
ЩО ПОДИВИТИСЯ? 

ФІЛЬМИ 
 
«Зроблено в Дагенхемі» (США, 2010) 
У фільмі йдеться про драматичні події, що відбулися під час страйку 
1968 року на автозаводі Ford Dagenham, робітниці якого протестували 
проти дискримінації за статевою ознакою, вимагаючи рівної платні за 
працю жінок і чоловіків. Страйк завершився успіхом і уможливив 
уведення в дію Акту про рівну платню 1970 року: 
https://kinofuxy.tv/drama/3271-sdelano-v-dagenheme.html 
 
«Клас» (Єстонія, 2007)  
Події фільму переносять глядачів у школу Естонії. Йозеп – випускник. 
Навколишні люди ставляться до нього дуже погано. Однокласники 
постійно сміються над ним і знущаються. Глузування тривали до того 
моменту, поки за Йозепа не заступився один з тих насмішників. До обох 
хлопців однокласники почали виявляти жорстокість: 
http://filmzor.net/3177-klass-2007.html 
 
«Клас» («Entre les murs», Франція, 2008) 
Ця стрічка розповідає про те, яким чином конструюються нерівності в 
сучасній мультикультурній школі, і чи можна цьому протистояти:  
http://kinohold.com/8662-klass-2008.html 
 
«Клас корекції» (Росія, 2014) 
Дівчинка з інвалідністю Олена Чехова, багато років провчившись вдома, 
переводиться в середню загальноосвітню школу. Її визначають в клас 
корекції, де навчаються діти з різними відхиленнями. Після закінчення 
півріччя учні та учениці повинні будуть пройти комісію, яка вирішить, 
чи допускати їх в кінці року до ЄДІ або залишити в корекційному класі. У 
школі клас корекції відділений залізними ґратами від інших дітей:  
http://gidonline.in/film/2-klass-korrekcii 
 
«Північна країна» («North country», CША, 2005) 
Фільм оповідає реальну історію шахтарки, яка виступила проти 
сексуальних домагань на роботі: 
http://gidonline.in/film/severnaya-strana 
 
«Плезантвіль» («Pleasantville», США, 1998) 
Брат і сестра випадково потрапляють до чорно-білого телесеріалу про 
містечко Плезантвіль, згодом провокуючи вибухові зміни в його 
усталеному житті. Цей фільм про те, як іноді можна змінити суспільні 
уявлення щодо «нормальності»: 
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http://gidonline.in/film/plezantvil 
 
«Посмішка Мони Лізи» («Mona Lisa Smile», США, 2003) 
Історія про те, як феміністично налаштована викладачка починає 
працювати в консервативному жіночому приватному коледжі…: 
http://gidonline.in/film/ulybka-mony-lizy 
 
«Прислуга» («The help», США, 2011) 
Цікавий емоційний фільм про життя афроамериканок у 1960-х на Півдні 
США, де панувала жорстка расова сегрегація. Євгенію «Скутер» Фелан, 
білу молоду жінку, турбує несправедливе ставлення до 
афроамериканської прислуги. Героїня вирішує написати книгу, що 
здобуває широку популярність: 
http://gidonline.in/film/prisluga 
 
«Суфражистка» (Великобританія, 2015) 
Фільм присвячений руху суфражисток (боротьба за надання жінкам 
виборчих прав), що зародився у Великобританії в кінці 19 століття: 
http://gidonline.in/film/sufrazhistka 
 
«Товариство мертвих поетів» («Dead Poets Society», США, 1989) 
Фільм розповідає про те, що в школі можна вчити не лише основам наук, 
але й критичному мисленню…: 
http://gidonline.in/film/obshhestvo-mertvyx-poetov 

 
«Чужа» («Die Fremde», Німеччина, 2010) 
Фільм про становище жінок із мусульманських родин. Молоду жінку б’є 
чоловік, і вона з маленьким сином тікає до батьків. Ті, бажаючи 
уникнути «ганьби», воліють повернути її «в сім’ю». Ситуація 
ускладнюється тим, що її сестра-підліток вагітна від свого хлопця, і пара 
намагається приховати безчестя шлюбом, але батьки хлопця проти 
шлюбу сина із сестрою «повії»...: 
https://filmix.co/dramy/18698-chuzhaya-die-fremde-2010.html 
 
«Янголи із залізними зубами» («Iron Jawed Angels», США, 2004).  
У 1910 році на американській арені боротьби за рівні права жінок і 
чоловіків з’явилися дві молоді жінки Эліс Пол і Люсі Бернс, які відкидали 
і позицію консервативного уряду і лояльні методи «старих» феміністок. 
Захопливий, драматичний фільм відтворює події з історії жіночого руху 
в Америці початку ХХ століття: 
http://gidonline.in/film/angely-s-zheleznymi-zubami 
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МУЛЬТФІЛЬМИ 
 
Різні і рівні: 
goo.gl/kuX6zg 

 
Неоплачувана домашня праця: 
goo.gl/tH8KBh 

 
Рівність прав і можливостей: 
goo.gl/DY9fiZ 

 
Gender equality: 
goo.gl/BBZzhm 

 
Мультсеріал «Смішарики» серія 188 «Бібліотека» (Росія, 2010) 
Бараш засмутився, що Нюша не звертає на нього уваги, і назвав її 
«гіпертрофованої мансіпамой», коли вона розбиралася з 
вітрогенератором. Нюша, почувши незнайоме слово, відправляється 
вивчати бібліотеку Лосяша. І знаходить «Кодекс Патріарха»…: 
https://youtu.be/KtjZcz6bDOs 

 
«Крижане серце» (США, 2013) 
Мультфільм «Крижане серце» піднімає тему толерантності. Головна 
героїня Ельза володіє надздібностями в дусі «Людей Х» - заморожує все 
довкола. Але під час гри в ранньому дитинстві травмує свою сестру 
Анну, і з тих пір батьки замикають її в кімнаті і не дають спілкуватися з 
людьми. Дівчина виростає в страху, не приймає сама себе, постійно 
повторює слова батька «Мовчи. Терпи. Не дай дізнатися », але все ж таки 
зривається і відмовляється від цього…: 
http://moviestape.net/katalog_multfilmiv/multfilm/5635-krizhane-
serce.html 
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ВІДЕО 
 
Гендерна дискримінація в Україні: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_uNQK-NrAA 
 
9 аргументів проти фемінітивів в українській мові.  
Олена Малахова / Масалітіна (відеозапис, Дніпро, 18.11.2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=BtE4Yp4PNrQ 
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