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ЧОМУ КОМІКС? 
Ідея створення коміксу виникла в процесі проведення Хакатону 
для дівчат-студенток “Hack4Good 2.0: як зацікавити дівчат з 
раннього віку до технічних спеціальностей?”, що проходив у 
Києві в липні 2018 року. Хакатон був організований Центром 
«Розвиток КСВ» спільно з Фондом ООН у галузі 
народонаселення в рамках ініціативи Дівчата STEM.

Мета Хакатону – збільшити кількість дівчат у STEM і заохотити їх 
досліджувати світ науки, техніки, інженерії та математики 
через розробку цікавих рішень. Відповідно до дослідження 
Майкрософт у 2017 році, дівчата часто приділяють менше 
уваги вивченню STEM-предметів через гендерні 
стереотипи батьків, в школі та суспільстві. І як результат, у 
STEM-професіях, які є престижними і високооплачуваними, 
працюють тільки 23% жінок.

ДІВЧАТА МОЖУТЬ УСЕ!
Навчатися у школі не просто: у кожного часом бувають справжні 
челенджі. Наприклад, трапляються ситуації, коли одногрупники
або вчителі не вірять у здібності дівчат, особливо в точних науках. 
Як тоді дівчатам повірити в себе? Об’єднатися! І одразу в них 
з'являється супер-віра і супер-сила. Ця сила дівчат не знає 
перешкод на своєму шляху.

ПРО ЩО КОМІКС? 
У невеликому місті ІТ-компанія оголосила конкурс серед
школярів і школярок: потрібно створити винахід, що змінить 
світ на краще. Команда переможців полетить у Каліфорнію 
на зустріч із Ілоном Маском. Чотири десятикласниці об’єднали 
свої зусилля, щоб реалізувати проект, який допоможе подолати 
проблему світового масштабу. Їхні супротивники – найрозумніші 
хлопці міста, і серед них - син вчителя математики. Чи вдасться 
дівчатам перемогти?



Ася-айтішниця. Перший комп’ютер освоїла у 5 років, 
а в 6 написала свою першу програму. 
Таємниця Асі: дівчина періодично «зламує» 
електронний журнал класу, щоб виправляти свої 
оцінки з фізкультури.

Ліза-інженерка. Дівчинку виховує тато, механік СТО. 
Ліза не має крутих гаджетів, бо у тата немає зайвих 
грошей. 
Таємниця Лізи: прогулює уроки, щоб ремонтувати 
в татовій майстерні старі механізми, і мріє вступити 
на радіоелектроніку.

Ілона-винахідниця. Вона справжня лідерка 
і відеоблогерка. Бабуся Ілони – парашутистка, 
рекордсменка зі стрибків з парашутом серед 
жінок свого часу. Бабуся виховала Ілону активісткою 
за права жінок. Найбільша мрія Ілони – записати
блог з Ілоном Маском.

Міра-математикиня. Міра виросла у родині науковців. 
Її батько – математик, мама - біологиня. Сильна 
сторона Міри: вміння вирішувати складні логічні та
математичні задачі. Найбільший страх Міри – 
виступати перед великою кількістю людей, почати 
першою розмову з хлопцем, говорити про щось, 
крім математики.

Артем-розумник. Він син вчителя математики, 
впевнений у собі. Артему заздрять інші хлопці: 
він не просто здібний у навчанні, але й 
комунікабельний. Сильні риси Артема: поважає 
дівчат, дружить щиро. Слабкі риси: піддається  
впливу однолітків.

ГОЛОВНІ  ГЕРОЇНІ ТА ГЕРОЇ 



Пан Мирослав - вчитель математики. Педагог, 
який вміє розгледіти таланти. Заохочує дітей брати 
участь у міжнародних конкурсах і сприяє їхній участі. 
Сильні сторони: справедливий. 
Слабкі: може не помітити вчасно конфліктів 
психологічного характеру, аж поки син не відкриє 
йому очі.

Крістіан-розбишака. Хлопець із заможної сім’ї. У нього є 
домашня 3D-майстерня. Для нього не існує правил. 
Через це періодично хлопцеві погрожують 
виключити його зі школи. Але він досить здібний 
до математики, і коли не лінується, може вирішити 
складні задачі. 
Найбільший страх Крістіана: втратити статус 
крутого хлопця або показати слабкість серед 
однокласників.

Переглянути та завантажити 
комікс можна за посиланням 
або QR-кодом :
https://ukraine.unfpa.org/uk/publications/STEMcomics

































UNFPA, Фонд ООН у галузі 
народонаселення є провідною агенцією 
ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері 
гендерної рівності, репродуктивного 
здоров’я та розбудови потенціалу молоді. 
Спільно з партнерами ми працюємо 
у 150 країнах та територіях світу, 
а з 1997 року і в Україні над  утвердженням 
рівності, подоланням гендерних стереотипів,
посиленням можливостей жінок, 
рівномірного розподілу домашніх обов’язків 
та залученням чоловіків до виховання дітей. 
Детальніше: 
https://ukraine.unfpa.org/
https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine

Виражені думки не обов'язково 
відображають офіційну позицію UNFPA, 
Фонду ООН у галузі народонаселення 
та Центру “Розвиток КСВ”.

Дівчата можуть УСЕ. Комікс © Всі права захищені. 2019

Центр «Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності» – експертна організація 
в Україні з відповідального ведення бізнесу
та розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності. Пріоритети Центру: 
розвиток КСВ, кар`єрних навичок серед 
молоді, STEM-освіти і популяризація науки 
і технологій серед дівчат. 
Детальніше: 
www.csr-ukraine.org, 
www.careerhub.in.ua, 
www.facebook.com/CSRUkraine, 
www.facebook.com/divchataSTEM
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