізації власного 
соціального проекту «Долаючи відсталість сприйняття 
між суспільством і інвалідами, можна створити гармо-
нійну країну», метою якого є формування толерантного 
ставлення серед молоді та підлітків до людей з інвалід-
ністю шляхом бесід, зустрічей та спільних заходів, що 
будуть  проводитися в форматі трененгів.

Маю надію на позитивне сприйнятя суспільством цього 
проекту та на подальшу співпрацю з Центром гендерної 
культури.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЕЙ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИИ В ЦЕНТРЕ 
ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ

О деятельности центра я знал давно (наверное, с 
самого открытия), но постоянные командировки 
не позволяли мне прийти и лично познакомиться 

с деятельностью центра. И все же в сентябре 2016 г. 
у меня состоялось знакомство с Центром, командой 
проекта и директоркой Исаевой Т.А. Отдельно хочу 
написать о команде, которая работает в центре – это 
крутые ребята,  которые всегда открыты к чему-то 
новому, отзывчивые, могут подсказать, помочь в самых 
разнообразных вопросах. 

Меня так заинтересовала деятельность Центра, что я 
захотел быть причастным к его деятельности и сказал 
об этом Виктории Преображенской и уже через месяц 
в октябре 2016 г. я стал координатором проекта Active 

Антон Белюк
координатор и ведущий программы 
«Активные граждане» British Counsil

музей жіночої та гендерної історії
GENDERMUSEUM
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большая возможность для саморазвития, но так же и 
большая ответственность, поэтому задачей проекта и 
моей лично является научить людей быть активными, 
делать выбор и брать ответственность за свой выбор 
на себя.

Центр гендерной культуры для меня — это место соци-
альной активности, направленной на демократизацию 
общества, реализации разнообразных проектов, кото- 
рые способствуют установлению гендерного равен-
ства и справедливости, возможности реализовать свой 
потенциал и свою активную жизненную позицию.  

Citizens при поддержке British Council. Эта возмож-
ность  дала мне уверенность в себе, я познакомился 
со многими интересными людьми, к которым можно 
обратиться за помощью, советом, развил в себе лидер-
ские качества. Я прошел тренинг по фасилитации и 
стал фасилитатором программы, задачей которой явля-
ется активизация гражданского общества и написание 
проектов социального действия, что очень отзывалось 
моей активной жизненной позиции. Это помогло мне 
лучше разобраться в этих двух важных направлениях в 
общественном секторе: активизации громады и проек-
тном менеджменте. Координация данного проекта 
дала мне необходимый опыт, и сейчас я получил пред-
ложение  стать координатором проекта в БФ «Каритас 
Украины».

Благодаря Центру гендерной культуры  
я стал более гендерно-чувствительным,  
в моем словаре появились феминитивы,  
я стал обращать внимание на разные 
проявление дискриминации,  
в том числе и сексизм. 

В своей работе, как координатор направления, я 
уделяю много внимания возможности самореализации 
личности независимо от пола, возраста, социального 
статуса, вероисповедания и сексуальной ориентации. 
Реализация проекта социального действия — это 
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За освітою я біологиня, психологиня, канд. пед. наук. 
Волонтерка ГО «Станція Харків, «АКЦентр» (адап-
таційно-культурний центр), Харківського центра 

гендерної культури, викладачка у вузі, мати та активна 
жінка, яка прагне змінити на краще як власне життя, 
життя своєї родини,  і допомогти іншим стати більш 
обізнаним, вільно мислячим, незалежним і впевненим, 
через відкриття своєї бізнес-справи.

З членкинями ГО «Харківський обласний гендерний 
ресурсний центр» знайома з  2015 р., коли стала учас-
ницею Програми «Розширення лідерських та підпри-
ємницьких можливостей для жінок» Проекту розвитку 
фінансового сектору USAID FINREP-II. Під час тренінгу 
була дуже захоплена темою «Діти і гроші», і це транс-
формувалось у прагнення сформувати навчальний 
курс, який би дав дітям можливість оволодіти основами  
фінансової грамотності,  досягти впевненості, навчи-
тися розумно планувати своє життя. 

Була дуже рада узнати, що у Харкові запрацював Центр 
гендерної культури, в якому працювали люди, з якими 
була добре знайома завдяки програмі фінансової 
грамотності. З радістю пішла навчатися на курс з адмі-
ністрування проектів громадських проектів.

Марія Згурська
тренерка
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Стала часто бувати у Центрі, брати участь у різнома-
нітних заходах, серед яких тренінги, живі журнали 
«Про гендер», відкриті дискусії, виставки. Дуже хотілося 
спробувати свої сили в якості ведучої якогось заходу. 
Оскільки одним з моїх захоплень є хендмейд, то коли 
я узнала про Місяць жіночої історії, я запропонувала 
його команді провести майстер-клас з виготовлення 
ляльки-Тільди. Це був цікавий досвід, адже ми не просто 
робили ляльок, а ще й поповнювали колекцію гендер-
ного музею. Одна з цих ляльок поїхала до Китаю у якості 
сувеніра з України.

У квітні 2017 р. мене запросили взяти участь у Проекті 
USAID «Економічні можливості постраждалим від 
конфлікту»  та пройти навчання у тренінговому  курсі із 
розвитку бізнес-навичок для осіб з інвалідністю. 

Так я стала трененеркою й відтепер 
проводжу заняття з групами, в яких 
навчаються люди з інвалідністю,  
котрі бажають отримати нові знання,  
щоб відкрити власну справу. 
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Ініціативна група «Дитяча площАРТка» хоче подяку-
вати Центру гендерної культури за плідну співпрацю в 
цей неймовірний рік роботи. 

Це був, по-перше, творчий рік, в якому народився і 
виріс спільний проект сімейний коворкінг «Дитяча 
площАРТка», сформувалася команда активісток і одноду-
миць, в якої є бачення і бажання продовжувати своє діло.

Це був, по-друге, учбовий рік, в якому ми навчилися 
методикам гендерночутливої освіти та системно працю-
вали над розробками проектів для дітей та дорослих, в 
яких піднімали теми гендерної рівності, протидії насиль-
ству та просвітництва з прав дитини.

Це був, по-третє, рік досягнень, тому що, завдяки 
підтримці експерток центру ми почали випуск друко-
ваного видання «Лабораторний щоденник «Дитяча 
площАРТка», в якому ми публікуємо інтерв’ю з експер-
тами з гендерної рівності, прав дитини, розвитку куль-
тури та освіти, а також друкуємо розклад доступних та 
розумних розваг для дітей та дорослих.

Олена Зіненко
кураторка проекту «Дитяча площАРТка», 
членкиня команди Центру 

В цілому, це був рік відкриттів,  
в якому ми сформували команду,  
яка може не тільки генерувати 
креативні ідеї, але й реалізовувати 
проекти, як на локальному, так і на 
міжрегіональному та міжнародному 
рівнях. 

Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, і ба- 
жаємо Центру гендерної культури не закривати двері,  
а робити їх ще більшими, рости і розвиватися.
Міцно обіймаємо,
 
Олена Зіненко, 
кураторка проекту 
«Дитяча площАРТка» 

Інна Авраменко,
координаторка проектів 

Єкатерина Кравцова, 
художниця і методистка  
проекту

Ірина Оленіна, 
дизайнерка 
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2016 рік… Це був час змін у моєму житті. Я працювала 
у великій компанії. Мене та деяких колег почали вмов-
ляти звільнитися, бо за новим форматом наш вік був не 
до вподоби. Коли я зустріла Ісаєву Тетяну, вона запро-
сила мене до гендерного музею та Центру гендерної 
культури. Роздивляючи унікальні експонати, що висвіт-
люють історію жінок, я побачила свою скляну стелю, 
котру я вирішила розбити.

Спочатку, завдяки партнерам Центру гендерної культури 
Go women, я потрапила до курсу CRDF Global, де отри-
мала знання, необхідні для створення власного стартапу. 
Для того, щоб моя майбутня діяльність стала цілеспря-
мованою, я також пройшла курс з гендерноорієнтов-
ного бюджетування, який проводив партнер Центру — 
Гендерний інформаційно аналітичний центр «Крона».

Мене дуже хвилюють існуючі дискримінаційні прак-
тики, поширені в нашому суспільстві. Центр дав мені 
не з чим не зрівнянну можливість бути своїм представ-
ником в Стразбурзі на робочий зустрічі, організованій 
Community of Democracies (PSCD), International IDEA and 
UNDP, присвяченій збільшенню політичного  впливу 
жінок та досягненню гендерної рівності на вищих 
щаблях влади, відповідаючих за прийняття рішень. 

Світлана Калініна
членкиня команди Центру гендерної культури, 
кураторка проекту «Жіночі голоси»

Слухаючи виступи політикинь, 
які ділилися досвідом, я усвідомила,  
що треба використовувати кожну 
можливість робити відимою історію 
жінок та долучатися до рядів агентів 
впливу.
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Останній час мене дуже хвилювало, що суспільство 
починає звикати до війни та проблем ВПО. Тому я 
зраділа можливості взяти інтерв’ю у надзвичайних жінок, 
які  попри жахи війни знайшли в собі  сили досягти 
успіху. Проект українського жіночого фонду «Жіночі 
голоси» об’єднав історії нових жительок Харкова та 
Вінниці. Кожну історію я пропустила через своє серце 
та на підставі зібраних інтерв’ю, створила монологи, 
які увійшли у виставу. Завдяки Центру гендерної куль-
тури я відкрила в собі письменницький дар та зробила 
справу, якою пишаюся. Нещодавно я прошла майстер 
клас з усної історії, який провела організація з Польщі —  
фундація «Добра Воля» і сподіваюсь долучитися до ство-
рення архіву української усної історії, як кураторка проектів 
та активістка Центру гендерної культури  Харкова.  

Також я запланувала реалізувати власний проект 
«Місто дружнє до людини» та звернути увагу до доступ-
ності простору міста для батьків з дітьми,  людей з 
інвалідністю та людей «третього віку». Сподіваюсь, що 
отримані знання допоможуть мені реалізувати власні 
проекти, які будуть сприяти створенню рівних можли-
востей для жінок та чоловіків моєї громади.

Також я отримала нову професію, прошла курси дизайну 
та сподіваюсь відкрити власну справу. Центр гендерної 
культури допомагає з отриманням необхідних знань 
та збудування моєї власної партнерської мережі. Щиро 
дякую! 
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Мене звати Дарина Мекшун. Я є волонтеркою 
Центру гендерної культури. 

Історія мого знайомства з гендерною тематикою поча-
лася з візиту до  першого, і поки що єдиного в Україні 
Музею жіночої та гендерної історії. Саме в той день я 
по-справжньому задумалася про своє місце та призна-
чення в цьому світі, відкрила ідеї та настанови, які до 
цього часу допомагають та надихають мене рухатися 
вперед. Сама атмосфера цього місця змушує задуматися 
про минуле і майбутнє, а найголовніше про теперішнє —  
про  сучасну Україну, в якій і досі існує таке явище, як 
дискримінація жінок! 
Музей та Центр гендерної культури, який функціонує з 
2016 р.,  виконують надзвичайно важливу роль, вони 
дають змогу зрозуміти наскільки важливо для кожної 
людини жити у світі, вільному від стереотипів, прагнути 
та докладати спільних зусиль для того, щоб українське 
суспільство з часом ставало гендерно збалансованим. 

Саме в Центрі я змогла відкрити та розвинути у собі 
лідерські якості, познайомитися з успішними людьми та 
їхніми ініціативами, взяти участь в організації та прове-
денні заходів та різних проектів, серед яких: Фестиваль 
професій, Gender School, засідання відеоклубів, фото-
виставки, Наукові пікніки, майстер-класи з адвокації, 

День тата, Міжнародна кампанія «16 днів проти насиль-
ства» тощо. Завдяки отриманним знанням та практиці, я 
взяла на себе відповідальність взяти участь у складанні 
профілю громади «ВПО у Харкові» та  стати координа-
торкою кіноклубу Docudays, що у партнерстві із Центром 
гендерної культури регулярно організує та проводить 
Харківський осередок Фундації регіональних ініціатив.

Для мене Центр гендерної культури —  
це місце, де я завжди знаходила 
розуміння та колосальну підтримку; 
місце, де я виросла та остаточно  
сформувалася як особистість. 

І найважливішою оцінкою результатів моєї активності 
стало те, що я попала у число переможиць Програми 
Українського жіночого фонду «Перший крок до успіху». 
Я щаслива тому, що переді мною відкриваються нові 
можливості для навчання, творчого зростання та взає-
модії з тими, хто розподіляє мої погляди та цінності.

Я надзвичайно вдячна всім тим людям, які вклали свої 
сили та душу для створення та розвитку, на мою думку, 
унікального куточку гендерної просвіти у Харкові, який 
став невід’ємною частиною мого життя. Тепер я знаю, 
що можу набагато більше, ніж я собі уявляла раніше.

 І це вже є мій перший крок до успіху!

Дарина Мекшун
Волонтерка Центру гендерної культури
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Із Центром гендерної культури та Тетяною Ісаєвою 
я познайомилася на відкритті Центру 15 січня 
2016 р. На той час наша команда налагоджувала 

роботу громадської організації «Сучасна жінка» 
й були зацікавлена у нових зв’язках та спільних 
проектах. 

За час існування Центру нам вдалося у співпраці 
з іншими громадськими організаціями створити 
Харківську платформу «Культура рівності» та реалі-
зувати декілька спільних ініціатив: святкування Дня 
батька, активності у рамках Міжнародної кампанії 
«16 днів проти насильства» та Міжнародного дня 
захисту прав жінок 8 Березня, проведення у парт-
нерстві із Харківською обласною державною адмі-
ністрацією «круглого» столу «Залучення жіночого 
потенціалу до реформування сучасного україн-
ського суспільства», метою якого було налагодження 
взаємодії органів влади із громадянським суспіль-
ством у напрямі впровадження державної гендерної 
політики, утвердження дійсної гендерної рівності та 
укріплення жіночого потенціалу у процесах рефор-
мування сучасного українського суспільства». 

Ми неодноразово брали участь у різноманітних 
програмах обласного телебачення, аби донести ідеї 
гендерної рівності до широких глядацьких кіл.

Центр гендерної культури став дружнім 
майданчиком для зустрічей, відкритих 
дискусій, спільної творчості, навчання  
та співпраці представниць та 
представників громадських організацій, 
що безумовно сприяло формуванню 
гендерної культури та підвищенню 
рівня поінформованості населення 
Харківського регіону щодо гендерної 
рівності та нерівності в Україні та за 
кордоном. 

Бажаю команді Центру гендерної культури не зупи-
нятися на досягнутому, а зберігаючи власний потен-
ціал та численні контакти, продовжувати успішно 
працювати над досягненням гендерної рівності у 
Харківському регіоні та в Україні! 

Дар’я Нагаївська
координаторка Харківської платформи 
«Культура рівності»
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women
peace
security

dialog

solidarity

Вікторія Преображенська

ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ 
КУЛЬТУРИ В МОЄМУ 
ЖИТТІ АБО ЦЕ СЛОВО 
НА БУКВУ «Г»

Одного разу в одному з інтерв’ю, що брали в мене 
в Центрі,  журналістка спитала мене: «А чому ви 
прийшли сюди (в Центр), в чому особисто ваша 

позиція?». Це запитання заставило мене замислитися... 

За півтора року Центр став для мене не просто місцем, 
де реалізовувалися мої мрії, робилися помилки та 
висновки з них, Центр став рідним домом, а команда 
сім’єю. Саме завдяки команді і стала можливою моя 
праця, натхнення, успіхи та поразки. В мене моє особисте 
уявлення про роботу в команді та про сім’ю. Для мене це, 
по-перше,  партнерські відносини, відносини, що побу-
довані на гендерній рівності, взаємоповазі та довірі, без 
тиску та самореалізації за рахунок когось іншого. І такі 
відносини я знайшла в центрі. Я багато разів казала собі 
та друзям, що неможливо навчати чомусь інших, якщо 
сама не «сповідуєш» це в своєму житті. Тож, в Центрі 

тренерка Центру, кураторка проекту «Форум-театр»
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я дійсно побачила все те, про що розповідала людям.  
А робила я це за останні півтори роки дуже багато.

Все почалося з відкриття… Мені довірили розробити 
сценарій та провести відкриття центру. Мало хто знає, 
як я хвилювалась, надаючи слово п. Світлані Горбу-
новій-Рубан — віце-меру Харкова.  Це був виклик. І я 
дякую за нього, бо завдяки йому я піднялася на сходинку 
вище. І зараз вже коли я виступаю перед дуже високими 
гостями, я не хвилююсь.

Потім був форум-театр. Форум-театр в який я зако-
хана, який для мене є не просто інструментом, який є 
глибокою філософією. І чудо, в мене з’явилась можли-
вість проводили його. Не можу сказати, що це було 
легко і просто. Люди не дуже розуміють що це і про що. 
На початку на зустрічі приходило не багато людей, але 
справа жила, ми збиралися кожної неділі, проводили 
заняття та спілкувалися.

А у лютому 2016 р. здійснилася інша моя мрія. Вона 
була пов’язана з іншим моїм захопленням — миро-
будуванням.  Варто було почути слово «Діалог», і я 
одразу сказала: «Саме цього я прагну та хочу!». Так я 
стала координаторкою по Харківській області проекту 
«ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності 
через діалог», що реалізується  Центром гендерної 
культури  в партнерстві з УЖФ за підтримки Фонду 
Чарльза Стюарта Мотта. Проект є багатовекторним і 

це було також викликом для мене. Викликом побуду-
вати в цьому проекті відносини партнерства та довіри. 
Якщо б я ставила собі оцінку, навряд чи поставила би 
собі високу... Але ті помилки, що були зроблені, стали 
навчанням, і, розуміючи це, я дякую тим людям, які 
мене навчали протягом проекту. Всі разом ми зробили 
велику роботу: 115 учасниць, 3 громади, 60 вчителів, 
6 ініціатив… та за цими цифрами стоять усміхнені  
обличчя  учасниць, дітей і це головний успіх.

Що з діяльності я більше люблю в Центрі? Таке питання 
постало переді мною в травні цього року. Проект в 
якому я є координаторкою чи Gender School,  яка стала 
втіленням передачі знань та філософії, яка близька мені. 
Відповідь була — школа. Gender School — це те, чим я 
пишаюсь найбільше. Не смію сказати, що вона розро-
блена на основі власної методики, але те що в неї вкла-
дена душа це точно. Спочатку ми не знали як назвати 
цикл 32 годинних тренінгів. А потім з’явилася ця назва — 
Gender School. І хоча ми анонсували її як школу тренер-
ства, але то була школа життя. Саме в цій школі учасниці 
та учасники мали змогу відчути чарівність гендерної 
рівності, а потім йти та втілювати її в життя. Я дуже 
щаслива, що в мене був такий шанс зібрати всі свої 
знання та навички та передати їх іншим: громадським 
активістам та активісткам, школярству та студентству. 
Була це друга, третя чи десята сходинка мого власного 
розвитку я не знаю, скоріш за все бо був шалений зліт.
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Чи є ще щось про що я не сказала? Та звісно є… музейна 
школа, активні громадяни від британської ради, гендер-
ноорієнтовне бюджетування, втілення безлічі ідей. 
Сподіваюсь, що одного дня ми випустимо власну гру, 
над розробкою якої працювали. Бо все, що лунало як «а 
давайте зробимо» відгукувалося «давай».  Таким чином 
стало можливо моє приєднання до спільноти музей-
ників, чому я без пам’яті рада. Моя цікавість незадовіль-
нена на 100% і я хочу розвиватися в цьому напряму далі 
і я бачу можливість в цьому завдяки Центру і команді. 

Пройшов певний час, і я пригадала, що за першою 
освітою я економіст. Але ніколи я не проводила навчальні 
заходи економічного характеру. І була шалено рада 
стати тренеркою у Програмі USAID «Економічні можли-
вості постраждалим від конфлікту». На яку сходинку я 
перескочила? Не знаю, але це точно був гігантський 
стрибок. Таким самим стрибком стала участь в проекті 
«Добре» в компоненті з гендерноорієнтовного бюдже-
тування. Куди я потрапила саме тому, що є членкинею 
команди Центру. Я розумію, що багато чого ще треба  
вивчити в цьому напрямку, але я дуже зацікавлена цією 
темою. Вона дуже перегукується з моїм прагненням 
втілення демократії та гендерної рівності.

Чи буде кінець моїй розповіді? 
Мабуть ні. Бо важко перерахувати всі  
ідеї, що були втілені за ці півтори роки. 

День батька та виставка, присвячена батькам в природі, 
школа волонтерства, семінар з партнерський відносин, 
розвінчування стереотипів стосовно 8 березня, семі-
нари з протидії торгівлі людьми та роботі з кривдниками, 
тренінги для соціальних працівників та вчителів, креа-
тивні майстерні для молоді в рамках проекту «Інклюзія 
соціально-вразливих груп підлітків з числа ВПО» — все 
це лише частина, що я змогла  пригадати.

Тож дякую тобі, Центре, що ти був в моєю житті (й, вірю, 
що ЗАЛИШИШСЯ!). Я стала іншою. Тепер я вже не мрію, 
я просто втілюю свої плани.

Ну, і на останок. Навіть ті люди, які ніколи не були у 
Центрі, але є моїми друзями, дізналися багато нового 
про слово на букву «Г»  і вже не бояться його вимовляти 
вголос.
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Оксана Семоненко
учасниця програм Центру

Мене звуть Оксана,я «нова харків’янка» (у 2014 р. 
вимушено переселилась з Свердловська Луган-
ської обл).

У 2016 р. знайшла пост у Фейсбуці про тренінги у Центрі 
гендерної культури, отримала запрошення й, таким 
чином, познайомилася з його  діяльністю. 

Спочатку приходила, щоб навчитися чомусь новому. 
Дуже зручно, що у Центрі створені умови для дітей в 
той час, коли їхні батьки навчаються. Під час навчання 
у центрі можна залишити дитину у ігровой кімнаті під 
наглядом співробітниць та волонтерок або волонтерів.

Я навчалася на тренінгах проекту «ВПО та приймаючі 
громади: розбудова толерантності через діалог», що 
реалізувався Центром гендерної культури у партнерстві 
із Українським жіночим фондом за підтримки Фонду 
Чарльза Стюарта Мотта. Потім взяла участь у конкурсі 
проектів, отримала підтримку на реалізацію ініціативи 
«Квітка за дабро». Завдяки цьому у мене з’явилась 
можливість спробувати себе в якості організаторки, 
здобути безцінний досвід, познайомитись з такими ж 
інниціативними жінками, як я. Дуже важливою була 
підтримка співробітниць ЦГК, адже іноді не вистачало 
досвіду.
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Вже проведенний майстер-клас від нашої ініциативи (в 
якому взяли участь 30 осіб),написана 21 історія подяки 
від ВПО місцевій громаді. Участь у двох круглих столах. 
І це лише початок!

Дякуючи Центру і Українському  
жіночому фонду, моя дитина попала  
до зимового табору, що проходив 
у Київській  області. 

Мій синочок Станіслав познайомився з дітками з різних 
міст України, навчався на майстер-класах, мав можли-
вість побути самостійним та набрався позитивних 
емоцій.

Я була на презентаціі книги «Гендер для всіх», яку 
проводила авторка книги Тамара Марценюк. Відкрила 
для себе гендерну тематику та зацікавлися нею.

Дякуючи Центру, ми змогли разом з волонтерами з 
Вінниці помандрувати вулицями міста автотусною 
екскурсією. А ще я стала учасницею Проекту USAID 
«Економічні можливості постраждалим від конфлікту», 
в якій опановувала бізнеснавички та вчилась писати 
бізнес-плани. Взяла  участь у 2-денному тренінгу у Київі  
та продовжую брати участь у заходах центру.
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Вікторія Склярова
журналістка інформаційно-аналітичного 
видання Kharkiv Observer, гід-перекладачка, 
авторка низки подорожей-досліджень нових 
форматів, координаторка Громадської ініціативи 
«Мандруймо Україною»

Декілька років тому, почувши слова «гендерна 
нерівність», спробувала з’ясувати у колег з громад-
ського сектору, в чому та нерівність полягає. 

У відповідь почула, що то є дуже важливо. У чому та 
важливість  пояснити не змогли. 

Лише навесні 2016 р., потрапивши до Центру гендерної 
культури на тренінг з адміністрування громадських 
проектів, почула про фемінітиви, про гендерну нерів-
ність, яка складалась протягом століть. Того дня наро-
дилась ідея на матеріалах Музею жіночої і гендерної 
історії створити подорож-дослідження «Невідомі історії 
знаних харків’янок». 

Завдяки інформаційній та організаційній підтримці 
колег з Центру гендерної культури, невдовзі провели 
першу подорож за участі 70+ людей.  Спочатку три групи 
гостей відвідали музей, дізнались про головні проблеми 
гендерної нерівності. 

Наступна частина — прогулянка вулицями міста з 
п’ятнадцятьма зупинками, присвяченими героїням, 

 років

Хр
ист

ина Алчевська  
1843–1920
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які перебували в Харкові у різні часи, та залишили 
помітний слід в його історії, в науці, економіці, мисте-
цтві. Останню, п’яту годину провели у Центрі гендерної 
культури за чаюванням і обговоренням почутого. Нові 
історії жінок звучали тепер вже з вуст гостей.

У підготовці екскурсії взяли участь також студентки 
кафедри музеєзнавства Академії культури, які додали 
історії власних героїнь. Одна з них надихнула на ство-
рення цілоденної заміської  подорожі до Барвен-
ківського району, звідки походить перша в Росій-
ській імперії жінка дипломована мисткиня («вільний 
художник» — за дипломом) — Марія Раєвська-Іванова, 
засновниця художньої школи у Харкові.

Наступні подорожі ініціативи «Мандруймо Україною!», 
яку очолюю,  також фокусую на історіях успішних укра-
їнок — Наталки Розум (матері Карила та Олексія Розу-
мовських), Марусі Вольвачівни, Анни Розен (Малинов-
ської), Кутерини Білокур, Улляни Кравченко, Касандри 
Костан,, Олени Пчілки, Лесі Українки. 

Час повертати українському суспільству успішні історії, 
забуті імена.
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Ольга Стратийчук
участница программ Центра

МОЯ ИСТОРИЯ

Я познакомилась с Центром гендерной культуры 
ровно год назад, в июне 2016-го г. Меня пригла-
сили на серию тренингов в рамках проекта 

«Построение толерантности между ВПЛ и принима-
ющими общинами: построение толерантности путем 
диалога». Там я познакомилась с другими участницами 
этого проекта. С кем-то я была знакома до этого, с кем-то 
познакомилась впервые. 

Следующая встреча в рамках проекта состоялась уже 
осенью. Участницам проекта предложили придумать 
инициативы, направленные на преодоление существу-
ющих стереотипов в отношении ВПЛ, на облегчение их 
интеграции в громаду Харькова.

Что я могу сказать харьковчанам? Как проторить 
дорожку к их сердцам? Вот если бы я могла привезти 
их в свой родной Донецк, показать им, как он красив, 
сводить в парк Щербакова, прогуляться по бульвару 
Пушкина, показать сияющую синими огнями Донбасс-
Арену… Харьковчане очень любят свой Харьков, они 
бы смогли понять и мою любовь к родному Донецку. 
Так родилась идея рассказать жителям Харькова о 
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своем родном городе. Я не могу их привезти в Донецк, 
но я могу устроить виртуальную экскурсию по городам 
Донецкой и Луганской областей!

Очень много откликов приносили публикации в 
Facebook. Люди присылали фотографии, писали о 
своих воспоминаниях о прежней, счастливой дово-
енной жизни. Особенно много откликов собрала публи-
кация про донецкий аэропорт. Люди, разъехавшиеся 
волею судьбы в разные уголки не только Украины, но 
и всего мира, вспоминали свои последние вылеты и 
приземления в донецком аэропорту. У кого-то сохра-
нился посадочный талон с последнего рейса. Кто-то 
там работал и потерял работу. Кто-то строил наш 
современный новейший терминал. Кто-то писал о 
нереализованных планах развития города. Кто-то вспо-
минал, как его с семьей эвакуировали из аэропорта 
утром 26-го мая 2014-го года. А для кого-то прощание в 
аэропорту оказалось прощанием на всю жизнь… 

Весь год я жила эти проектом. Балансировала на грани 
счастливых воспоминаний и горьких слез утраты. 
Подбирала фотографии, заново влюбляясь в родной 
Донецк, открывая для себя новые города, городки и 
поселки, в которых я никогда не была, но в которых 
также много красивых и неповторимых мест, милых 
сердцам их жителей.

На протяжении всего периода работы над проектом 
мне помогали сотрудники Центра гендерной культуры. 
Первые ивенты мне помогала проводить Виктория 
Преображенская, Юлия Башук помогала собирать 
людей на мероприятия, фото- и видеосъемку, обработку 

Мой проект получил финансовую поддержку от Укра-
инского женского Фонда и Фонда Чарльза Стюарта 
Мотта. И началась работа по реализации проекта. Было 
сложно. Не хватало времени. Партнеры подводили. Не 
всегда удавалось собрать людей на мероприятия. Не 
все готовы были вспоминать, так как эти воспоминания 
пронизаны болью. Но, несмотря ни на что, проект 
двигался вперед. 
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фотографий проводил Дмитрий Мартыненко, Татьяна 
Исаева давала бесценные советы. Ну, а без дизайнера 
Марии Черной выставка бы не состоялась. Именно на 
ее плечи лег огромный объем работ по формированию 
концепции выставки, компоновке макетов, которую, 
к тому же, ей приходилось выполнять в авральном 
режиме. Поддержка каждого мне важна, и я за все 
благодарна своим партнерам. 

Но, особенно хочется поблагодарить участников 
проекта — ведь именно их истории и фотографии 
легли в основу выставки. На выставке «Місцями 
забутих мрій» представлены только те города и 
населенные пункты, жители которых принимали 
участие в проекте и поделились личными фотогра-
фиями или воспоминаниями. В каждой истории —  
частичка человеческой души, будь то история о первой 
в жизни рыбалке, или о городском Дворце культуры, 
педагоги которого выпестовали таланты у своих воспи-
танников, или об аптечном запахе, который напоми-
нает пожилой аптекарке о ее доме и любимой работе. 

Я складывала эту выставку, как мозаику, по крупинкам. 
По рассказам, услышанным в очереди за гумани-
тарной помощью. Скрупулезно читая и выбирая самые 
интересные и значимые комментарии к своим постам 
в Facebook. Жадно слушая, стараясь запомнить каждое 
слово и оттенки интонации, рассказы участниц проекта на 
встречах с переселенцами. 

Презентация выставки не случайно совпала со знако- 
вым для меня днем — 23 мая — днем рождения моего 
сына. Это символично. Теперь у меня два детища  — 
мой ребенок и моя выставка. 

Работа над созданием выставки дала мне бесценный 
опыт волонтерской деятельности, проведения ивентов, 
ведения переговоров. Это был, поистине, очень 
насыщенный и плодотворный год, заполненный встре-
чами, поездками, участием в разнообразных меро-
приятиях, в т. ч. Форум-театре, проблемами и их, чаще 
всего, успешным разрешением. 

Этот год разительно отличается  
от всех предыдущих годов моей жизни. 
И я счастлива, что он прошел именно 
так, что я провела его вместе с Центром 
гендерной культуры. 

Я верю, что это только начало нового этапа моей  
жизни — этапа осознанности, активных действий, этапа 
участия в жизни громады Харькова.
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Анастасія Шапошнікова
участниця програм Центру

Гендер... Це іноземне слово відкрила для себе ще 
навчаючись в педагогічному, однак відкриття 
продовжуються і далі. От багато чого нового дізна-

лася саме в гендерному центрі, в який потрапила випад-
ково... хоча ні, не буває випадковостей, вірогідніше 
за все це була неминучість. Я мала пройти навчання 
в гендерній школі, аби ще глибше зануритися у тему; 
мала познайомитися з дивовижними працівницями 
гендерного центру, які є не тільки професіоналками 
високого рівня, а й цікавим співрозмовницями. 

Тему гендеру привнесла у свою музейну роботу — 
музейна педагогіка, наукові статті, виставки. Спільно 
з Центром гендерної культури реалізовували різні 
проекти. Так, вдячна центру за партнерство в проекті 
«Хто я — людина чи електорат: з’ясуємо в музеї»; за 
надані матеріали для виставки «Жінка: зовнішність vs 
внутрішній світ».

Гендерний центр  для мене став відкритим вікном, крізь 
яке я побачила справжній світ, не казковим крізь кольо-
рове скло, а таким який він є насправді, з усіма його 
недоліками та чарівностями.
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Марія Щербина
Авторка та координаторка арт-проекту 
«Жіноча історія у бісері» / Beading the 
Womantory для GENDERMUSEUM, кандидатка 
філософських наук, доцентка, викладачка 
соціальних дисциплін та керівниця Гендерного 
наукового центру ДВНЗ «Харківський коледж 
текстилю та дизайну», дизайнерка бісерних 
прикрас, переможниця міжнародних конкурсів Місце людей та місце ідей. У березні 2016 р. ми 

з чорним тер’єром Неро вперше переступили 
поріг дружнього до людей Центру гендерної 

культури, щоб влитися в групу першої Gender School. 
Як кандидатка філософських наук, я очікувала на обмін 
досвідом, інформацію про нові методики, розширення 
уявлень про гендерні студії, якими вже давно цікави-
лася, а побачила більше, напевно, без перебільшення – 
новий, незвичний світ. Люди з різним досвідом, різними 
цілями і різними світоглядами зібралися, щоб погово-
рити про гендер і навчитися практикам тренерства. 
Це був приголомшливий досвід горизонтальної освіти, 
коли група не тільки вчилася разом з тренеркою, а й 
вчила в режимі «всі — всіх». І цим хотілося ділитися.
 
І ось вже мої студентки і студенти з ХНУВС та Харків-
ського коледжу текстилю та дизайну відвідали екскурсії 
та взяли участь у проектах Гендерного музею і Гендер-
ного культурного центру. Напевно, саме тоді зароди-
лась ідея створення Гендерного наукового центру в 
Харківському коледжі текстилю та дизайну. Зараз цей 

ЩО ДЛЯ МЕНЕ 
GENDERMUSEUM  
І CENTRE OF GENDER 
CULTURE? 
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Я пишаюся тим, що моя ідея об’єднала 
на одному полотні не лише українських 
бісерниць, але й майстринь і майстрів  
зі Швейцарії, Бельгії, США, Британії,  
Росії, Білорусі. 

Ще незавершений, проект був презентований на XVI 
Виставці рукоділля «Craft. Business and Hobby», орга-
нізованій Юрієм Шуманським та командою міжнарод-
ного журналу«Модне рукоділля». Проект продовжу-
ється й до нього залучаються все нові та нові учасниці 
та учасники.

Ми є, ми теж робимо жіночу історію видимою.

проект на стадії реалізації, ми вийшли на фінішну пряму. 
Сподіваюся, що Гендерний науковий центр допоможе 
студенткам і студентам коледжу і в организації науково-
дослідної роботи для забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок и чоловіків, і в протистоянні насиль-
ству, і в участі в науковому та навчальному процесі не 
тільки в коледжі, а й за його межами.

Вже спілкуючись зі студентками і студентами, я зрозу-
міла, наскільки маловідомими, часто невідомими широ-
кому загалу є імена вчених, художниць, письменниць, 
винахідниць. І бажання виправити цю ситуацію, розпо-
вісти, що для дівчат у науці є багато персоналій, на 
яких можна рівнятись, побороти стереотипи про те, що 
жінка нібито не може досягнути вершин у науці, літе-
ратурі та мистецтві стало жагою популяризації жіночої 
історії. А ця жага вилилася в створення міжнародного 
арт-проекту «Beading the Womantory».

Так народився бісерній арт-проект для єдиного в Україні 
гендерного музею Gendermuseum. На великому полотні 
спірально, в формі стародавнього молюска амоніту, 
розмістилися жіночі портрети. А місце між обличчями 
заповнилося квадратами 5 на 5 см із символікою, спле-
теною або вишитою бісером, яка «розповідає» про 
досягнення діячки.



30genderculturecentre.org ІСТОРІЇ УСПІХУ

Ганна Юрченко
учасниця програм Центру

Як я дізналась про Центр Гендерної культури? А як і про 
все в моєму житті — випадково. Співробітниця запро-
понувала скласти їй компанію на навчанні в Gender 

School. От що таке «School», я знала зі школи, (звучить, як 
тавтологія, але менше з тим). А от про отой гендер тільки 
краєм вуха чула, особливо не розбираючись, що то таке і 
чим воно відрізняється від статі. А якщо так, та ще і навча-
тись я люблю, то чому б і ні. От так я і потрапила вперше 
до Гендерного центру. Потрапила і провела там приємні 
години свого життя. Дізналась багато корисного, позна-
йомилась з багатьма цікавими людьми і… шикарним псом 
Неро.

Пам’ятаю, як прийшла на чергове заняття в Гендерну школу 
з метровими дерев’яними рейками, котрі використовую в 
ході археологічних досліджень. Слово-за-слово — і от ми 
вже беремо участь в Фестивалі прикладних професій.
Пізніше буде проект «Я — людина чи електорат? З’ясуємо 
в Музеї», де Центр гендерної культури буде нашим парт-
нером. Буде спільна виставка «Жінка: зовнішність vs 
внутрішній світ». Нічого не минає даремно. І от я вже 
музейниЦЯ, а не музейник, науковИЦЯ, а не науковець. 
Лишилось ще навчитись використовувати слово «архео-
логИНЯ», замість «археолог» — і можна вважати, що я — 
гендерно свідома.
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