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Barancovaitė-Skindaravičienė K. 
(Vytautas Magnus University, Lithuania) 

 
BODY CARE PRACTICES AND MASCULINITY: 

THE CASE OF YOUNG JAPANESE SALARYMEN 

In terms of appearance, the commonly held image of Japanese salarymen (male white-collar 
employees) both in Japan and abroad implies to uniformity (black/ grey suit, white shirt, short black hair, no 
beard etc.). While recently a number of researchers have examined salaryman figure as a gendered construct 
(Dasgupta 2013, Taga 2011, Hidaka 2010, and others), the aspect of physical appearance as means of 
masculine identity construction among salarymen remains underexplored. Taking into consideration that 
contemporary young Japanese salarymen were raised in a “beauty boom” era of 1990s (Miller 2006), when 
different kinds of popular media started actively encouraging men to be conscious of their body as an object 
of public display (Iida 2005), it is important to examine the role that body-consciousness and physical 
appearance play to the construction of masculine identity for young men, who enter a restrictive Japanese 
business environment. 

Taking the approach of social exchange theory (Blau 1986) and Shilling’s (2005) concept of body as a 
life-long project, the presentation aims to answer the question, how young Japanese salarymen construct 
their masculinity by engaging in body care and beautification practices. The research is based on the data 
from semi-structured interviews with Japanese salarymen aged 24-35 and specialists of body care in the 
fields of body training, beauty work and body therapy, conducted in Tokyo area in 2013. Based on research 
results, a tendency is observed that young Japanese salarymen yearn for the body that corresponds to the 
‘soft’ masculine appearance ideal advertised in men’s aesthetic salons and contemporary mass media, which 
they often perceive as ‘non-masculine’. This tendency demonstrates salarymen’s preference for such social 
rewards as acceptance at work and establishing successful relations with women, as well as readiness to 
negotiate the traditional norms and images of hegemonic masculinity. 

Barat E. 
(Central European University, Budapest, Hungary) 

 
STIGMATIZATION OF THE ANALYTICAL CONCEPT OF GENDER AS IDEOLOGY 

The stigmatizaion of ’gender’ as the category of feminist ideology has become a central element of 
state political discourse in Hungary since 2010. In my talk first I shall identify the three junctures of meaning 
making since the system change in 1989 that have cristalized into discourses of „gender ideology’ and 
’gender-craze’. Then I shall move on to reflect on the specificties of these changes and develop a model of 
polivocal meaning that goes beyond the post-structuralist understanding that all meanings should be 
ideological. Without such a move there is no epistemological ground left for feminist scholarhisp to reclaim 
gender as the critical category of analysis that may expose unequal reltions of power. 

Bekkaoui T. 
(Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Morocco) 

 
AIDA ALAMI: POLITICS OF A FEMALE ACTIVIST 

In Morocco, journalism is usually conceived as a male profession and practice. Only recently have 
women started publishing in newspapers. In 2004 the number of female journalists was 468 while the figure 
of their male counterparts reached 1314, that is to say 26,2%.1 Six years later, in 2010, the figure remained 
almost the same: 26,47%.2 Concerning Moroccan journalism in English it is a very unusual phenomenon.3 
The interesting exception is Aida Alami, the most outstanding Moroccan woman journalist in English.  

Aida Alami is a Moroccan journalist writing on Moroccan and North African politics and human rights. 
She was born and raised in Marrakech and the age of 18 she moved to New York City where she got her BA in 
Media Studies from Hunter College and a Masters in Journalism from Columbia University in 2009.  

                                                           
1 Belafia, M. (2018). La situation de la femme journaliste au Maroc. [online] Blog2Mali. Available at: 
https://malikamsefer.wordpress.com/2010/05/21/la-situation-de-la-femme-journaliste-au-maroc/  
2 Benchekroun, I. (2018). Femmes journalistes: A travail égal, traitement inégal. [online] L'Economiste. Available at: 
http://www.leconomiste.com/article/femmes-journalistesbra-travail-egal-traitement-inegal 
3 Mention can be made to Chaima Lahsini who in 2017 was chosen by the BBC channel as of the world 100 inspirational women. She is a 
regular contributor to the online news website Morocco World News. 
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Currently living in New York, Alami has contributed articles to outstanding newspapers, including 
The New York Times, Foreign Policy, the Financial Times, and USA Today. Her articles have also appeared 
in famous TV websites such as CNN and Al Jazeera. In addition, she has given interviews to many TV news 
channels such as France 24 and Al Jazeera English, Cable-Satellite Public Affairs Network, which have 
given her ideas great exposure.4  

1. The Arab Spring and the Making of Female Journalist 
In an interview on a YouTube video entitled “How to Become a Journalist in Mainstream Media,” 

Alami explains that it has always been her dream to be a journalist and that it was the Tunisian Arab Spring 
which first inspired her to start a career in journalism. At the beginning of the Revolution, Alami flew to 
Tunisia to cover the events because she felt that she “was writing about something that mattered.”5 

Then she moved to write about the Arab Spring in Egypt, Algeria, Syria; and Morocco. Her 
knowledge of Arabic, French, and English enhanced her journalistic profile immensely. Still, Morocco 
remains a dominant topic in her journalistic writings. 

Writing on the Arab Spring in an article entitled “Arab Art as an Early Indicator of Revolution,” 
Alami quotes Tunisian artist Faten Chouba Skhiri as saying that “The revolution is not over yet. The real 
fear is that the revolution fails. We are in a transitional period and we are still digesting extremely intense 
changes. There is a very strong need for structures to encourage artists. We don’t even have an art museum 
to see the evolution of our art.”6 

In her writing on the Arab Spring, Alami is frustrated that political reforms in Morocco are slow and 
superficial, which explains the continuation of the hirak, uprisings. She says, “A year later and with a new 
government in office, Morocco still faces huge economic and social challenges. There are frequent cases of 
self-immolation such as the one that set off the revolution in Tunisia.”7 

Alami repeatedly refers to the Moroccan regime’s consolidation of itself in the post Arab Spring. She 
quotes Zineb Belmkaddem, 32, a Moroccan human rights activist and a member of the February 20 
Movement, as saying, 

 
In my opinion, the Moroccan regime has become a lot more powerful in the 

past five years, flexible in its PR machine in portraying itself as progressing 
towards implementing democratic changes.8  

 
Alami is disillusioned about reforms in Morocco and continuously refers to the State repressive 

politics against pro-democracy voices. She quotes a source as saying, “The truth is that activists are still 
being silenced and human rights associations are repressed and see their activities banned.”9 

In the Middle East Eye (MEE), an online news portal, Alami discusses the Moroccan State’s 
crackdown on journalists for promoting independent journalism by teaching citizen journalists how to use 
Story Maker10 to publishes news stories. Five journalists are accused of “violating national security” while 
two other are accused of receiving foreign funds to damage the image of Morocco.11 

Alami’s point of view is expressed through Abdeslam Maghraoui, North Africa expert and Professor 
of Political Science at Duke University, who considers that the trial of the journalist “is yet another reference 
point in the long and continuing slide toward clear-cut authoritarian rule, with no adjectives to qualify it.” 
For Maghraoui “Democracy advocates in Morocco will have to stop fooling themselves about the possibility 
of democratic reforms from above. It is not going to happen.” 

                                                           
4 Some of her articles are translated into Arabic and posted on Moroccan electronic news sites such as Maghress.com 
5 YouTube. (2018). How to Become a Journalist in Mainstream Media. [online] Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=t8FBiuq3zUk&t 
6 Alami, A. (2018). Arab Art as an Early Indicator of Revolution. [online] Nytimes.com. Available at: 
http://www.nytimes.com/2011/10/06/world/africa/arab-art-as-an-early-indicator-of-revolution.html 
7 Alami, A. (2018). Moroccan Protests One Year On. [online] Nytimes.com. Available at: 
http://www.nytimes.com/2012/02/16/world/africa/moroccan-protests-one-year-on.html 
8 Amraoui, A. and Alami, A. (2018). Morocco: Test time for Islamic PJD Party. [online] Aljazeera.com. Available at: 
https://www.aljazeera.com/news/2016/10/morocco-test-time-islamic-pjd-party-161005132337191.html 
9 Ibid. 
10 Story Maker is a smartphone app that produces and publishes news stories. 
11 Middle East Eye. (2018). Activists on trial in Morocco for violating national security after using app. [online] 
Available at: http://www.middleeasteye.net/news/trial-writers-drags-morocco-crackdown-dissent-intensifies-939774714  
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2. Al Hoceima: Al Hirak Shaabi 
Alami sees the Hoceima’s uprising as a continuation of the Moroccan Spring protests12 because it 

developed from protests againt the death of the fishmonger, Mouhcine Fikri, into a movement that 
demanded social and political reform not only for the region of Al Hoceima but for the entire of Morocco 
that she qualifies as al-Hirak al-Shaabi.  

When questioned by a journalist about the fact that the king admonished the governments for not 
going fast enough to develop the Riff regions, she answered that “the power is very centralized” and that 
“the government responses to him.” She adds that “the way the system is implemented now does not work 
for citizens and for these protesters.13 

3. Gender Dimension of the Hiark Shaabi 
Alami is very much interested in the gender dimension of the hirak. She highlights the role of women 

in the uprising. She interviewed Salima Ziani, a young singer from the Rif, who left her studies to join the 
uprising with her singing and creating militant slogans. 

 
I always sang about social justice, about victims of oppression, but we were deeply 

saddened that the son of our land was killed in that manner. [...] I also came up with slogans 
and expressed myself as a citizen. People started to know me quickly because of the strength 
of my voice. I wanted to show that women also were involved.14 

 
Salima Ziani also relates the harrowing story of her arrest by the secret police and detention in 

Casablanca for two months. Of this experience she says: “I discovered many things in prison. It was one of 
the best experiences and one of the hardest at the same time.” Her father telephoned her and said to her “You 
are a hero." 

Singing in prison saved her from madness. “During those two months,” Salima says, “I would 
sometimes sing alone.” She also used to “sing for the other prisoners.” 
Conclusion 

Aida Alami is a daring diasporic gendered voice who ventures into politically tabooed topics. She 
emerged as a prominent female journalist during the Arab Spring, with a clear agenda of giving agency to the 
voiceless. Her articles show that diaspora can be easily involved in conflicts from the other end of the world 
through electronic means15, and her use of English language in the most well-known newspapers grants the 
voiceless a global audience.  
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TUNISIAN WOMEN AND ELECTIONS 

Since the ancient Greek city which established a utopic democracy via its philosophers Aristotle and 
Plato through the Roman Empire and its famous senate, men wanted to establish a political democracy and 
social justice.  

However, it is only at the second half of the 18th century with philosophers such as Spinoza, Locke, 
Kant, Montesquieu and Rousseau that the quest had been achieved. 

A struggle for equality which was restrained in the abolition of the privileges of the clergymen and 
nobility. In fact, that political equality was only granted to adult and male citizens, for a century, women 
were ignored, marginalized and excluded. Does the equality not mean equality in treatment?  

To access thorough and real equality, men must listen to women and provide them with the right to 
vote and to express themselves.  

No matter how rich or poor, farmers or bourgeoises, workers or nobles are women, they do not have as 
many rights as criminals, children or even mentally retardedpersons. Even if they have the same position, 
women earn just the third of men’s income. They do not have access to education. Married women do not 
have their proper identities as they are subordinate to their husbands.   

Some women wanted to change this female conception at any price. They believed that this 
improvement in women’s life conditions would be brought about by women’s right to vote. 

What about Tunisian women and elections. Were they able to assert themselves through the elections 
and change their conditions? Did they defend their rights? Did they set up fair social justice where men and 
women enjoy real and effective equality? 

Which election type can best represent women? 
Are elections majority based or proportional? 
Is parity vertical or horizontal? 
Moreover, did the elected Tunisian women stick to our cause or were they just the echo of their 

political parties? Did they not even support and suggest anti-women laws? 
Eventually, did Tunisian women really have an impact upon the Tunisian elections?  

1. Tunisian women and presidential elections:a real right or just more support to 
dictatorship? 

Certainly, the Tunisian women were given the right to vote in 1957 by president Bourguiba in the 
article 21 in the constitution which established a real equality between men and women “male and female 
citizens are equal in rights and duties. They are equal vis a vis the law without any discrimination. The state 
guarantees the citizens’ freedoms and individual and collective rights. It provides them with decent life 
conditions.” 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

15 

In the article 34 “the rights to elections, vote and candidature arte guaranteed with conformity to the 
law. The state guarantees the representation of women in elected assemblies.” 

But the Tunisian woman who struggled for independence found herself in a regime which pretended 
and strongly sought, through propaganda, to appear worldwide as the women’s emancipation defender.  

But women from 1956 to 2011, in all presidential elections (Bourguiba- Ben Ali) used this right to 
elect exactly one man, first Bourguiba and his Neo-destour party, then Ben Ali and his RCD party, and 
women suffered from monopolizing their voices.  

Actually, Bourguiba dominated the four elections with sheer majority, and then he was proclaimed a 
president for life by the parliament on March 18th 1975. 

Thus, the Tunisian woman was not able to be represented in these presidential elections. She was once 
again a voice to legitimize the victories. 

It was only in 2014 that Ms Kalthoum Kannou broke this electoral monopoly by presenting herself as an 
independent candidate in the presidential elections. However, the Tunisian were not ready yet, partly because of 
the political context: the assassination of Chokri Belaid, Mohamed Brahmi, Socrate Cherni and the assault on 
the young Tunisian soldiers in Ramadan, pushed the Tunisian to sacrifice their thirst for social justice for 
stability and security by choosing an old school politician using a type of smart vote. 

Was the Tunisian woman able to present herself in the legislative election and assert herself in the 
quest for change? 

Before the problematic, it might be wiser to ask the following questions: which election type realizes a 
better women representation? 

Should elections be proportional or majority based?  
II Tunisian women and legislative elections 

1. Proportional or majority based? 
Elections are the most democratic practice to set rulers. However, the notion of election is quite vague. 

It consists of various techniques. They all have advantages and drawbacks. The majority based election 
draws on the principle that whosoever has the majority wins the elections. This simple principle opens up 
two different choices i.e. the simple majority or the absolute majority. Thus, there are two majority based 
types of election: one round and two round elections.   

In the one round election, the simple majority is enough to be elected. Elected is that who has an 
impact on the political sphere due to the majority of votes. This is the simplest way of election. If there are 
too many candidates, the election is easily predictable, and this is its drawback. The chosen has to get the 
absolute majority, 50 % of votes plus at least one voice. If no candidate gets this result nobody is elected in 
this circumscription or in this country. A second round is then staged. Only those who participated in the first 
round with at least one voice can be presented to the second round. In the later, there is no need for the 
absolute majority.  

However, the proportional representation is always a listed election. Voters choose at least two 
persons. The electoral code fixes the mode of election be it a “fixed list”, or with “amalgamation”, or with 
“preferential vote”. The “fixed list” means that every voter hasto choose from lists without modification. The 
“amalgamation list means that voters set their own list from a variety of lists. The “preferential vote” means 
that voters can choose from lists whose candidates order can be modified.  

Advantages and disadvantages  
This majority based mode of election is not representative of the people determination or will, where 

the candidate who receives the majority in a circumscription just wins, and the other voices are useless. If 
results were expressed in function of the rates granted to every party the physiognomy of the National 
 Assembly would be totally different.   

This phenomenon may incite people to boycott elections. Given that their votes will be useless, many 
of them think long before participating. In other circumscriptions, there are those who vote strategically. 
They support the person who has the opportunity to beat a candidate they do not appreciate, instead of voting 
out of convictions.  

This mode excludes some categories of persons and does not allow setting up measures to increase the 
participation rate.  

In this mode, women representation and the equitable representation of ethno cultural diversity 
depends on changing political will.  

The National Assembly is the institution responsible for representing The Tunisian, and promotes our 
ideas and preoccupations and takes decisions which concern every male or female citizen. Everybody must 
feel at home there, and men and women in the Assembly should be equal.  
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Thus the proportional mode is the key criterion for women to access the parliament, even before the 
other socio economic variables such as education or income. According to some studies, the proportional 
election with lists provides women with the best opportunity to be in the parliament (Lovenduski and Norris 
1993; Regle 1987). In western democracies, there is a rise in women participation rates; and it is with 
proportional election that this rise is there (Norris, 1996). 

What political impact on Tunisian women representation 
Majority based versus proportional election mode 

A. if we consider the elections under Bourguiba’ regime we notice that on November 
4th 1979  

Only two women were elected. They became seven in 1981.  
Thus, female representation was weak under Bourguiba’s reign. Will the situation change with Ben Ali? 

B. On April 2nd 1989, six women were elected.  
March 20th 1994, following the new electoral code, six parties from the opposition were there against “le 

Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)” and there were 152 elected men and 11 women. 
October 24th 1999, change touched the number of representatives (up to 182) and the number of seats 

reserved to the lists did not get the required majority (became 34). Participation was up to 92%. 161 men and 
21 elected women.  

October 24th 2004, seven parties with 300 candidates raced for the 189 seats. 146 men and 43 women. 
October 24th 2009, with the adoption of gender parity, women represented 14.89% of the government 

members, 27.57% (59/214) of the elected representatives.  
Things improved from the previous elections. 

C. After the revolution, Tunisia adopted the proportional mode. 
Thus the Jasmine Tunisia knew 3 elections: the elections of the National Constituent Assembly 

in 2011 and the legislative elections in 2014, the presidential elections(2 rounds)  
 

Legal context: the new constitution, ratified on January 26th 2014, created a semi-presidential system. 
In October 2013, eight organizations from the civic society presented recommendations so that NCA 
consider them when declaring the electoral law (Tunisian association for constitutional law, Tunisian women 
voters league, ATIDE, I watch, Chahed...) 

Tunisian women have been represented in the political sphere but power stayed within the hands of 
men belonging to hegemonic parties. The May 2011 regulation of the election of the National Constituent 
Assembly (Art. 16) established the parity between men and women candidates. The NCA 2011 elections 
were the first democratic, free and transparent elections in Tunisia with 59 elected women representing 27% 
of the chosen 217. 

 
2. Horizontal or vertical parity 

Parity has been a constitutional principle in the Article 46 which stipulated that “the state endeavors to 
achieve parity between men and women in the elected councils”. To implement this constitutional 
disposition, a 2014 law stipulates that this disposition may be criticized because it only focuses on the 
vertical parity which sets the parity at the level of elected councils as a goal. 

However, Article 24 of this law simply devoted the vertical parity within lists and did not consider the 
horizontal parity. It resulted in a series of reactions within the democratic coalition who wanted to cancel this 
article for nonconformity to the Constitution. Nonetheless, the Temporary Instance for the constitutional 
control refused to admit the unconstitutionality of Article 24. As a result, no parity at the level of the top of 
the lists because it only depends on the candidates and the political parties. 

Elections showed that the number of women elected in the legislative elections in 2014 was only 12% 
of list tops (+5% comparing to 2011). That was why the electoral law had been modified to include 
horizontal parity to insure the constitutional objective of parity in every elected instance.  

Did the elected women defend our cause or were they just the echo of their political parties? Did they 
not even support and suggest anti-womenlaws? 

 They are certainly present at the level of parties, but they are often rejected after being exploited at 
elections time. The same mechanism is there within parties.  

Most elected women, no matter whether they are liberal feminists or conservatives, since the days of 
Bourguiba, reflect their parties: Neo Destour, RCD, Nahda, CPR, Nidaa, except some women such as Radhia 
Haddad, a feminist militant who actively participated in the national movement against the French 
protectorate, she was one of the first parliamentary women in Africa and in the Arab world. 
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3. The importance and the impact of the vote of the Tunisian woman? A stake for the 
Tunisian society 

"The ballot is stronger than the bullet" 
Abraham Lincoln 
Nobody can deny the importance of voting. Nor can we deny the importance and impact of Tunisian 

women’s voting. Actually, during the second round of the presidential elections, the Tunisian women had 
decided to massively vote for Caid Essebsi due to his “election speech” in which the status of the Tunisian 
woman had been a dominant concern. He claimed the Tunisian model of women emancipation and refused 
any sort of regression.The ISIE announced the final results although anticipating the fixed date. The 
candidate of the party Nidaa Tounes, the liberal party with majority, Beji Caid Essebsi, won the presidential 
election with 1.731.529 votes (55, 68 %);his opponent Moncef Marzouki had 1.378.513 votes (44, 32 %). 
The Tunisian women votes were crucial to these results as about one million women voted for Beji Caïd 
Essebsi versus about 300.000 for his rival.  

The Tunisian electoral process of 2014 was an undoubtedly women success story. In fact, women 
shaped the results of the elections.  

4. Difficulties and shortcomings of women during the electoral process  
 Women in the electoral administration ISIE 
  ISIE consists in nine independent and impartial members, three women and six men. Within its 

departments women nearly reach 50%, including a woman at the head of the legal department and one 
responsible of training.  

64 women agents and 102 male agents. Parity is achieved at the level of registration agents, for there 
were 1422 women out of 2618. Within the local instances, women were not equally well represented; there 
were only 13 women out of 90. Local coordinators were mainly men. According to ISIE figures, there were 
only 5 female coordinators out of 27. 

 Voters registration 
The crucial stage had faced many problems which was a shortcoming for the process. First, the new 

administration did not review 2011 the electoral directory. Then, the ISIE decision to extend the initial 
registration deadline and to provide extra time for registration resulted in confusion particularly that many 
electors who had voted in 2011 with an automatic registration thought they could do the same thing.  

The number of the newly registered for the 2014 elections was 993.696 with 50.5% of them as 
women. The total number of registered citizens for both presidential and legislative elections was 5.285.136 
with 359.530 abroad. Nearly 300.000 women short of identity cards were deprived from their rights to vote, 
even though 5000 of them were able to get an identity card before the deadline and were able to vote thanks 
to the efforts of the ISIE and the secretary of state responsible for women and family issues. 

Female participation in rural areas, just like the 2011 elections, was not satisfactory. In these zones, 
women suffered from economic hardships. The illiterate voters had once asked for family member assistance 
and that was totally illegal.  

ISIE made many handbooks and launched programs of education that targeted female voters. Even 
though these materials did not really respect neutrality, variousvideos and posters were made to enhance 
women participation in elections.  

 Female candidates: given that the vertical parity was not considered, there were not many 
women at the top of lists as only 148 women were heads of lists out of the 1.326 lists i.e. 12%. This 
represents a small progress comparing to 7% in 2011, but not quite enough to get an equal male and female 
representation. The People Representatives Assembly would be dominated by men. In 33 circumscriptions, 
parties presented only 3-5 women as head of lists. 

 Electoral campaign: during the 2014 electoral campaign, just like in 2011, female candidates 
were marginalized by media. They were rarely supported or supervised by their parties. This also happened 
even to women who were heads of lists. Moreover, these women were sometimes victims of physical 
violence or on social media. This threatened their reputation and their security.  

 Election Day supervision: according to a gender perspective, observation showed the 
enthusiasm and devotion of Tunisian citizens and particularly women. During the presidential elections, 
particularly in the second round, there were not ling queues and they were mixed.  

 Observation during voting days: concerning the supervision of the three elections, there was a 
mobilization of all the feminine forces engaging in the civil society. These female supervisors were 44% of the 
national observers. In some circumscriptions, the majority of supervisors were women. In the south and in internal 
regions there were a significant number of female supervisors: in Tozeur, 54% were women, in Kasserine 52%. In 
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other regions, rates were near parity: Ben Arous 47%, Tunis 1 and Tunis 2, 46%. Out of 2394 supervisors, there 
were 1332 women.  

 Election days: the 2014 witnessed a massive female participation. For instance, the national 
female participation rate in the first presidential round was up to 50.5% versus 47% in the 2011 elections. 

  Voting centers: The Tunisian women were also active as members of voting offices who 
worked hard to manage all the technical and logistics operations in those centers. 

  Female observers’ attendance: there was a strong mobilization of Tunisian women for the 
2014 elections. Female observers were everywhere. The 46 observing operations carried by civil society 
components such as ATIDE, Mourakiboun, LET and others were dominated by women. The presence of 
foreign observers was much more important in bigger cities. 

5. Analysis of results :  
Women were determined to exercise their rights to vote. Those who had encountered registration 

issues had argued with the responsible over the absence of their names and claimed their rights. 
The definitive results of the legislative election had been officially announced by ISIE after solving 

electoral disputes. ISIE revealed the composition of the new Tunisian People Representatives Assembly on 
November 21st.  

Out of 217, there were 68 women and 149 men. Women representation was up to 31.3%. This 
representation is slightly inferior to the third of the new elected Chamber. 

ISIE’s final decision concerning the proclamation of the elections’ final results lists women 
representation: 

1- 35 women from Nidaa Tounès ;  
2- 27 women from Ennahdha ;  
3- 2 women from l'Union Patriotique Libre (UPL) ; 
 4- 2 women from le Front Populaire ; 
 5- 1 woman from le Courant de l'Amour ; 
 6- 1 woman from le Courant Démocratique 
Women representation had critically risen since 2011. This representation was strengthened by the 

constitution of the new government. 
Thus, 8 representatives were assigned positions in the government and allowed for other 6 women to 

access the parliament.  
The number of female representatives was 68. 12 among them were list heads. The other 56 were 

elected due to the vertical parity principle imposed by the electoral law. These 56 women belonged to 2 
parties (Nidaa Tounès and Ennahdha who collected enough votes to elect their 2nd or even their 4th candidates 
on the list in many circumscriptions).  

Thus, more than 12 candidates were top listed, 32 women were elected from the Nidaa Tounès lists 
and 24 from those of Ennahdha. Afek Tounes, the party that earned 8 seats had no elected women. In 2011, 
among the 4 elected from Afek Tounes, 2 were women such as Rim Mahjoub who left her seat for Yassine 
Brahim the head of the party.  

The remainder of the parties who won seats (CPR, Mouvement du Peuple, Al Moubadara) and those 
with sole representative (Al Joumhouri and l'Alliance Démocratique) did not have women among them. 

The real configuration of the People Representatives Assembly shows that the number of women is 
slightly superior to those elected in 2011. In October 2011, 58 women were there out of 217 seats. This 
number rose to 67 (resignation, appointment in the government..). In 2014, there were 68+6 women who 
replaced the appointed ministers.  

Ms Kannou collected only 18.287 votes (0.56%). This small rate is accounted for by the fact that Ms 
Kannou had been an independent candidate who never benefited from the structure of a political party or its 
propaganda. Nonetheless, her candidature was symbolically significant as she had been the first female 
candidate to presidency in Tunisia ever since the independence and this resulted in a good impact upon the 
Tunisian society.  

6. Criticism:  
 Political parties have to apply an inclusive methodology relating to women in elaborating 

electoral programs based upon issues concerning women and in developing an electoral discourse 
conforming to their expectations. 

 Media should ensure equal opportunities between male and female candidates. 
 The staff at electoral centers must improve their attitudes towards some voters’ categories 

particularly the illiterate women. Set up resources for people with special needs and particularly those who 
cannot attend (hospitals, students...) 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

19 

 Provide a free hotline to the candidates so that they have an access to information and make 
informal complaints and receive advice. 

 Make more efforts, particularly towards young female voters.  
 More campaigns and a tight supervision of female participation in rural areas. 
 Stereotyped representations of women mediated during campaigns reinforce the decision 

making roles of men. Women ought to be represented as equal to men in all different fields. 
 More collaboration between civil society associations working on women’s rights and their 

participation in the political sphere, and the electoral authorities to design civic education actions and organizing 
and optimizing the results of those actions. 

 Train more and more female trainers for the civic education of voters. 
 Simplify voting procedures is necessary for rural and illiterate women. 
 Registration of rural women remains a shortcoming for ISIE. New ways should be explored. 
  Inspection and auditing of electoral lists should be done in order to have an efficient 

electoral directory for future elections.  

Ben Jomaa H., 
Fitouri C., 

Bedhioufi H. 
(University of Manouba, Tunisia) 

 
GENRE PROFESSIONNEL ET RAPPORT AU CORPS FÉMININ/MASCULIN EN EPS: ÉTUDES 

DE CAS EN TUNISIE 

LE GENRE: UN CONCEPT FRONTIERE EN PLEINE EMERGENCE… 
Les différentes recherches sur le genre suscitent une production scientifique de plus en plus massive, 

pluridisciplinaire et intelligible. Cette floraison aboutie à une présentation claire et rigoureuse des outils 
forgés par les sciences humaines et sociales ainsi que les sciences de l’éducation, et notamment la didactique 
de l’éducation physique, autour de cette notion (Amade-Escot & Verscheure, 2004, 2007; Costes & Amade-
Escot, 2005; Vigneron, 2006; Cogerino, 2004; Sarrazy, 2001; Mosconi, 2003) pour penser le(s) masculin(s) 
et le(s) féminin(s). Cette vision des différences de genre professionnel16 considère que les femmes «ne 
peuvent pas devenir ce que les hommes ont été, pas plus que les hommes ne peuvent continuer d’être ce 
qu’ils étaient par le passé, alors que les femmes étaient d’emblée placées hors jeu, confinées dans un rôle de 
participation par procuration au fonctionnement de ces espaces professionnels» (Le Feuvre, 2003). Ainsi, 
d’après Verscheure et Amade-Escot (2007), les sociologues mettent en avant les effets du «curriculum 
caché»17, qui ne prendrait en compte ni «les rapports sexués aux savoirs» ni «l’inégalité des interactions 
professeur/élève(s) selon les sexes» ni «le contrat didactique différentiel» (Schubauer-Leoni, 1996) dans les 
espaces didactiques professionnels. 

Le genre se distingue du sexe biologique par définition, même s’il en dérive par construction (Héritier, 
1996). L’identité de genre est, chez une personne donnée, le résultat plus ou moins stable d’un long 
processus qui traverse l’adolescence, en interaction permanente avec des normes socioculturelles qui sont 
elles-mêmes en évolution.» (Verscheure, Amade-Escot, 2004, p. 81).  

Opériol (2014) définit le genre comme «un système de rapports sociaux de sexe fondé sur la 
construction de différences donnant lieu à des inégalités». Selon Oakley (1972), le genre renvoie à la 
distinction culturelle entre les rôles sociaux, les attributs psychologiques et les identités des hommes et des 
femmes. Le premier est une donnée invariante, le second est contingent et peut être modifié par l’action 
politique. Le genre se réfère aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes que construit la société 
au sein d’une culture ou dans un espace donné. Ces rôles subissent l’influence des perceptions et attentes 
découlant de facteurs culturels, politiques, écologiques, économiques, sociaux et religieux, ainsi que des 
coutumes, des lois, de la classe sociale, de l’ethnie et de préjugés individuels ou institutionnels. Les attitudes 
et les comportements des genres sont appris et peuvent être modifiés: «On ne naît pas femme, on le devient» 
(Beauvoir, 1949), et on le devient à partir de la domination exercée par les hommes sur les femmes» (Collin, 
2000, p.30).  

                                                           
16Dans cet article, pour simplifier les subtiles controverses de la recherche, nous considérons que les notions de genre et 
de différence des sexes sont équivalentes et qu’elles renvoient à la construction sociale des attributs, valeurs, rôles 
sociaux… associés au sexe. 
17 Le curriculum caché désigne les compétences et dispositions qu’on acquiert ordinairement à l’école sans qu’elles 
fassent l’objet d’un enseignement intentionnel.  
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Du coté professionnel, le terme «genre» a été développé dans le domaine de l’analyse du travail. Cette 
notion est bâtie par «un stock d’actes, de routines, de conceptualisations» (Clot & Faïta, 2000), dont chaque 
enseignant fait partie de façon plus ou moins épineuse à ce genre. Tout cela dans un contexte donné tout en 
sachant comment s’adresser à l’autre, comment mettre en place une activité à enseigner.  

Les travaux de recherches ont montré que la pratique enseignante ouvre la voie au savoir et au savoir-
faire (Chevallard,1997). Etant donnée l’importance accordée à la question des savoirs dans un certain 
nombre de disciplines en fonction des genres, la question du genre est bien représentée. Blondin et 
Lafontaine (2005), présentant des résultats des analyses effectuées sur quarante ans d’études sur le genre en 
rapport avec la question du savoir, estiment que:  

- les femmes surpassent les hommes en lecture, et que ces derniers les surpassent en sciences et en 
mathématiques. A noter que l’écart entre femmes et hommes dans les matières scientifiques s’est réduit au fil 
du temps, sans toutefois disparaître. 

- Les écarts de performances selon le sexe s’accentuent avec l’âge. 
- Les attitudes sont plus stéréotypées dans des groupes d’apprentissage mixtes. 
Ces données dévoilent que la didactique ne s’est pas emparée de la question genre pourtant ce dernier 

possède un rôle essentiel. Clairement, ce domaine est resté largement vierge pour la didactique. Il s’agit pour 
nous, «non pas de prétendre amener des résultats définitifs, mais de commencer à explorer un domaine resté 
largement vierge pour la didactique» (Roustan-Jalin, Ben Mim & Dupin, 2002). 

Dans une classe, les rapports de genre existent, se dévoilent et évoluent.  
En 2001, Sarrazy indique que les sollicitations des enseignants des élèves garçons ou filles témoignent 

d'une stratégie didactique, qui est probablement non consciente pour faire transmettre le savoir. En effet dans 
le cadre de la théorie didactique, les arrière-plans culturels et l'épistémologie de l'enseignant (son déjà là, son 
vécu, ses croyances …) sont aussi à prendre en considération dans ce qui est un homme-enseignant ou une 
femme-enseignante. Ces derniers ont-ils les mêmes représentations des apprenants, filles et/ou garçons? 
Utilisent-ils/elles les mêmes gestes professionnels, les mêmes formes de proxémie/distance, le même 
«corps»? Les enseignant(e)s d’EPS sont-ils/elles conscient(e)s des inégalités entre filles et garçons en EPS 
en distinguant notamment ce qui relève des contraintes inhérentes au fonctionnement du système (comme le 
fait de s’appuyer sur certains élèves garçons pour faire avancer le savoir) et ce qui produit des effets de 
marginalisation à l’origine des difficultés de certaines filles (Amade-Escot & Verscheure, 2007).  

 Sensevy (2007), considère l’enseignant comme «un joueur: joueur du jeu didactique in situ (jeu sur le 
jeu de l'élève) dans le premier cas; joueur du jeu didactique in absentia (jeu sur le jeu de l'élève anticipé, et 
jeu sur le savoir potentiellement exprimé dans les transactions didactiques) dans le second cas». Cette 
deuxième dimension est focalisée sur»l'épistémologie de l'action professorale» lors des interactions 
didactiques. Cette épistémologie est «pratique» et «agissante» dans le fonctionnement de la classe, c’est une 
réponse «générique» aux multiples problèmes (Sensevy, 2007). En effet «le genre» possède une véritable 
fonction psychologique, ce répertoire de schèmes socialement construits, représente une ressource pour 
l’action individuelle, un «stock de mises en actes et de mises en mots prêts à servir et qui préfigure l’action» 
(Clot & al. 2001, p. 7). Dans le domaine professionnel, le genre est considéré comme «un intercalaire social 
entre le travail prescrit et le travail réel: il permet aux enseignants de filtrer, d’opérationnaliser et réorganiser 
les éléments des multiples prescriptions» (Goigoux, 2007). Dans le même ordre d’idée le genre 
professionnel, reste «un corps d’évaluations partagées qui règle l’activité personnelle de façon tacite et 
marque l’appartenance à un groupe» (Clot & al., 2001). 

Les recherches qui tournent autour du concept (Goigoux, 1998, 2005), ont permis de cerner le noyau 
central du genre professionnel, constitué par les conceptions communes du système 
enseignement/apprentissage. Dévoilant ainsi de ces conceptions six exigences principales d’ordre 
pédagogique quelle que soit l’inscription disciplinaire à savoir: Conduire la classe, favoriser l’activité des 
apprenants, valorisant leurs paroles, les aider à dépasser leurs lacunes, construire une motivation suffisante 
pour eux et rechercher l’autonomie dans la construction des savoirs. Ces exigences servent à rendre les 
tâches d’enseignement attractives.  

Dans le domaine de l’enseignement des activités physiques et sportives, l’enseignant quel que soit 
homme ou femme est façonné à l’image de sa pratique et modelé par sa propre expérience sportive. Cet 
enseignement est considéré comme «un enseignement à part entière» vu l’ancrage praxéologique et le 
référentiel corporel des dits savoirs. Il projette sa passion et ses attentes en classe sous forme de messages 
non dits. Souvent, ces messages sont véhiculé par un corps porteur de savoir et de savoir faire, un corps 
«didactisé» qui représente à la fois le contenu et le contenant de l’objet de savoir (Ben Jomaa & al. 2018). 
Ces derniers font écho à sa propre représentation des activités physiques et/ou à son rapport au corps 
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(Vigneron, 2004). Au sein de l’action didactique, les enseignant(e)s se référent à des gestes, à la distance18 
(Hall, 1966) à la proxémie (Forest, 2006) pour transmettre leurs savoir du fait que «tout ne peut pas être dit, 
il y existe une obligation de montrer, démontrer afin d’avancer dans le savoir» (Legrand, 2006).  

Dans cet article, nous étudions la relation genre professionnel – rapport au corps de deux enseignants 
universitaires expérimentés intervenant en formation pratique STAPS: une femme et un homme. Nous 
cherchons à repérer ce qui identifie et différencie le corps masculin de l’enseignant du corps féminin de 
l’enseignante à travers des rapports sexués aux savoirs et à l’autre (ici l’étudiant) ainsi que l’impact du genre 
professionnel sur le rapport au corps et la pratique professionnelle. Nous faisons le choix de mener cette 
recherche qualitative et exploratoire sur la discipline athlétisme à l’ISSEP de Tunis. La disponibilité de notre 
population d’étude, son volontariat et l’accord consenti établi nous ont facilité la réalisation de cette étude. 
Les étudiants participants à cette étude sont inscris en 1ère année, LFEP19. Il s’agit de classes de garçons dont 
l’âge varie entre 18 et 22 ans. Dans le cadre de cette étude, nous faisons le choix de se focaliser sur les 
résultats relatifs au sujet enseignant. Du point de vue méthodologique, l’étude se fait au cas par cas afin de 
rendre compte de la singularité du sujet enseignant (Ben Jomaa & Terrisse, 2014). Pour ce faire, nous avons 
procédé par un enregistrement d’entretiens semi-directifs, d’une étude documentaire des fiches de 
préparation de séances observées et d’une observation in situ de quatre séances d’athlétisme. L’analyse du 
contenu (Bardin, 1996) et la triangulation méthodologique des données nous ont permis d’être vigilants 
quant à la rigueur méthodologique qu’à la finesse de l’analyse et la validité scientifique des résultats.  

 
PRINCIPAUX RESULTATS  

Corps femme enseignante: corps «émancipé»  Corps homme enseignant: «corps distant» 
- un corps impliqué dans l’enseignement de 

l’Athlétisme. 
«bien sûr jusqu'à maintenant je peux faire des 

démonstrations avec les étudiants pour les corriger et 
les motiver». 

- un corps partiellement impliqué dans 
l’enseignement de l’Athlétisme. 

«je suis tout le temps avec mes étudiants je 
suis en permanence avec eux et je fais même la 
séance avec mes étudiants». 

- Un corps exhibé 
«Je pense que la présence de l'enseignant est 

très importante vis-à-vis des étudiants, pour moi cette 
présence corporelle est un moyen didactique 
démonstratif qui facilité l’apprentissage». 

- Un corps en retrait  
«En tant que spécialiste et surtout durant les 

premières années, j’ai beaucoup démontré, là je 
suis à un âge avancé et j'évite les démonstrations 
mais il faut que l'étudiant essaie d'acquérir la 
discipline tout seul.Une fois l’étudiant n'arrive pas 
à faire la bonne démonstration ou bien il n'est pas 
un étudiant qui sait démontrer, je suis là pour 
démontrer et assurer la bonne démonstration». 

Un corps image 
«Certainement le rôle du corps dans 

l’enseignement de l’athlétisme est très important c’est 
un moyens pour démontrer le geste souhaité. Je 
démontre pour les aider à imaginer le geste, pour 
corriger et encore plus pour les motiver, capter leurs 
attentions et être tout proche d’eux 

Un corps moyen 
«Certainement le rôle du corps dans 

l’enseignement de l’athlétisme est important c’est 
un moyen pour démontrer le geste souhaité. Je 
démontre pas juste pour démontrer, je démontre 
qu’en cas de besoin si non c’est l’étudiant qui 
démontre à ma place». 

 
Un corps «régulateur»  
«je suis là pour les aider et pour apporter des 

régulations à leur activité d’apprentissage via la 
démonstration ciblée du geste». 

Un corps «modèle»  
«pour moi, le corps de l’athlète est bien le 

modèle à suivre». 

Un corps senti  
«Je démontre tout le temps, parfois je demande 

à un étudiant de faire la démonstration du geste et je 
corrige directement, le tactile les aide à sentir le geste 
et à apprendre aussi». 

Un corps «rationnalisé»  
«Lorsque je débute mon année universitaire il 

y a une séance que je fais avec mes étudiants qui 
favorise une connaissance totale de leurs capacités 
physiques mentales et de leurs corps. Je propose 
même à mes étudiants un matériel et un équipement 

                                                           
18 Nous nous référons aux travaux de Hall (1966) qui catégorisent quatre types de distances: intime, sociale, personnelle 
et publique. 
19 Cursus de formation en Licence Fondamentale en Education Physique et Sportive. 
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spécifique à la discipline parce que la tenue de 
l'athlétisme permet aux spécialistes de sentir tous 
ces mouvements, toutes ces actions et tous ces 
muscles». 

Un corps s’exprimant par:  
-La voix: «je varie l’intonation de ma voix, 

j’utilise une voix forte pour corriger ou motiver». 
-Le toucher: «j'utilise des manipulations du 

corps de l’étudiant, j'essaie de lui corriger avec le 
toucher pour mieux sentir le geste».  

-Le regard:»Parfois quand l'étudiant dévie un 
peu ce n’est pas la peine de lui dire des mots, il suffit 
de lui adresser un regard et puis ça marche». 

Un corps s’exprimant par:  
«Parfois je le corrige avec le regard ou bien 

avec la voix». 

 
Cette recherche a fait émerger des éléments d’analyse relatifs à certains phénomènes didactiques 

spécifiques à l’EPS et à l’enseignement des APS en formation pratique STAPS, tels que le genre 
professionnel, le rapport genré au corps, le rapport sexué aux savoirs...A travers cette étude, nous avons pu 
identifier un corps professionnel féminin émancipé, exhibé et impliqué pleinement dans l’activité 
d’enseignement, un corps «régulateur» mettant en avant un rapport intime au corps et une image du corps 
senti, vécu et «verbalisé» (Jourdan, 2005; Ben Jomaa, 2014), un corps «didactisé» facilitant l’apprentissage 
des étudiants. Cependant, le corps professionnel masculin n’est que partiellement impliqué, distant et 
rationnel. D’où un rapport distant au corps chez l’enseignant révélateur d’un mode d’engagement masculin 
faiblement «régulateur», fortement «techniciste», inhérent à des stéréotypes professionnels (culture 
disciplinaire et doxa) contribuant à augmenter les écarts par rapport à la performance attendue chez les 
étudiants. 
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REFLECTIONS ON THE FEMININE BODY: 

FROM RHETORICS TO THE IMAGINARY IN ARAB CULTURE 

My aim in this paper is to reconsider the nature of the Arabic cultural representations about the Arabic 
woman from two perspectives: her body beauty and the available anthropological, phenomenological and 
semiotic contributions concerning personal and social phenomena. 

-The Feminine body model developed by the Arabic culture is an aesthetic model which is imaginary 
and subject to the unconscious collective representations and its symbolic structures. 

-This aesthetic model is imaginary because it inspired from discursive and poetic rhetorics and the 
body related figurative lexicon that enhances the construct of femininity within normative cultural 
boundaries. 

THE BODY AND IMAGINATION 
It is quite impossible to treat the body itself as well as beauty(aesthetics) independently from its 

features. The body ,through its sensuality and physical existential nature, forms a relational means with 
existence and a tangible aspect of what is referred to as “spirit or “soul in the Arabic culture where a strong 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

24 

relation between women and the male imaginary is born out of the very sense of the Sacred and its symbolic 
manifestations. 

In his book entitled “al hayawan”( animals), ELJAHED reports that the woman with a fairy form(slim) 
was labeled as “sa’alat” for her lightness. Two interpretations are to drawn from ELJAHED’s words: 

First: the prevalent aesthetic model of the body until the Abbasids was the extravagantly plump 
woman “El bahkana” (literally meaning: the woman who stands on four and returns on eight) as used by the 
antiquity poet Tarafa ibnu Elaabd. Another poet, Kaab Ibnu Zoheir, describe such a woman as “booty from 
the back, fairy form from the front” 

Second: there was a dominant imaginary, from antiquity, about the fairy woman (Jenni woman) with 
supernatural beauty who forces marriage on her desired man. Such kind of marriage deeds have become the 
subject of controversy for many religious scholars (see CHABLI’s book “AKAAM EL MORJAN FI 
AHKAAMI EL JAAN”  

Such a mixture between beauty and fascination (fitna) stands behind this dominant imagination 
considered, in a way or another, as responsible for the production/generation of two fictional symbolic 
images about women, which express the libidinal illusions of the Arabs. These two images are The Jinni 
woman “Essa’alat” and Hor El ‘Ayn (paradise maidens). 

Hor El ‘AYN are the paradise maidens promised by God-Allah to his faithful worshipers-believers in 
the afterlife. They are called so and perceived from the perspective of their extreme physical beauty, the 
beauty of their shape, appearance and eye. It should be stressed here that the beauty of the eyes expresses 
metonymically the beauty of the face and, thus, the beauty of the body. 

The focus on these paradise maidens as being of white skin reveals unconsciously particular 
preferences and therefore phantasies which have formed and founded the very basics of the feminine body 
beauty in the Arabo-Islamic culture. ESSOULAMI EL QORTOBI (p 72) says: “ though a paradise maiden 
puts on 70 dresses/gowns ,still the marrow her bones can be seen through her flesh,bones and dress as wine 
is seen through the bottle transparent glass”. Ibnu Abi Hajla Tlemcani in his “diwan ssababa” reports that 
Aicha ,one the prophet’s wives said: “whiteness is an important prerequisite of beauty” (p56). 

The mysticists’ representation: 
Ibnu ‘arabi, in many of mystic poetry attributes divine qualities to his beloved identified with the 

divine self in a metaphorical way. Such identification establishes a harmonious bond between the visible and 
the invisible the spiritual and the physical thanks to an active imagination materializing the soul/spirit and 
spiritualizing the body. Accordingly, the female turns into a spiritual body positioned between God (Allah) 
and Man, acquiring thus an existential precedence over man. 

The Arabs’ view of Beauty: 
The Arabs’ conception of beauty is not void of amazement which makes the beauty of the body as part 

of a phantastic imaginary bridging ,thus, the between beauty and love which generates rhetoric and 
imagination. SALAH EDDINE EL MOUNJID reports in his book (Woman’s beauty in the Arabs’ eyes) a 
very significant event: “A religious pious hermit, Abu Hazem, while carrying out the pilgrimage rituals in 
Mecca, saw a beautiful woman touring around the Kaaba. He was aesthetically enchanted by her image and 
expressed that to his companions saying: come and pray Allah not to punish with fire the beautiful image. 
While earnestly imploring Allah, his companions said: Amen” .Such an aesthetic enchantment translates the 
importance of beauty of the body in the Islamic conception and the legitimacy of visual pleasure. 

The conclusion to be drawn from these points is the general nature of the imaginary concerning the 
feminine body as it has been represented in the Arabic cultural discourse through poetry, narratives and other 
forms of discourses. 

The Feminine Beauty and the Body Rhetorics: 
Consider the following text by an old woman servicing the king of kindah Amrou Ibn Hajart ,the 

grandfather of the pre-Islamic famous poet Amro el Qais, as a messenger whose mission was to examine the 
daughter of Aouf ibn Mahlam Echaybani as a future wife. She reported: 

“I saw a front as a crystal mirror, beautified with long hair in plaits as a horse tail. When she 
combs her hair, it looks like vine grapes watered by heavy rains. Her eyebrows, as painted with a 
crayon drawing or blackened with a piece of coal, look like those of a wild calf. Between them, a 
sharp nose as the shining blade…her cheeks are as the blossoming jasmine. Her teeth are a chain of 
pearls and her breath as wine and honey. Her breasts look like apples…apart from that my lord, the 
other parts are far better than any prose or poetry have done”  

This descriptive discourse works systematically, creating a certain correspondence between the given 
body and the referential natural model in its aesthetic and symbolic power. The enunciator of this discourse 
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which is displaced in a time different from the time of direct observation of the feminine body is, in fact, 
describing her own body and memory; that is, her own feminine competence to strip the other’s body 
linguistically in the presence of the discourse receiver. 

Two points are to be made from this visual sensual description: 
1- It predicates the body on an apriori model of beauty given that the rhetorical construction of such 

beauty requires a specific formulation of the discourse. The body image is transformed into a codified mental 
image (representation) to use Sartre’s concept that the mental image belongs to the imaginary, and is ready to 
manifest linguistically and create pleasure. 

2- However, this meticulous description is not apparently enough to let us know about the taste of the 
woman’s skin, bones and sweat. The old woman, doing the description, identifies with/ slips into the king’s 
skin, feelings and desires. She perceives the body of the future bride with the king’s eyes while the king/male 
turns into a Voyeur through the woman’s eyes. 

Generally, this descriptive discourse emphasizes on the one hand that the aesthetic rhetorical model is 
deeply rooted since antiquity and that the concept of beauty refers to the visual aspect of the body given that 
sensual beauty is crafted rhetorically. The old woman’s silence about the sexual organs of the described bride 
relates to the limits imposed by the moral constraints or what Foucault calls” constraints on sex”, and 
projects on what the poetic and discursive memory has accumulated. 

It is evident that the Islamic texts emphasize persistently on beauty. Religion positions the body within 
the domain of the sacred, and the Mohamedian faith focalizes the conditions of marriage on the 
hymen,beauty, and the fair woman reproductivity. Such conditionsfit the aesthetic representation and 
enhances the typical aspect of the imaginary about the feminine body constructed rhetorically to the extent 
that its real ontological equivalent seems inexistent. The caliphate Abdel Malek ibnu Marwan sought 
advice from a wise man about the typical beautiful woman. The man replied: 

“o my Lord, prince of believers! Take the one with soft feet with no bulging ankles. Her calves 
shall be full and her knees not bony. Her thighs neither slim nor fat, with round butts, big arms with 
soft palms, standing breasts(fausse maigre), rosy cheeks, dark eyes with fine eyebrows, fine sharp 
nose, white teeth, dark hair, flat belly” 

The caliph asked: where can such a woman be found? 
The man replied: the pure Arab or the pure Persian” 

This image of the body beauty is created as something possible to be imagined and represented, to be 
particularized and generalized. Given that the very component of the imaginary, its necessity as an aesthetic 
body emanates from its being autonomous from reality and transcendent of the realistic model. It should be 
highlighted that the different aesthetic models of the body (the plump body in antiquity and the fairy and 
slim body in the Islamic era) express unconsciously the libidinal states of the Arabic society. The 
intertwinement of pleasure and desire with the aesthetic model is emphatically clear and gives vent to an 
anticipated sexual contact on the level of the imaginary. 

How does the relationship between desire and the aesthetic model of the feminine body develop? 
First, the desire of appropriation/possession which secludes the body from its ontological and social 

dimension transforms the body into a myth/ transcendental mythological being( Merleau-ponty (1964:223). 
This seclusion generates an imaginary body because the separation between the psychological and the 
physical dismantles the ontological/ existential unity of the being. 

Second, despite that the existence of the human being is rooted in the physical body, his presence is 
realized through the interaction between his different components and their related significance. In this way, 
the typical aesthetic body turns into an object of pleasure. Given that, in phenomenological terms, the body’s 
raison d’être is for the other, the feminine body becomes an object of masculine desire. 

Generally, it is noteworthy that the aesthetic model, though it belongs to the sacred and imaginary, 
possesses its own specific historicity. For instance, in the pre-Islamic era, the Arabs preferred the plump 
woman and compared her to a six-legged animal while in the Abbasside era, the preference went to the slim 
fairy woman. 

In parallel to the discursive obsession by the feminine body and the transformation of this body into 
the imaginary , Arabs developed a whole feminine body lexicon which can be considered as an extension of 
their original passionate interest in animals especially horses and camels( See El hassri (the flowers of 
literature), also Ethaalibi (science of language))such lexical interest sprang from the taxonomies and 
classifications which impregnated and steered the cultural imaginary in the Arabic cultural field. 

Certainly, the feminine body imaginary was considered a source of visual and discursive pleasure 
which elevated the body and made of it a cultural body subject to the evolving aesthetic beliefs. 
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FEMINIST ACTIVISM IN TIMES OF POLITICAL OPPRESSION: 

AN EVALUATION OF POST-FAILED COUP TURKEY 

Up until 2010s, gender equality has been a constitutive–although instrumentalized–element of 
Turkey's official ideology. In 2010s, in parallel with the ruling Justice and Development Party's (JDP) 
authoritarian turn and the accompanying institutionalization of Islamism, the notion of equality ceased to 
inform the state's gender policies as secularity itself got discredited, labeled as an imposed-from-above 
principle of Western modernity. In this period the JDP adopted a politics of exclusion and marginalization 
toward feminist movements, closing up the previously available political opportunity structures for the 
pursuit of gender equality. This process intensified following the failed coup d'état of 2016, where feminists 
faced different forms of political oppression. In response to these developments, feminist activists have 
sought various means of challenging and resisting JDP's gender politics, including grassroots organizing, 
initiating powerful social media campaigns, infiltrating other (oppositional) social movements, and building 
coalitions across the political spectrum.  

This paper will offer an account of the recent feminist mobilizations in Turkey against JDP's gender 
politics. Focusing on various examples of feminist activism, it will provide an assessment of the new forms 
of resistance and strategies of survival developed by activists within these mobilizations. In so doing, the 
paper will contribute to the understanding of feminist activism against anti-gender movements in contexts 
where the latter evolve hand in hand with processes of desecularization. 
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EUROPEAN WOMEN IN EARLY MOROCCAN TRAVEL NARRATIVES 

Abstract: 
Traveling from Morocco to Europe during the 17th century formed a political, cultural, religious and 

linguistic challenge to Moroccan travelers, who were mainly ambassadors. They left travel narratives which 
documented their journeys, encounters and impressions of the European cities they visited. They provided 
detailed descriptions of what they witnessed and experienced. This topic is relevant due to the importance 
history plays in building connections between the past, the present and the future. Travel narratives are part 
of the Moroccan heritage that needs to be documented and preserved. The primary sources chosen for this 
study are rich in terms of information and the raw material they provide for research and analysis. They 
document the encounter between Moroccan travelers and European women in different settings which 
generated different views and perceptions. In this article, I will work mainly on two narratives written by two 
Moroccan travelers to Europe, al-Hajari (1609-1611) and al-Ghassani (1690-1691). I will discuss the 
different heterogeneous representations which they provided about the women and the different roles they 
played in their society which was unprecedented to them. I will also deal with the religious side of their 
narratives which was based on concepts of Haram and hurma. Their presence challenged their conservative 
perceptions that they did not how know how to act in mixed settings, as they were unable to understand the 
relative freedom of movement which women enjoyed during that period. 
Keywords: European women, Moroccan travelers, narratives, representation, encounters. 

One of the most intriguing issues that caught the attention of Moroccan travelers to Europe is the 
status of women in European societies. Both Ahmed Ibn Qassim al-Hajari (who was sent to France and 
Holland by Muley Zidan in 1609-1611) and Mohammed al-Andalusi al-Ghassani (who was sent to Spain by 
Muley Ismail in 1690-1691) had different experiences with women from different European countries from 
various social backgrounds which allowed them to form their own views about them. They provided various 
representations of European women that ranged from women from royal families, women from prestigious 
families, ordinary women, nuns, singers, nurses, workers... These meetings with the women challenged the 
travelers’ perceptions of women. They regarded them as a temptation and a challenge that they had to face in 
each gathering.  

The women were eager to engage in discussions with their visitors like what happened with al-Hajari 
in Paris when he was invited to dine at a judge’s house. There were women among his hosts who seized the 
opportunity of having a Muslim on the table and started asking him several questions about his religion and 
drawing comparisons between Islam and Christianity. The women expressed a good intellect in his narrative 
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and a readiness for dialogue for which he was ready; especially that he was well versed in both the language 
and the Bible. Whenever he disagreed with them, he did not bring them evidences from the Quran only but 
from the Bible as well. The women tried to prove him the falsity of his religion but his solid arguments from 
both holy books were convincing that they confessed to him: “We encountered many men of your religion 
with whom we talked much but none of them had the ability to come up with the answers you gave.”20 (Al-
Hajari: 1995, p. 66) Among the issues they discussed are: fasting in Islam and Christianity, the banning of 
alcohol and pork, and polygamy.  

Al-Ghassani witnessed the various roles women played in providing for their families through their 
work outside the house. They worked along with men in some of the biggest markets in Madrid to which 
they came from all the nearby villages to sell their products. According to al-Ghassani:  

Most of what it is eaten in Madrid comes from the villages nearby by women who come 
riding their animals. Some of them take bread to specific houses according to how much these 
houses ordered as the nasara/Christians do not bake bread at home.21 (Al-Ghassani: 2002, p. 
88) 

European women were able to take their household work into a higher level by meeting the needs of 
the European market. European families depended heavily on those big markets for every day needs of food 
and crafts, and the women were there to work and get paid for it. They also worked as managers, cooks, 
cashiers, waitresses at restaurants and hotels to help their husbands and fathers manage their businesses. 
European women were given a chance to work and be productive beyond the borders of the house. The 
Moroccan traveler, who usually believed that the best place for a woman is her house, was able to notice this 
shift in gender roles concerning the European society. 

Al-Ghassani was fascinated by the nuns he encountered when he visited a convent in Linares, Spain. It 
was something which he was not accustomed to and it intrigued his curiosity. Though he was against the 
system of women becoming nuns and abandoning their earthly world and believed that the woman’s entrance 
into a convent is basically like her death as she will have nothing left in the world and she will be completely 
secluded. However, he was eager to know more about them, what brought them there, and what made them 
take that life changing decision.  

The travelers were usually confused about how to behave in the presence of European women whose 
status was different from that of Moroccan women. They enjoyed a degree of liberty that was new and 
confusing which entailed other things that were not tolerated in the Moroccan culture or the Islamic 
teachings. According to Nabil Matar: “Muslim visitors viewed the meeting with women among their 
European hosts as a difficult challenge.” (Matar: 2009, p. 106) It was a challenge which entailed a fear of 
temptation by the unveiled European beauty which resulted in a discomfort in mixed gatherings. 

Al-Hajari had contradicting feelings towards European women which was a mixture of admiration and 
reserve. He respected them but he also saw them as a temptation from which he must protect himself and his 
entourage. According to Abdessalam Himer:  

  If the Europeans see the Moroccan man as a fanatic who  
  imposes the veil on the woman who does not even get to  
  know before he marries her, then ambassador Afouqai22 
  finds the freedom of the European woman which is  
  reflected in her exposed beauty, and the mixing and  

talking to the men is but an evidence of their immorality 
and corruption. In Afougai’s view, the European woman  
is temptation itself.23 (Himer: 1990, p. 138) 

In their descriptions of women, the travelers have often regarded them as temptation that they must not 
submit to. In order to protect themselves, they resorted to their religion and to Allah to keep these “satanic 
creatures” away from them and to strengthen their faith. Al-Hajari recounted different occasions in which he 
preached his companions in order to preserve themselves and not to let go to their emotions and desires. He 
said special duaas (prayers) in order to control his desires and his companions’: “[…] due to exposed 
women, Satan started to whisper to us a lot but we were patient.”24 (Al-Hajari: 1995, p. 69) He had a constant 

                                                           
20 Translation is mine. 
21 Translation is mine. 
22 Al-Hajari 
23 Translation is mine. 
24 Translation is mine. 
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fear that they might weaken and fall into temptation in the “lands of the Christians” where women exposed 
their beauty freely and mixed with men and engaged in conversations with them with no barriers.  

Al-Ghassani had the chance to visit different cities which enabled him to meet and interact with 
different Spanish women. His general view of European women is that they are of extreme beauty but he 
never went beyond this physical description. “Extremely beautiful” is one of the most common expressions 
with which he described most of the Spanish women he encountered.  

When dealing with European women, Moroccan travelers’ interactions were based on the teachings of 
Islam that call for tolerance and dialogue, but they were also aware of the concept of haraamreligiously 
forbidden in their behaviors and conducts that they had to set limits. As guests to Christian European hosts, 
Moroccan travelers respected the hurma/sanctity of the place and the people they lived with; as Muslims, it 
was their duty to protect it and never dare to cross it in any way. As Matar said: “They did not mention the 
women’s names because, as their hosts, they considered them as hurma.” (Matar: 2009, p. 106) They were 
careful in writing about the women because in the Islamic societies, women’s personal affairs and 
information are not to be displayed in public; out of their respect to the hurma of the Christian European 
female hosts, they avoided mentioning their names. They were usually referred to by their positions in 
society, whether wives or daughters; or by their occupations as nuns, nurses, singers or workers. 

To conclude, al-Hajjari and al-Ghassani are two of the earliest Moroccan travelers who left narratives 
of their journeys to Europe. The presence of women was evident in both accounts as they provide various 
representations and perceptions about women who were also given a voice to present themselves and their 
ideas. As much as the position of the women came to them as surprise, it was also a challenge to them as 
religious men. During their journeys, they were afraid of temptation by the European beauty so they 
considered it a jihad/struggle against the self and a test to their faith.  
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UNE ŒUVRE D’ART, UNE ALCHIMIE SECRÈTE 

Ma pratique artistique depuis une vingtaine d’année est habitée par la question du féminin. Ce thème, 
n’était pas un choix, il s’est imposé par sa récurrence intuitive. Traduit d’une façon aléatoire à travers divers 
médiums, jusqu’à en décider de l’adopter voire de le revendiquer comme prétexte de conception. Une 
approche plastique éclectique alternant pratique, réflexion et expression théorique tout en admettant que le 
texte restera subjectif et douteux et n’épuisera jamais l’œuvre. Une aventure passionnante faite d’aller et 
retour, d’hésitation et d’assurance au cours de laquelle les œuvres se sont imbriquées, emboîtées, 
neutralisées, complétées, phagocytées, Loin d’être un parcours évolutif, fait de rupture, d’esquive, de 
tâtonnement et d’anachronisme, il se construit dans l’incertitude. C’est une filiation plastique où le féminin 
est l’élément unificateur qui s’impose tout en s’esquivant et que je n’arrive pas à justifier sa permanence. 
Pour y adhérer, il faut se laisser emporter, dérouter en allant par confrontation et uchronie. Parfois, j’ai 
l’impression d’être obsédée et possédée, de répéter la même chose jusqu’à l’épuisement. Tout en étant 
rongée par une espèce de»nécessité intérieure», je me laisse emporter avec insouciance, désarmée de 
réflexion pour éviter l’intelligibilité forcée jusqu’à atteindre l’irrationnel comme condition de l’artistique. 
Certes une identité plastique féminine se dégage de ma poïétique mais c’est après coup qu’elle se manifeste. 
L’œuvre me dévoile ses connexions cachées, un filigrane énigmatique qui m’enchante mais prêt à se faire 
basculer à tout moment. 

Dans le cadre de cette rencontre, j’ai voulu partager avec vous une telle aventure plastique où le 
féminin dans sa dimension mythique permet d’appréhender l’œuvre sans l’épuiser. 
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Naissance de l’œuvre   
Mes recherches théoriques développées à partir de mes deux travaux précédents «Terre Menstrue 1» et 

«Terre Menstrue 2» m’ont permise d’instaurer un système de correspondance entre les médiums utilisés et 
les éléments de l’alchimie. Une texture d’analogies conceptuelles maniant des termes purement alchimiques 
et des concepts plastiques qui obéissent à un système involontaire de pensée archaïque qui plonge ses racines 
dans des réminiscences immémoriales où se mêlent l’intuition, la mémoire, l’imagination et la matière.  

 

La terre menstrue 1, photographie (déversement de peinture rouge sur les talus d’un marais salin à 
Sahline), 2002. 

 

La terre menstrue 2, moule en plâtre de mon visage implanté dans du sel fin, 2003.  

Partant de cette évidence théorique, j’ai réalisé une installation intitulée «Vénus» composée d’une 
cinquantaine de statuettes de différentes tailles réalisées en pâte de sel peintes en rouge, implantées dans du 
sel marin. Des Vénus corpulentes nues et sans visage; des seins flasques et pendants, des corps adipeux 
projetés sur les côtés. Des Déesses qui portent les traces de gestation, d’enfantement, de nourrissage et 
maternage. Les canons habituels de cet idéal féminin qui cherchent à capter son essence profonde. 

Des Vénus recouvertes d’une peinture rouge installées dans une plage de sel marin qui se réfèrent en 
même temps à Vénus, Déesse romaine identifiée à l’Aphrodite grecque naquit de la mer, plus précisément de 
l’écume blanche qui firent jaillir les parties génitales d’Ouranos (le Ciel), lors de sa castration par son fils 
Cronos, quand elles furent jetées dans les flots. La Déesse vogua jusqu’au rivage dans une coquille Saint-
Jacques, poussée par des brises légères, et finit par aborder à Paphos, dans l’île de Chypre, l’un des 
principaux centres de son culte dans l’Antiquité.  

Une Déesse conçue hors du ventre maternel et sans accouplement. Elle serait alors fille des pôles 
cosmiques engendrés par Gaïa (la Terre), conçue et portée dans l’élément liquide de l’univers en dehors de 
tout corps humain. Son nom grec, Aphrodite, provient du mot «aphros», «l’écume». Son nom 
d’Anadyomène rappelle qu’elle est sortie des flots de la mer.  
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Dans ce travail, je voulais traiter le paradoxe d’une Vénus romaine mythologique qui symbolise les 
forces irrépressibles de la fécondité, non pas dans leurs fruits, mais dans le désir passionné qu’elles allument 
chez les vivants. Déesse irréelle de la plus séduisante beauté, incarnation de l’amour sous sa forme physique, 
le désir et le plaisir des sens, son culte s’associait aux prostitutions sacrées. Et une Vénus réelle, statuette 
préhistorique qui date du paléolithique, une culture qui a duré au moins cinquante mille ans. Culture dont la 
Déesse Mère (Vénus) était la figure centrale, et qui enracina chez nos ancêtres, la pratique de l’art, la 
croyance en un au-delà, une relation symbiotique avec la Nature, et un profond respect pour les cycles 
naturels de la féminité.  

 

Vénus, (statuette en pâte à sel recouverte de peinture rouge), 2005.  

 

Vénus, (statuettes en pâte à sel recouvertes de peinture rouge placées dans 100kg de sel fin), 2005. 

A ce stade de notre recherche plastique, l’objectif était de soulever cette symbolisation primordiale 
d’une image archaïque de la féminité désormais scindée entre un versant maléfique et un versant bénéfique. 
Un corps valorisé comme mère au service exclusif de la procréation, ou comme femme de désir qui sublime 
l’amour et le plaisir. Deux images antinomiques portées par la même appellation de Vénus, une réalité 
contradictoire illustrée par une mise en scène de moyens symboliques différents inhérents à l’idée première 
de l’œuvre. 
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Cependant, comme toute œuvre d’art, son domaine d’expression est toujours celui de la «translation» 
de la signification, du changement de niveaux dans la perception des choses. Une révélation se produit, 
l’introduction d’élément nouveau- un signifiant qui modifie radicalement le regard que nous avons porté sur 
cette création. 

Une semence sacrée 
Lors de la première exposition de ce travail dans un endroit humide, le sel étalé sur la surface du sol a 

commencé à se cristalliser formant ainsi des blocs de pierres de sel transformant complètement la 
configuration originale de l’installation. J’ai eu l’idée de faire appel à une vieille recette de grand-mère, 
disperser des grains de riz et les mélanger au sel pour qu’ils absorbent l’humidité.  

Des grains de riz fondus dans le sel, un intrus dans l’installation, que je n’ai pas prévu et que j’ai 
essayé de camoufler en rajoutant des quantités énormes de sel.  

Après quelques mois de cette première expérience, j’ai eu l’occasion de participer à une exposition 
collective. J’ai ressorti mes sacs remplis de sel mélangé au riz, précieusement gardés dans mon atelier.  

Au cours de la dispersion des 500 kg de sel sur le sol, un événement s’est produit, tous les grains de riz 
mélangés aux grains de sel ont viré vers le rouge. Une réaction chimique s’est produite entre les grains de riz 
et les grains de sel, les deux possédants dans leur constitution chimique de la béta-carotène, leur contact 
produisit la révélation de cette dernière et en conséquence la pigmentation rouge des grains de riz. 

 

Vénus, implantée dans du sel, 2005. Du riz dans du sel fin. 

L’élément intrus, le riz s’imposa de force à la surface de l’œuvre, il devient dans sa plénitude un 
médium plastique. Une vraie alchimie s’est produite proposant une nouvelle lecture de l’œuvre. Elle nous 
invite à penser cet indice, au sens sacré du terme, comme une révélation, un événement qui conduit à des 
interrogations sur ce qui est enfui dans l’œuvre, dans ses strates, ce qui est oublié et que l’on pourra peut-être 
convoquer, faire resurgir. 

Le riz est la céréale la plus consommée à travers le monde après le blé. C’est un aliment symbole qui 
fait vivre la moitié de l’humanité. Il est profondément ancré dans le patrimoine culturel de nombreuses 
sociétés. 

 C’est une céréale aquatique d’origine asiatique qui pousse «les pieds dans l’eau et la tête au soleil» 
selon un proverbe chinois. Des archéologues ont identifié des grains de riz datant plus de 11 500 ans, ce qui 
permet de penser que le riz serait la première céréale cultivée par l’homme lors de la révolution néolithique.  

Au cours des siècles, le riz a façonné les cultures et les habitudes alimentaires des populations qui 
l’ont consommé, sa culture a conditionné les rites et les structures sociales de nombreuses civilisations. 
Comme le blé et le maïs, il était vénéré par les peuples antiques, parce qu’il représente la semence sacrée. 
D’origine divine, indispensable à la survie de nombreux peuples, il représente la richesse, l’abondance, la 
fertilité et la pureté première. En occident, il est symbole de bonheur et de fécondité: on jette des poignées de 
riz lors des cérémonies de mariage. Les pays asiatiques pensent que le riz transmet à l’homme une énergie 
sacrée; sa culture elle-même est sacralisée, pour les thaïlandais, le riz a une âme. 

En Inde, peint en rouge et collé sur l’œil frontal- le troisième œil de Civa- lors des liturgies religieuses, 
il symbolise la sagesse divine. Nourriture de vie, et aussi d’immortalité, le riz rouge est connu comme tel 
dans le boisseau des sociétés secrètes chinoises. Il provient exclusivement, disent les rituels, de la puissance 
du seigneur Ming, c’est-à-dire de la lumière, ou de la connaissance. Il est donc, comme le pain, symbole de 
nourriture spirituelle. Le riz se transforme alchimiquement en cinabre, sulfure rouge de mercure. Ce qu’on 
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peut rapprocher du soufre rouge de l’ésotérisme islamique et de l’œuvre au rouge de l’hermétisme 
occidental25.  

L’éternel féminin 
Dans notre travail, les Vénus recouvertes de peinture rouge, couleur du sang, principe de vie, la prima 

materia de celle-ci, confirme le culte rendu à cette Déesse Mère. Couleur matricielle des menstrues et de la 
naissance, le rouge est ainsi la première couleur que chacun de nous voit au moment où il naît. Signe de 
fertilité et d’abondance, mystère vital, les manifestations de la féminité peuvent lui être attribuées.  

Dans cette recherche plastique, tous les médiums utilisés concordent pour évoquer le lieu d’une 
symbolisation primordiale qui vit au dedans de nous. Grande Déesse, matrice première, celle qui donna 
naissance à l’œuf cosmique d’où l’univers entier sortit. Source de toutes les premières liturgies, son corps 
sert de lien au monde terrestre et au cosmos, il est le théâtre où se joue le drame psycho-cosmique de 
l’univers. Force divine, «Terre divine», disait souvent Homère, la plus puissante Déesse, Gaïa (qui donne 
Grée en français, et forme tous les mots en géo-), la première existence: elle émerge un jour du Néant, 
première vivante, après le règne sinistre et comme négatif du Chaos. Elle est l’origine féconde de tout, 
comme on le voit dans la Théogonie d’Hésiode. Le lieu d’une existence originelle où le temps n’a plus cours, 
où le mythe et le réel se confondent dans une relation symbiotique avec la Nature et le sacré. Vénérée pour 
ces vertus magiques, figure de fertilité, source généreuse de vie, la Déesse Mère avec un corps plein par 
excellence qui symbolise le corps maternel, jouit d’un statut sacré. Femme nourricière sublimée, elle faisait 
le lien entre les ancêtres et les générations futures, puisque c’était à travers elle que la vie se transmettait. Sa 
sacralité résidait dans sa fécondité, la fertilité de la terre en dépendait. Elle devenait donc responsable de 
l’abondance des récoltes, car elle connaissait le mystère de la création, l’origine de la vie.  

Ainsi, la figure mythique de la Terre-Mère nourricière et protectrice d’où semble émergée la culture, 
est le signe le plus ancien de l’humanité. Image centrale des origines primitives attestée par l’art, venue du 
fond des âges. Elle représente en effet ce que chaque humain connaît depuis toujours: sa propre mère, et on 
s’interroge sur l’évidence de ce «toujours-déjà», sur la première occurrence de cette Image sise au cœur de 
l’Etre et qui renferme pourtant tout le mystère. 

 

Vénus, (statuette en pâte à sel recouverte de peinture rouge, emmaillotée d’une corde, implantée dans du sel 
fin), 2005. 

Carl-Gustave JUNG a associé sa vision singulière de la psychologie des profondeurs à l’onirisme 
hermétique en une de ses études majeures (Psychologie et Alchimie) où l’inconscient collectif se chargerait, 
selon lui, du contenu des arcanes alchimiques fondamentaux. Ces modes inconscients de manifestations 
alchimiques sont des archétypes «numineux» (dépassant l’homme, sacré). Parmi ces images archétypales, 
l’anima, archétype féminin, Déesse-Mère qui renvoie aux origines, initiatrice des mystères, «fondement de 

                                                           
25 J. Chevalier, A. Gheerbrant., Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, 
nombre, Robert Lafont/Jupiter, Paris, (1969), 1982, p. 818.  
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tous les phénomènes différenciés que nous appelons psychiques: religion, science, philosophie, art.»26 
associée à l’animus masculin, ils constituent ensembles les éléments de l’inconscient collectif, structures de 
base de la psyché qui peuvent correspondre, selon lui, au couple ésotérique de l’alchimie.  

Cette conception de la mère nourricière primordiale et pré-symbolique est donc une des plus ambiguës 
puisqu’en elle se rejoignent (et sont occultées) des questions aussi diverses que la genèse du lien social, de la 
représentation, du logos, mais aussi parce qu’en elle sont confondues, la psychogenèse individuelle et 
l’anthropogenèse. Vérité profonde, Origine muette dans les lieux les plus secrets de la psyché, sa 
réactualisation sur le modèle alchimique ouvre le débat.  

L’émergence de l’alchimie 
Une semence sacrée le grain de riz, une Vénus colorée en rouge sang, généreuse aux formes 

débordantes, un unificateur alchimique le sel, produit des «noces philosophales» du soufre et du mercure au 
sein de la Terre qui va donner naissance à un être réconcilié, le «nouvel Adam» (Adam vient de l’hébreu 
Adamah, dom signifie «sang» et adama, «terre rouge»), une métamorphose révélatrice d’un système 
symbolique de genèse alchimique secrète qui pointe de doigt les problèmes actuels d’une société 
contemporaine à la dérive. 

Ainsi, la manifestation de la béta-carotène dans notre travail n’est que la conséquence directe du 
transfert d’une technologie très développée dans le domaine des biotechnologies qui a permis l’apparition du 
génie génétique et en conséquence rendue possible aujourd’hui la modification du programme génétique de 
certaines cellules. Notamment, le décryptage récent du génotype du riz qui a été l’une des conditions 
essentielles pour la mise au point du riz transgénique enrichi en bêta-carotène, ce qui lui confère une couleur 
dorée inhabituelle. La nouvelle variété a d’ailleurs été baptisée «riz doré» (Golden Rice). 

Ce riz transgénique, matière à controverse, fournit un exemple excellent des périls du débat sur la 
biotechnologie et les OGM (Organismes génétiquement modifiés) mis en place par les multinationales. Une 
véritable révolution technoscientifique qui affecte la Terre-Mère dans sa profondeur, transformée en 
immense champ d’expérimentation qui détruit la biodiversité de notre planète. 

En effet, aujourd’hui, on assiste à l’apparition d’une nouvelle semence génétiquement modifiée qui 
peut rendre stérile la terre. Une annihilation du cycle vital de la plante, de la semence à la semence. La 
culture in vitro détruit le principe féminin au sein de la semence qui n’évolue plus en champs, elle est 
fabriquée de toutes pièces dans les laboratoires de l’agrochimie. Un nouveau rapport s’instaure avec la Terre-
Mère, où l’homme scientifique (le nouveau Adepte) se substitut au Temps et à la Nature pour brûler les 
étapes de gestation nécessaires à une semence seine et récolter le fruit de ce que Robert Oppenheimer a dit 
être «l’œuvre du diable».  

Une sublimation chimique du grain sacré, une profanation de l’œuvre divine mise à la disposition de 
l’homme terrestre pour assouvir ses besoins urgents de profits et de rentabilité. L’agriculture chimique 
mécanisée et la pétrochimie supplantent l’alchimie et prospèrent au détriment de l’humanité et de la planète. 
Le célèbre «Golden Rice» est-il la semence de l’Or, l’élixir de longue vie tant revendiqué par les 
alchimistes? le matériau imparfait qui devenait parfait au sein de la Terre grâce à l’influence du Ciel sur les 
choses terrestres! Le Grand Œuvre philosophal, la conjonction des principes mâle et femelle lors des noces 
du Ciel et de la Terre, celle de l’esprit igné et de la matière (le lat. materia vient de mater, mère). Et le 
produit infrangible de cet accouplement cosmique, c’est le lapis, «le fils rouge du soleil». 

Ainsi, la transmutation, l’opus magnum des matériaux, but principal de cette Science divine, dans 
l’état contemporain de la science, est une absurdité, car la vraie raison qui a poussé les alchimistes à vouloir 
percer les secrets de la matière et en conséquence de la Nature était leur propre transmutation. Par le jeu 
subtil et sacré, ils captent les forces cosmiques grâce à une méditation spirituelle qui leur permet d’accéder à 
la compréhension de la signification profonde de toute évolution, «nul ne transmute aucune matière s’il ne 
s’est transmuté lui-même» déclarait Paracelse27. La chrysopïèse (création de l’or) est un grand pèlerinage 
vers le Sanctuaire sacré à l’intérieur de l’être humain enraciné dans l’Eternel. 

Face à une telle situation, nous sommes loin d’une cosmogonie spirituelle où le riz sacré semence du 
Soleil qui va féconder la Terre-Mère, nous sommes face à une nouvelle liturgie28, transgénique, 
complètement profane qui regroupe des multinationales et prône la domination de la science technicienne qui 
modifie le vivant. Désacralisant, ainsi, le monde, démystifiant le réel au prix d’une dégénérescence totale de 
la Nature, il en résulte un monde moderne «désenchanté» selon le terme de Max Weber, vidé des imaginaires 

                                                           
26 C. G. Jung, Küsnacht, Zurich, 14 janvier 1960 (commentaire de lecture/Les visites de la Reine de Saba). 
27 Cité par P. Rivière., L’alchimie science et mystique, Edit. De Vecchi, Paris (1990), 2001, p. 9. 
28 Une liturgie au sens d’une œuvre public dont l’organisation et les dépenses étaient prises en charge par les citoyens 
les plus riches. 
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qui l’habitaient et devenu tout entier objet du regard scientifique ne laissant plus rien hors de son empire et 
qui s’étend jusqu’aux zones sacrées de la vie, de sa reproduction et de sa mutation. 

Pourtant, la persistance de la pensée alchimique- ou sa résurgence- dans l’art contemporain et qui 
passe souvent inaperçue, illustre le désir humain de réalisation spirituelle sous-jacente. L’artiste défie 
intuitivement l’esprit scientifique rationnel qui, dans sa véracité, masque sans doute paradoxalement 
l’essentiel de notre existence; en d’autres termes, la quintessence de la Vie, ou plus précisément encore «l’or 
intérieur» invisible et cependant actif.  

De ce point de vue, au delà de la lecture scientifique de la coloration rouge des grains de riz comme 
réaction chimique maladroite qui révéla la béta-carotène enfouie dans la constitution organique du sel et du 
riz, on pourrait proposer une lecture alchimique de l’œuvre qui correspond aux grimoires prescrits par les 
alchimistes, «Solve et Coagula». Solve est l’étape de dissolution et de la séparation de la béta-carotène et 
Coagula est l’étape de rassemblement des éléments d’abord séparés en leur donnant un corps uni, la fusion 
de l’anima et de l’animus, la réconciliation des éléments opposés féminins et masculins.  

Dans le cas de notre travail, le grain de riz absorbe la béta-carotène et vire vers le rouge phase ultime 
de l’alchimie, la Pierre mirifique qui du blanc l’albedo vire au rouge la rubedo. Une expérience alchimique 
inconsciente vécue comme propriété de la matière. Une hiérogamie symbolique, instinctive, qui émerge des 
profondeurs de la psyché à des degrés métaphoriques différents comme archétype de la Création au sens 
jungien du terme pour assurer l’équilibre spirituel, l’harmonie originelle. 

Epilogue 
En résumé, cette recherche plastique emplie de symboles et d’aphorismes de portée alchimique sous 

forme d’allusions en tous genres, est un signe de détresse d’une alchimie comme mode de connaissance 
immuable des réalités absolues non affectées, essayant de retrouver sa place, ses manifestations à l’époque 
des grandes transmutations et où tout est en état d’effervescence, et l’être humain s’y trouve en situation 
d’incertitude, parce que les repères qui orientaient le cours de sa vie sont complètement modifiés.  

Devenu consommateur du monde, l’imaginaire lui est indispensable pour échapper à la rationalité 
technocratique et retrouver sa véritable nature humaine et ses besoins immuables. Ce qui va lui permettre de 
s’intégrer dans une vie collective rythmée par une liturgie constante qui transcende le monde banal comme 
une survivance anachronique qui correspondant à un aspect profond et pour ainsi dire éternel de la nature 
humaine, qui serait simplement plus ou moins refoulé ou exalté suivant les époques et surtout selon les 
environnements intellectuels.  

L’art reste le seul moyen possible qui permet une telle approche liturgique du réel, où l’œuvre d’art est 
vécue comme une manifestation d’un acte existentiel et comme expression d’un inconscient collectif 
communiant avec des forces telluriques. Il en résulte une fusion totale avec le cosmos, révélatrice des 
structures permanentes de notre pensée, celle-ci permettent de déchiffrer les angoisses secrètes de l’humanité 
réduite aux principes de collectivité grâce à l’évolution technologique qui regroupe les hommes autour des 
mêmes intérêts et objectifs et se substitut alors à l’affaiblissement des anciennes formes religieuses 
d’insertions de l’individu dans des communautés.  

L’informatique avec ses différentes formes d’expression, l’écran ordinateur définissent les nouveaux 
médiums de communication de masse, qui peuvent permettre d’assurer des liturgies à distance sous des 
aspects contemporains, mais d’une insondable ancienneté. Une concaténation d’images symboliques, de 
rituels nouveaux, qui participent aux mêmes cérémonies pour affirmer son appartenance au groupe, 
proclamer sa conscience d’espèce, vivre la même expérience, poursuivre la même idée, au delà de toutes les 
frontières. 

Il est donc indispensable aujourd’hui de rechercher dans notre histoire universelle les diverses 
manifestations d’une telle liturgie sacrée dotée d’une pensée mythifiante qui réunit les hommes pour 
apprivoiser le monde et mieux s’y accommoder. 

Dao-Sabah M. 
(Sidi Mohamef Ben Abdellah university, Morocco) 

 
THE MOROCCAN ISLAMIST DISCOURSE ON WOMEN’S REFORMS: 

 AMBIVALENCE AND RIGIDITY 

Abstract: 
Throughout the whole world, women have been relegated to the margin. In the Muslim world this 

marginalization has been legitimized under the name of Islam. In Morocco, women’s rights organizations’ 
endeavors to reforms women’s issues have been met with the Islamists fervent resistance. This academic 
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article discusses the difference between the two Islamist groups’ ideologies in approaching women’s issues: 
the political party the PJD and the justice and spirituality group. The PJD’s political co-optation accounts for 
its ambivalent discourse which lost its essence while the Justice and Spirituality’s rigidity and devotion to 
their theoretical framework eclipsed the need to suggest realistic reforms that can be compatible with the 
current conditions. 

The importance given to the issue of women and gender in Islamist groups in the Middle East has been 
tremendously increasing not only after the Arab Spring but even before. Morocco is a country in which the 
Islamists have been vocal and have made their way into international media and academic research interests. 
Indeed, the most important players of the Islamist ideology in Morocco are: al-Adl wa al-Ihsan group (the 
Justice and spirituality group) and the Justice and Development party, the PJD. Although they both advocate 
the rule of shari’a law, they have chosen different paths towards the realization of this end. While al-Adl 
opposes the regime and the monarchy, the PJD works from within the official political framework of the 
country.  

Concerning women’s issues, the two groups’ ideologies used to converge especially when they led the 
2000 Casablanca march against the PNIFD, the National Plan for the Integration of Women in Development 
which suggested some reforms like: raising marriage age to eighteen instead of fifteen, abolishing the 
matrimonial tutor (wali), suppressing polygamy, sharing goods in case of divorce, etc. However, ideologies 
started to diverge with the PJD’s coming to power in 2011. Therefore, this article argues that while al-Adl’s 
ideology vis-à-vis women’s issues and reforms has always been oppositional, clear-cut and explicit, the 
PJD’s ideology has become ambivalent and not well-delineated. Al-Adl abides by its theoretical framework, 
al-Minhaj an-Nabawi (the prophetic method), whereas, the PJD is swaying between the parties’ Islamist 
ideology and its political participation that are hard to reconcile without controversy and contradictions.  

The Arab Spring has allowed for the emergence of a plurality of silent/silenced voices. The PJD, for 
instance, made its way to power after it won 30% of parliamentary seats in the 2011 elections. It is known 
for holding oppositional stance vis-à-vis women’s rights. Their coming to power has ignited the discontent of 
the secularists and women’s rights organizations fearing to hinder their progress.29 This fear is caused by the 
PJD’s claim that women’s reforms are secular and hence incompatible with Islamic teachings. For instance, 
in reference to CEDAW (the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) 
that Morocco ratified in 1993, Bassima Hakkaoui, the only minister in the PJD’s government, expressed her 
discontent and concern about the incompatibility between international treaties and Islamic laws especially 
concerning issues like inheritance, a bone of contention between the secularists and the Islamists.30 It is 
worth-mentioning that Hakkaoui’s ministry encompasses women’s issues.  

Besides international treaties, the PJD could not unleash its grudge against the PNIFD which it 
considered “threatening” to the Islamic identity.. The National Plan was “threatening” for the Islamists as it 
called for a radical change in favor of women and for an approach on “gender” that conservatives cannot 
easily absorb. Ironically enough, the PJD accepted the 2004 reformed Mudawwana (the family code) 
initiated by the king as Commander of the Faithful, the title which gives him religious authority. The 
Mudawwana does not differ so much from the reforms of the PNIFD as it raised the age of marriage to 
eighteen, restricted the role of the matrimonial tutor, restricted polygamy, etc. The PJD, after having been a 
fervent opponent of the PNIFD’s reforms, “praised the effort of adapting the reform to the precepts of the 
Islamic Law”.31 Therefore, the PJD’s political co-potation does not allow for the contestation of laws coming 
from above.  

The ORCF, which is the PJD’s Organization of the Renewal of Feminine Consciousness, further 
proves the discrepancy between the party’s agenda and its political actions. Women affiliated to the PJD hold 
a traditionalist vision like affirming that women should stay home if the husband is financially well-off and 
the priority of women is their family. Also, they advocate some of the most outraging and sensitive issues 

                                                           
29 Fatima Sadiqi, « The Center: A post Revolution Space for women’s movements in North Africa: Morocco as an 
Example”. Women’s Movement in Post-“Arab Spring” North Africa, Ed. Fatima Sadiqi (New York: Palgrave 
Macmillan, 2016), p. 20 
30 Nadia Guessous. “Gender and the Politics of Representation in the New Moroccan Government”, www.resetdoc.org, 
retrieved on 11 January 2018. No page. 
31 Josep Lluis Mateo Dieste, « Demonstrating Islam: the Conflict of the etxt and the Mudawwana Reform in Morocco ». 
The Muslim World (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2009), p. 148. 
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like the right to polygamy, the right to the guardianship of the father and women’s marriage starting from the 
age of fifteen.32 

In fact, since the PJD’s coming to power, their actions speak of a lot of contradictions. It is true that it 
is a way of survival in the political field to hold a moderate tone vis –à-vis reforms that were once attacked 
under the name of Islam. This moderate tone guarantees the PJD, and other Islamists who have chosen the 
same path, access to politics/power and simultaneously the loss of their ideology. It is this ideological 
incoherence which accounts for the ambivalent position of the group. Hence, this weakens the party’s 
discourse. It does neither fully adhere to the very principles and ideology of the group nor to the demands of 
the regime. This state of ambivalence and “inbetweeness” becomes manifest when Abdelilah Benkiran, the 
former head of state, displays his anti-women’s rights agenda by stressing that women need to go back to 
their houses and live up to “the status that God gave to them”. Benkiran resorted to this offense at the time 
when the government failed “to solve the country’s economic problems”33. This offense is released at the 
time when the party works according to the 2011 constitutions which further stresses equality between the 
sexes. Thus, political co-optation has a heavy cost: being inside the political scene but losing the very 
essence of the party’s principles.  

Despite the monolithic way whereby Islamist groups are seen, al-Adl wa al-Ihsan’s orientations and 
motivations differ to a great extent from the PJD’s. Al-Adl’s clear-cut ideology is attributed to the group’s 
adherence to the Minhaj which, for them, provides “exhaustive” answers. Sheikh Yassine, the spiritual guide 
and the founder of the group, explains Minhaj as “adhering to the word of God in the Quran and to the 
Sunnah (the prophetic tradition) at the psychological, moral, spiritual social, political and economic levels”.34 
All in all, it is all about the return to the past when Islam was triumphant. “The exhaustive nature” of the 
Minhaj is extended to women. Yassine wrote a book entitled Tanwir al-Muminate (Enlightening the 
Believing woman) in which he holds a “double criticism” on the lamentable situation of women. The first 
criticism is launched against the monarchy which based on a hereditary system and which is, according to 
Yassine, the source of injustice. The second criticism is againt secularism and secular concepts like 
“feminism”.  

Nadia Yassine, an ardent activist in al-Adl, herself stood still against any change proposed by the 
regime. As she is the most vocal figure in the group, she translates this “double criticism” in her own way. 
While resisting against the PNID, Nadia Yassine says: “this is not  a counter-march; this is the march of 
women against any foreign infiltration to our cultural particularity. We can blame many things on the 
Mudawana but there must be a dialogue and a national consensus to modify it”.35 For her as for the whole 
group, this reform is a kind of apostasy since the plan does not refer to Islam and the Sharia. In an interview 
with a German magazine, Der Spiegel, she questions the validity of women’s right to divorce when they 
cannot provide for herself. Therefore, for her, the real problems to address are: poverty and unemployment.  

In addition to Nadia Yassine’s activism, Adlist women represent the ideology of the group through the 
women’s section. Like Nadia Yassine, they try to defend women’s rights on religious grounds. For instance, 
on their website www.mouminate.come which is referred to as Akhawat al-Akhira (literally, women of the 
hereafter), they re-write the history of female heroism both during the prophetic era and afterwards. This 
website is a platform of criticizing the adynamic jurisprudence which stresses the inferiority of women. They 
invoke examples of sahabiyyat36 who were dynamic outside home. As a case in point, Sharaf Hamidi, an 
adherent to the group, wrote an article about Rafida Bintu Saad, the first doctor in Islam who participated in 
the battle of Khyber and treated Muslim patients and the wounded. This article is written with the intention 
to subvert the image of Muslim women as passive. However, their adherence to Minhaj does not allow them 
to be more audacious in their writings. All they do is rewrite history, which is indeed important, but which 
they cannot exceed.  

The group’s disability to propose practical reforms to women’s issues is eclipsed by their “myth” of 
returning to the glorious past which does not take into account the cultural, sociological and religious 
dimensions. Their past is far-reaching. This is one of the pitfalls of the group’s rigid adherence to their 

                                                           
32 Imane Chaara, “Moroccan Mothers’ Religiosity: Impact on Daughters’ Education”. Women and Scial Change in 
North Africa, Eds. Doris Gray and Nadia Sonneveld (United Kingdom: Cambridge Press University) p. 151. 
33 Sadiqi, op.cit, p. 22 
34 Abdessalame Yassine, Minhaj Tarbiyyatan, Tandiman wa Zahfan. www.yassine.net, retrieved on 12 March 2013. No 
page. 
35 Garçon José, « Les Islamistes défilent à Casablanca, les modernists à Rabat”, www.Liberation.fr, 13 March 2000. 
Web, Retrieved on 2 May 2013. The translation is mine.  
36 Sahabiyyat refers to women companions of the prophetic era. 
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theoretical framework. Regardless of their different paths, all the Islamists cling to the idea of returning to 
the past. In Beyond the veil, Fatima Mernissi explains the return as follows:  

The need for Muslims to claim so vehemently that they are traditional and that their women are 
miraculously escape social change and the erosion of time, has to be understood in terms of their need to for 
self-representation and must be classified as psychological need to maintain a minimal sense of identity in a 
confusing and shifting reality.37 

Mernissi indeed comments on the Islamist demands as a way of resorting to the past to redeem the 
“gloomy” present they live in. Actually, the Islamist ideology, like all the ideologies, is full of loopholes. 
When they accept political co-optation, their ideology becomes ambivalent due to the attempt to reconcile 
with secular regimes. Also, when they remain rigid in front of the exercise of their agenda, they miss being 
part and parcel of the changes that occur despite their will. 
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CULTURES OF FEMININITY AND FEMALE IDENTITIES IN THE GREEK CONTEXT: 

ADOLESCENCE MEMORIES OF WOMEN FROM TWO GENERATIONS  

The aim of the present paper is to discuss the development of dominant gendered discourses and 
ideologies that shape female identities in the Greek social context over time. In more details, focusing on the 
“changing aspects of femininity”, the study explores the discourses that women of different ages use, when 
they recall memories of their adolescence and talk about themselves and about the same-aged young girls of 
their time.  

Two groups of women participated in the study, one group of nine students aged 19-23 at the time of 
the research, who experienced their adolescence during the 2000s, and one group of “mature” women, aged 
50-60 years at the time of the research, who have been in their adolescence during the 60s and 70s. 
Participants had been asked to describe their experience of growing up as young girls in the family and the 
school context, to give their own meanings of adolescent femininity and of the model of ‘good girl’ of their 
time and to talk about their parents’ and teachers’ expectations regarding their own future as women. 

The analysis of these women’s narratives has revealed common, as well as different repertoires and 
brings to light dilemmas and conflicts that exist in their discourses, in an attempt to highlight both the 
changing and the stable aspects of the available discourses of adolescent femininity in Greece during the last 
fifty years. 

                                                           
37 Fatima Mernissi, Beyond the Veil (Bloomington: Indiana University Press, 1987), p.viii 
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Djedidi H. 
(University of Sousse, Tunisia) 

 
LA FEMME DANS LE THÉÂTRE MAGHRÉBIN: 

DE LA DIABOLISATION À LA FEMME PRODIGUE 

Le théâtre, on le sait, se pose en rival au réel dans la mesure où la scène s’offre à nous comme un 
espace où auteur, metteur en scène et comédiens construisent en somme une illusion de la vie qu’on appelle 
par ailleurs dans le jargon de la critique l’illusion théâtrale. Donc ce qui est donné à voir au théâtre serait une 
représentation du réel avec ce que le terme «représentation» suppose de distanciation par des procédés 
propres à cet art comme la parodie, la caricature et la dérision. Comme le théâtre est une invention des 
hommes, la scène sera le lieu où ces derniers vont régler leurs comptes avec tout ce qui leur fait défaut, tout 
ce qui les frustre: amour, argent, pouvoir. 

1- La femme dans le théâtre tunisien: Modes de representations et statut des comédiennes 
La femme, comme objet de quête ou de crainte va constituer l’une des thématiques centrales du 

théâtre, et plus particulièrement du théâtre classique. L’expérience du théâtre maghrébin qui recouvre pour 
nous les trois pays clés de l’Afrique du Nord: la Tunisie, l’Algérie et le Maroc va représenter, sous l’angle 
critique toujours plusieurs figures de la femme: l’amante, l’épouse acariâtre, la jeune femme crédule, la 
mère-poule, la matrone, la sorcière, l’intrigante, etc. Les titres des pièces, relevant d’une mouvance théâtrale 
appelée «al massrah al ijtima’i» (intégralement théâtre social) qui ont constitué pendant les années soixante 
et soixante-dix l’essentiel de la création dramatique sont souvent révélateurs de ces figures conçues et 
représentées par des hommes: 

* Habletou martou38 (pièce écrite dans la vaine du Malade imaginaire de Molière, et consacrant 
l’image de la femme autoritaire, souvent seconde épouse, intrigante et matérialiste. 

* Ah min baba we hmati39 (image de la femme aliénée prise dans l’étau d’un père autoritaire et une 
belle-mère prise dans ses propres contradictions de mère jalouse de sa bru (sa belle fille). 

* Madrest Ensa (référence à l’Ecole des femmes, traduite et jouée dans toutes les langues) avec pour 
figure centrale, la jeune femme niaise et inculte mais qui s’éveille à la conscience de son aliénation par un 
mari despotique. 

* Marti wallat rajol40, Bent El-Youm41, icha rajol42, (pièces jouées jusqu’aux années 70 et consacrant 
la femme émancipée mais perçue par l’homme comme pervertie par la modernité) 

* Khianatou zaouja, Kid ensa sotache, Elkollu min marti ou encore Achkoun yeghleb Enssa (pièces 
représentant des figures déformées de la femme dont l’émancipation est jugée excessive). 

Ces pièces qui ont fortement marqué l’image que les Tunisiens se font de leur femmes ont été très 
jouées jusqu’aux années quatre-vingt. Les hommes s’y posent en victimes et les femmes en bourreaux ou en 
victimes du modernisme. Idéologiquement, les hommes se positionnent, à travers cette représentation, en 
ennemis de l’émancipation de la femme dont ils ne représentent que les travers. 

Curieusement, ce genre de théâtre, en raison de l’absence de prise de conscience chez les femmes 
recrutées pour interpréter ces rôles était très populaire et mobilisait un large public, y compris le public 
féminin. 

Ceci nous amène à parler du statut de la femme comédienne dans les premières troupes du théâtre tant 
tunisien qu’algérien et marocain. L’exemple du théâtre tunisien est édifiant sur les autres théâtres. Ainsi les 
premières comédiennes se recrutaient dans le monde de la chanson. N’en déplaise aux contradicteurs, 
l’histoire du théâtre tunisien a compté avec des femmes qui ont noms: Habiba Mssika, Wassila Sabri, Aziza 
Naïm, Chefia Rochdi, Fethia Khairi, Zohra Faïza43, Mouna Noureddine et qui vont constituer la première 
génération des comédiennes tunisiennes. Ces comédiennes, pour la plupart autodidactes, ont été les 
fantassins de la première armée de ce théâtre. Certaines d’entre elles, retirées pour des raisons de santé, 
souvent oubliées, ont eu une vieillesse difficile, voire misérable. Elles ont fait partie de la génération 
sacrifiée du Théâtre tunisien en ceci qu’elles ont aidé à son rayonnement à un moment de l’histoire où la 

                                                           
38 - Intégralement: Sa femme l’a rendu fou. Cette pièce de fait un procès à la mauvaise épouse, dévalorise la femme et 
pose l’homme en victime de cette dernière. 
39 - Intégralement: Y ‘en a marre de mon père et de ma belle-mère, pièce écrite par Elle présente la situation indélicate 
de la jeune femme qui n’échappe au joug paternel que pour tomber sous celui de la belle-mère. 
40 - Intég. Ma femme est devenu un homme. 
41 - Integ. Femme d’aujourd’hui. 
42 - Integ. Garçon manqué. Ces trois pièces traduisent en fait la résistance au changement et la méfiance du renouveau. 
43 -Comédiennes de la première génération des comédiens tunisiens. 
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Télévision n’était pas là pour en faire des têtes d’affiche et les faire entrer dans la mémoire collective. En 
retour, elles ont bénéficié peu ou prou de l’essor de ce théâtre. 

Ceci dit le plus grand nombre de troupes vont rester démunies face au problème que posent les rôles 
féminins. La femme tunisienne a, de manière générale, enregistré une entrée tardive dans le monde du 
théâtre. La raison en incombe un peu à l’histoire propre du théâtre (ses origines païennes) et aux préjugés 
rattachés à son univers (déliquescence des mœurs, mise à l’index des comédiens jugés subversifs par le 
pouvoir) si bien que les troupes devaient choisir une des solutions suivantes: 

1- Eviter les textes où il y a des personnages féminins et se priver ainsi de représenter l’univers 
féminin 

2- Recruter pour ces rôles des femmes non initiées au théâtre dans les Maisons closes où les 
couches populaires les plus déshéritées et subir les caprices et les aléas de cette catégorie de femmes 
(absence aux répétitions, éclipses, chantage et autres tours) qu’il est très difficile de fidéliser. 

3- Faire jouer les rôles féminins par des hommes travestis en femme (solution pas toujours 
possible pour des raisons socio-psychologiques) 
Il faut donc attendre les années soixante-dix et l’arrivée sur le paysage artistique de la 2ème génération 

de comédiennes issues du théâtre scolaire et universitaire ou de l’unique école d’Arts dramatique de Tunis 
pour que la femme tunisienne se réconcilie avec la scène. 

Depuis le théâtre tunisien va compter une panoplie d’artistes femmes dont certaines vont faire muter 
ce théâtre en coupant ses amarres avec le théâtre classique et en le mettant sur l’orbite du théâtre 
contemporain mondial sans lui faire perdre sa coloration locale. Le meilleur exemple est incarné par Jalila 
Baccar, 

La génération d’Ibrahim Lakoudi (les années 30 du siècle dernier), celle de Aly Ben Ayed (les années 
60) ont continué à donner à voir la femme dans des rôles conventionnels et classiques. La révolution, en 
Tunisie, a, en effet, commencé par Jalila Baccar dans le rôle de Baya dans Ghassalet Enouader du Nouveau 
théâtre qui regroupait à l’époque (1975) Fadhel Jaïbi, Med Driss, Fadhel Jaziri, Habib Massrouki et Jalila 
Baccar. Nous n’avons plus affaire à une représentation dans les rôles conventionnels (soubrette, épouse, belle 
mère ou amante). Dans cette pièce qui inaugure en Tunisie le genre du drame moderne, la femme Baya 
représente la fille gâtée de la bourgeoisie locale. Les options esthétiques de la mise en scène vont mettre en 
valeur, pour la première dans le théâtre tunisien, le corps en tant que langage dramatique expressif, mais 
présenté un peu dans la dérision. Le jeu de Jalila Baccar va souscrire ainsi à une expressivité audacieuse du 
corps féminin qui va ainsi ramener l’homme, le mâle (Laroussi, interprété par Jaziri), à ses propres 
contradictions, d’où le côté subversif et rebelle de ce théâtre. 

De Jalila Baccar, à l’occasion de l’hommage qui lui a été rendu lors de la 17 édition des JTC, Fadhel 
Jaziri a fait un témoignage émouvant où il reconnaît que Jalila Baccar a été réellement la lame de fond qui a 
permis l’émergence du groupe familia. 

La génération de Jalila Baccar, Raja Ben Ammar, Najia El-Ouerghi, Zahira Ben Ammar, Fatma 
Saïdane, Layla Toubel ont fait et continuent, dans une large mesure le printemps du théâtre tunisien où la 
femme est carrément figure de proue. 

Ces femmes vont être tour à tour comédiennes, auteurs dramatiques et dans certains cas metteuses en 
scène. Elles sont arrivées ainsi à gravir les différents paliers de la création théâtrale et à s’imposer comme 
des valeurs sûres dans le monde du spectacle tunisien. Jalila Baccar a co-écrit avec Fadhel Jaïbi les textes du 
Groupe familia, Raja Ben Ammar dirige avec son mari Moncef Essayem l’espace Madar, donne des cours de 
danse et d’Art dramatique, met en scène et joue elle-même dans les création de ce Centre. Najia El-Ouerghi, 
compagne de Noureddine El-Ouerghi, joue aussi dans toute les pièces de ce dernier. 

Cette maturation du théâtre tunisien dans sa prise en compte de l’élément féminin, maturation 
reconnue et jalousée sur le plan panarabe est reconnaissable à travers des travaux comme «Kinza», one 
woman show où Wajiha Jendoubi joue dans la dérision et la caricature, sans doute pour faire passer la 
pillule, la condition de la femme dans la société. Cette autopsie, aucun metteur en scène, ne l’a réussie. 

2- Les expériences algérienne et marocaine: similitude et différences 
Le Théâtre algérien et marocain vont passer, à quelques exceptions près, par les mêmes mutations en 

raison des similitudes qui existent entre les trois pays: 
_ Ils ont tous connu le théâtre au début du siècle passé grâce à la double influence du théâtre colonial 

et des troupes égyptiennes et syriennes qui remontaient jusqu‘au Maroc dans leur itinérance. Le théâtre de 
l’Algérie a à ses débuts subi l’idéologie dominante et sous représenté la femme en la confinant dans ses rôles 
traditionnels d’épouse, de mère ou d’arrache-cœur. Mais ce théâtre doublement meurtri par la guerre de 
libération et les années dures du terrorisme religieux, va donner à voir à partir de la fin des années 90 l’image 
de la femme révoltée. C’est ce qui explique, par exemple le secret de la reprise du spectacle de Slimane 
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Benaïssa «Au de-là du voile». Cette reprise s’explique, certes par la qualité de l’interprétation des 
comédiennes algériennes: Khadija El Mahdi, Myriam Loucif et Fatima Aïbout mais aussi par la qualité du 
texte de Slimane Benaïssa et de son discours virulent contre tous les acteurs de l’aliénation sociale dans un 
pays partagé encore entre la tradition et la modernité. 

Ce spectacle a été réalisé dans deux versions, la première en dialectal algérien, la deuxième en 
français commandée par le Festival international des Francophonies de Limoges. Ce spectacle produit dans 
un contexte social fortement marqué par l’hégémonie des intégristes n’avait pas beaucoup de chance de 
perdurer dans la version arabe. S’il a résisté, dans sa version française, c’est parce qu’il a bénéficié d’une 
liberté d’expression que son pays d’alors ne pouvait pas lui procurer.. 

Notons quand même que la version arabe de ce spectacle avait une chance de se représenter en 
Algérie, parce que S.B comme tous les artistes maghrébins avait, en raison de la censure, son propre 
policier aux portes de son imaginaire. Dans son choix par exemple de représenter en voix off: le frère, le 
général, l’imam et le muezzin (tous des rôles d’hommes autoritaires, obstinés et catrateurs), il n’y avait pas 
que l’option de faire de la scène un espace d’expression pour le corps féminin et la volonté délibérée d’en 
exclure les tyrans masculins. Leur présence sur scène posait le problème de la représentation du pouvoir en 
Algérie. En effet, dans une conjoncture où la censure était au fort de son pouvoir, il y avait un réel problème 
de représenter scéniquement les trois pouvoirs agissants: politique, militaire et religieux. 

Ainsi dans la version arabe, nous avons une séquence ou la soeur cadette prononce un anti-prêche en 
en rapportant, sous forme de discours indirect, les fragments les plus aliénants pour la femme. Dans la 
version française donnée à deux jours d’intervalles de la première au festival de limoges en 1991 auquel 
nous avons eu le bonheur d’assister, Slimane Benaïssa modifie sa mise en scène et le discours en bribes 
devient prêche direct: Khadija El-Mahdi, dans le rôle de la cadette, met la jebba du muphti, tire un tabouret 
monte dessus en s’en servant comme d’une chair et formule carrément un anti prêche. En voici la teneur: 

«Chers Frères, Chères frérettes, 
Chers Fidèles, Chères Fidélettes, 
La foi ce n’est pas de la conserve. Alors votre mise en boîte mosquévitte, on n’en veut 

pas. Vous avez pris Dieu en otage (…) 
Dieu est un choix de liberté et non une obligation d’aliénation. Votre lecture des versets 

est versatile, votre compréhension du Coran est douteuse. Dieu enseigne la force des hommes 
contre la force des armes. Votre recours aux armes est une trahison à la plénitude de 
l’homme.44« 
Dans cette parodie du discours du mufti, il y a plus d’un enseignement à tirer. D’abord, pour la 

première fois dans le théâtre algérien, la femme accède à la prise de parole religieuse et transgresse le 
tabou de l’exclusivité masculine dans la prise de parole religieuse, ce qui constitue une valorisation de la 
femme. Cette parodie cible en fait un système et ses représentants. Notons qu’une telle mise en scène est 
impossible dans l’espace culturel algérien soumis au double contrôle politique et religieux. 

On peut citer un deuxième exemple algérien, celui de Hawa Djabali qui a fui les menaces de mort des 
intégristes en s’installant en Belgique. Emigrée, elle revient sur sa condition de femme algérienne aliénée et 
écrit une pièce dans laquelle elle joue elle-même. Cette pièce s’intitule: Cinq mille ans de la vie d’une 
femme45 où elle aborde en français des thèmes tabous dans sa langue natale: 

 
«Une corde pend à un anneau au milieu de la scène. Tout autour les mannequins. Elle va les 
retourner un à un au cours de la scène. Enceinte, sur le point d’accoucher. 

 
Hajera ─ (Elle s’adresse au militaire de la colonisation) J’espère que l’enfant n’est pas 

de toi! Tu m’as violée durant sept générations, vieux chien baveux! (Elle le retourne). Il parlera 
ta langue en plus ! 

 
(Elle s’adresse à l’homme traditionnel en burnous). Tu m’as bien labourée et tu espères 

un fils, tu as la conscience tranquille (…) Tu ne me fais pas bien l’amour, tu sais… trop souvent 
et beaucoup plus vite… Si je ne jouis pas tu es humilié, si je prends trop de plaisir tu me 
répudies parce que tu ne veux pas d’une folle impudique…» (p.10-11) 

 

                                                           
44 - BENAISSA S. Au-delà du voile, Lansman, 1991, p.37. 
45 - DJABALI Hawa, Cinq mille ans de la vie d’une femme, Bruxelles, Les Editions du Centre Culturel Arabe, 1997. 
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Le cas du théâtre marocain reste légèrement différent. Il a bien de similitudes dans la représentation 
des rôles traditionnels de la femme à l’instar du théâtre tunisien et algérien, mais pour des raisons 
structurelles, le théâtre au Maroc, en dehors de quelques exemples isolés dans le théâtre professionnel ou 
universitaire, il ne comporte pas de pièces réellement engagées dans l’affranchissement de la femme 
marocaine. Echappe à cette règle le théâtre marocain écrit et joué en France ou en Belgique où il y a une 
communauté marocaine assez consistante. On relève quand même un exemple de spectacle édifiant signé par 
Tahar Ben Jelloun l’un des plus grands écrivains marocains (Prix Goncourt). 

Il s’agit de Moha le fou, Moha le sage qui a été porté à la scène suite à une dramaturgie élaborée en 
complicité avec l’auteur et le metteur en scène d’origine algérienne Malek-Kateb. La représentation a été 
donnée dans une vieille chapelle aménagée en théâtre à Limoges la même année où Benaïssa présentait 
aussi son spectacle. Dans cette pièce, une séquence attirée l’attention. Elle représente l’un des personnages 
du roman, un seigneur féodal, polygame, de retour de la Mecque. L’acteur qui interprète le rôle, debout, 
dans son burnous de pèlerin, tenant entre ses mains le postérieur de l’une de ses servantes dans une position 
de fornication crie au plus fort de son excitation une vulgarité en arabe «Zeb bghal !» (Intégralement «bitte 
de mulet !») qui ramène la femme à une condition animale en en faisant exclusivement un objet sexuel. La 
représentation d’un tel discours dans l’espace maghrébin est impossible vu sa teneur sexuelle, voire grivoise 
pour ne pas dire pornographique. 

L’intention de l’auteur est en fait beaucoup plus orientée vers la critique du comportement bestial de 
son personnage masculin que vers la passivité et l’exploitation de la femme par un féodal. Ceci nous ramène 
à la conclusion suivante: le théâtre marocain n’a pas atteint une maturité suffisante à même de lui permettre 
d’être le porte-parole de la condition de la femme dans une société encore polygamique. Ce qui n’est pas le 
cas de la littérature par exemple puisque Khanneta Banouta, nouvelliste marocaine arabophone a inauguré 
son œuvre par un recueil de nouvelles intitulé: Liasqot Assamt. 
Conclusion 

De manière générale, le théâtre maghrébin, contrairement à d’autres formes de loisirs, n’a pas fait du 
corps de la femme un objet de séduction, un appât pour les instincts grégaires de certaines franges du public. 
C’est qu’il est animé par d’autres intentions; un théâtre où des hommes et des femmes s’essayent au jeu 
vivant, direct et à haut risque de donner vie à des personnages, aux idées et aux sentiments qui animent la 
nature humaine, dans cette désespérante tentative de donner à réfléchir sur notre être au monde. C’est là aussi 
que la femme, par exemple, s’essaie au jeu paradoxal de la re-création. 

Fedoryshyn H. 
(Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine) 

 
GENDER STEREOTYPES AND THEIR IMPACT  

ON ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE 

Topic Outline. Culture of each society has certain rules of conduct, customs and traditions which are 
passed down from generation to generation and eventually become stereotypes – fixed personal beliefs and 
ideas which were adopted by a certain community at a particular period of time. Various people or groups 
may have different ideas about the same object or phenomenon depending on versatile factors, such as 
political or economic environment, cultural context, education level, methods of education, family traditions, 
geopolitical situation, etc. [1].  

Gender stereotypes appear both at the level of society, communities, and in a family setting, where 
they usually perform a destructive function and are a common cause of domestic violence in its various 
manifestations. A noteworthy detail is that it is mostly women who fall victims to spousal abuse. According 
to L. Heise, M. Ellsberg, M. Gottemoeller, the proportion of female victims of domestic violence ranges 
throughout the world from 10 to 50% [2, p. 16].  

Article 24 of the Constitution of Ukraine guarantees freedom from discrimination on any grounds, in 
particular, discrimination by gender. However, Ukrainian women who fall victims to spousal abuse rarely 
seek help from law enforcement agencies. Among the main reasons for such behavior, we can single out 
tolerance of violence from the husband (in support of this there is a saying that beating one’s wife is a sign of 
love), fear of revenge on the part of the partner, feeling of personal guilt, fear of besmirching the family’s 
good name, low self-esteem, as well as financial dependence, women’s conviction that law enforcement 
agencies are unable to prove the culprit guilty and protect her from further aggression of her husband, 
women’s uncertainty that the law can stop such crimes, possible deterioration of the victim’s social status if 
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the crime is disclosed, the fact that a significant number of victims suffer further emotional damage in the 
course of complaint verification, as well as during pre-trial and judicial investigations. 

Data. Being social norms, gender stereotypes are extremely stable and repeat from generation to 
generation. The most persistent gender stereotypes are adopted in childhood: in the family circle, in 
kindergartens, and schools and then carried into adult life, one’s own family. Overall, stereotypized ideas 
about men and women in any community reflect its psychology to some extent. Thus, researchers T. 
Hovorun, O. Zabuzhko point out that Ukrainian ethnic culture reveals deep archetypal ideas about fertility, 
sensuality, intimacy, essence of mating and procreation. In Ukrainian minds, gender is a half-being, and the 
meaning of family life is in harmonious communication with the other half. Gender perception of Ukrainians 
lacks rigid stereotypes concerning masculinity and femininity, whose dichotomy is inherent in most ethnic 
groups. After all, from ancient times till nowadays, masculinity of Ukrainian women originates from both 
erudition, efficacy, determination of Princess Olga, and the ideas of independence and liberties that have 
especially spread since the times of the Zaporozhian Sich. According to ethnologists and historians, 
Ukrainian spiritual tradition has produced a peculiar code of Ukrainian female character: intelligence, 
kindness, courage and dignity [3; 4]. However, Ukrainian collective subconsciousness also contains many 
other, negative gender role attitudes associated with national history and culture.  

Gender stereotypes have constructive and destructive aspects [5]. In Ukrainian society they are mostly 
destructive. For example, public opinion imposes rigid attitude that a woman can be happy only when she 
fulfills her potential as mother, that a woman cannot be successful in management, business, or politics. 
Therefore, women tend to have lower social status, less power and earn less money. They reach a lower level 
of prosperity and enjoy less personal liberty. So, we can observe gender discrimination against women. 
Gender stereotypes also contribute to discrimination against men by preventing them from becoming 
partners in family life and inducing their violence. Traditional male role is considered to comprise standards 
of success, status, mental, physical, emotional stability, antifemininity. Many men are unable to fully comply 
with these standards, which leads to stress and compensatory reactions, limitation of emotionality, obsessive 
desire for competition and success. These ideas hinder a new approach to the role of husband and father at 
home. Therefore, gender stereotypes prevent women and men from realizing their rich human potential, limit 
human rights and result in gender discrimination, i.e. violation of human rights by gender. 

Based on the analysis of research literature, we single out two main types of gender attitudes and 
stereotypes – patriarchal and feminist – affecting public opinion and social morality. Patriarchal attitudes are 
characterized by: 1) opinion that there must be a strict division of male and female roles in social interactions 
and family relations; 2) attitude according to which the man has a leading, active role in the family and 
society, and the woman is subordinate, passive; 3) belief that values of women and men are different – 
family and love are female priority values, while business, work, self-realization outside the family are male 
values; 4) preference to family relationships, where the husband is the head of the family, the breadwinner; 
5) considering the main female role in the society to be the role of mother; 6) condemnation of female 
behavior, dominated by commitment to self-realization outside the family, career, professional achievement; 
7) ideas that the patriarchal model of society is natural due to gender biological differences; 8) condemnation 
of equal rights of women and men.  

For example, men who commit and (or) encourage violence in intergender relations were revealed to 
have traditional gender role attitudes. However, not all men with such attitudes commit violence in 
intergender relations [6, p. 170]. What this means is that masculine gender role attitudes lead to violence 
offenses only in combination with some other risk factors. Ukrainian researchers in the field of violence 
believe that violence in intergender relations is associated with patriarchal cultural standards. The main 
contributors to conflicts and domestic violence are the following: competition for leadership in the family, 
autocratic instincts, family budget allocation, sharing the household chores, single person decisions on a 
number of other important issues (for example, childbearing); craving for independence, assertion of the 
right to separate personal life, different views on morals in regard to sexual relations, conflicts due to marital 
infidelity (for instance, marital infidelity increases the risk of victimization in women rather than men) [7]. 

Investigation into criminologic characteristics of domestic violence committers showed that criminals 
who committed murder of their spouse usually earned more than their victim. In families where wives earned 
as much as or more than their husbands, more cases of husband’s murders occurred. Dissatisfaction with 
family income redistribution is also of great importance to determine the moment when conflict develops 
into crime. In general, low family income affects men who fall victims to violence more often (women’s risk 
of becoming victims does not depend on family income). Male partner’s low or, on the contrary, huge wages 
contribute to violence [7]. 
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Acts of violence committed by wives against their husbands are less common. Biological causes of 
such violence can be husband’s handicaps, health problems, disability. Economic factors that contribute to 
domestic violence against husbands are their financial dependence on their wives, unemployment. 
Psychological reasons for such violence are, in the first place, psychological constitution of husbands, in 
particular, their dependent, psychasthenic personality traits. Quite often, husbands, who fall victim to 
domestic violence, display infantilism, immature self-identity, low self-esteem, mental crisis, etc. They go 
through the same process of assuming the role of victim as women do (learned helplessness, underdog 
syndrome). Usually, violence against men manifests itself, in the first place, psychologically (suppression, 
pressure, insult, rejection of communication, control over life spheres), economically and, much less often, 
physically. 

Men rarely seek help from the police or specialized services supporting victims of violence because 
they consider it unbecoming of male behavior. Sometimes they confide their problems in relatives and 
friends but more often they abuse alcohol. 

In Ukrainian society, most gender stereotypes are discriminatory, destructive and hinder harmonious 
family relations, and, therefore, need change. We believe that gradual change of gender stereotypes as well 
as effective implementation of gender policy requires providing all government officers with relevant 
training on gender equality issues, introducing responsible parenting schools in every city, developing a 
chain of gender education centers, etc. Furthermore, the media should spread information on advantages of 
gender-sensitive community and give coverage to other countries’ positive experience in this field.  
Conclusion  

Overall, domestic violence is fairly widespread around the globe and in all walks of life. Offenders 
may belong to any social class and can be found among people with different levels of education and 
amenity. Victims of domestic violence may be representatives of any or all age, national, social and 
economic, education, professional, religious and other groups. However, their common trait is that they fall 
victims to their nearest and dearest.  
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MEANINGS OF SEXISM AND GENDER EQUALITY 

The purpose of the present study is to explore the personal meanings of sexism and of gender equality. 
Defining sexism and general equality is a rather challenging task. There are various definitions for these two 
concepts which change constantly mainly in relation to the cultural and political backgrounds. Sexism is 
usually defined as prejudice and discrimination based on a person's sex while gender equality is the 
continuous struggle for equal rights and opportunities between women and men.  

In the present study, which was conducted as part of a bigger research project, ten Greek women aged 
18 to 29 years old, all of whom were university graduates, participated in semi-structured interviews and 
were asked to give their own definitions and personal meanings of sexism and gender equality. Apart from 
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defining these concepts, the interviewees shared with the researcher their personal experiences of everyday 
sexism and gender inequalities as well as their thoughts on gender roles in the Greek society. The collected 
data where then analysed using the method of feminist discourse analysis. The aim of the analysis is to 
identify within the discourse of the ten women who were interviewed, the main interpretative repertoires 
concerning the meanings of sexism and gender equality. In detail, the present paper focuses on they way the 
interviewees construct in their discourse their personal meanings of sexism and gender equality.  

Keywords: sexism, gender equality, feminist discourse analysis, feminism  

Frosi L. 
(Aristotle University of Thessaloniki, Greece) 

 
SCHOOL PRINCIPALS’ EMOTIONS UNDER A GENDER PERSPECTIVE 

In recent years, the topic concerning 'emotions and school leadership' has received significant attention 
in the educational leadership literature. The main purpose of the present study was to investigate the 
emotional experience of principals employed at secondary education schools, focusing on their emotions and 
on the conditions that they face during their every day school reality, as well as on the factors that affect their 
emotional experience. Six principals (three men and three women) employed at secondary education schools 
located in Thessaloniki participated in personal semi-structured interviews which focused on their emotional 
experience. In detail, two of them were employed in a Gymnasium (Junior High School), the other two were 
employed in a General Lyceum (High School) and the remaining two in a Vocational High School.  

The participants appeared to have positive and negative emotions, giving emphasis on the negative 
ones. According to the results, besides the conditions that create emotions, four factors seem to affect 
principals’ emotional experience. These are the type of school, the principals’ personality, their earlier 
experience in the principals’ position and gender. This paper focuses on the last factor. Women participants 
reported that their gender played an important role in the way that other teachers confront them, especially at 
the early period of their principal’s duties, and this fact increases the frequency and the intensity of their 
negative emotions. 

Fitouri C., 
Ben Jomaa H., 

Mouellhi S. 
(University of Manouba, Tunisia) 

 
FEMME TUNISIENNEMANAGER ET/OU LEADER AUX POSTES DE DECISION 

Introduction 
Il est à noter que l’environnement socio-économique est composé essentiellement d’organisation de 

grande ou de petite taille, d’un ou de plusieurs individus. Ces organisations sont considérées comme étant 
des entités sociales et économiques comprenant diverses ressources dont principalement humaines, 
financières et matérielles. Selon Gaha (2010), «ces ressources matérielles et immatérielles de l’organisation 
sont toutes acquises, organisées et mises à contribution pour produire des biens et/ou des services destinés à 
la vente sur le marché».  

Cependant, même si la finalité générale est la même, chaque organisation conçoit, organise et gère ses 
ressources selon une manière propre. Chaque organisation serait ainsi une entité singulière, caractérisée par 
un mode de management et un style de direction spécifique à elle. Selon qu’on soit manager et/ou leader, 
l’identité de l’organisation se construit, se démarque et évolue à travers les multiples interactions avec son 
environnement interne et externe. 

En effet, ce style de direction déployé dans une organisation semble être différent, qu’on soit manager 
ou leader aux postes de décision. Chaque mode de direction présente des avantages et des inconvénients 
propres à ses spécificités. En ce qui concerne la démarche managériale, elle est essentiellement une logique 
rationnelle et pré-établie. En tant qu’élément exécutif de son organisation, le manager poursuit la réalisation 
de ses objectifs selon un circuit construit et planifié. Ses préoccupations s’attachent essentiellement à assurer 
un bon contrôle des ressources gérées et à réduire les risques. Il s’appuie principalement sur une structure 
très hiérarchisée et bureaucratique.  

Quant au leader, il collabore et fait preuve de créativité. Pour le succès de son action, le leader sait agir 
en dehors de la routine et saisir les opportunités. L’innovation et la créativité sont les principales 
caractéristiques de son style de direction. Ce leader favorise les interactions dans un esprit de collaboration et 
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de communication. Le changement constitue en effet, une démarche habituelle et collective pour se 
développer et saisir les opportunités Ducrou (2008).  

Il est clair alors que le manager est quelqu’un qui est concentré sur ses objectifs, son plan d’action et 
dont ses préoccupations s’attachent essentiellement à assurer un bon contrôle des ressources gérées de façon 
rigide. Ceci se fait selon une hiérarchisation, une discipline imposée et où les décisions appartiennent au 
manager. Quant au leader, il s’agit d’une personne possédant un état d’esprit créatif et une dynamique 
d’action collective. L’acte de leadership correspond ainsi à une approche particulière de management 
participatif, basée sur l’innovation, le risque et la création de valeur (Foyolle, 2004). 

Par ailleurs, ces deux approches de direction semblent avoir des rapports avec le genre. Ainsi, certains 
auteurs soutiennent cette idée et d’autres pensent qu’être homme où femme leader n’a pas de l’importance. 
C’est plutôt le style de direction dudit leader qui importe du fait qu’il devrait se reposer sur l’analyse de la 
situation dans son contexte environnemental  (Bartol & Martin, 1998). Par contre, d’autres courants de 
recherches voient que les femmes dans les postes de direction sont plutôt des leaders, alors que les hommes 
sont des managers centrés uniquement sur la concrétisation de leur gestion stratégique. Selon Bass (1985), il 
s’agit de deux styles de direction différents qui distinguent bel et bien les femmes et les hommes aux postes 
de décision: le leadership transformationnel caractérisant les femmes et le leadership transactionnel propre 
aux hommes.  

Parallèlement, et face à une construction sociale différente, le titre de manager est souvent associé aux 
hommes et n’est que la représentation d’une forte masculinité (Blumen, 1992). Les femmes dans les postes 
de décision sont ainsi incompatibles et se trouvent dans l’incongruité du rôle de genre dans la société 
(Schein, 1973). Par ailleurs, cette présence accrue des femmes dans tous les secteurs d’activité semble 
alimenter un discours enthousiaste valorisant les différences «intrinsèques» entre les comportements 
professionnels des hommes et des femmes. Oscillant entre le discours sur les «qualités féminines» et la 
«femme providentielle», la féminisation du monde du travail est ainsi présentée comme un enjeu pour la 
performance économique des entreprises (Landrieux-Kartochian, 2005). Cependant, nous constatons une 
sous-représentation de la femme aux postes de décision et une inégalité socio- économique flagrante. 

Face à cette réalité sociale en Tunisie, comment les femmes peuvent-elles contourner ces obstacles et 
assurer leur ascension professionnelle? Comment devient-on manager et/ou leader quand on est femme en 
Tunisie? Quel style spécifiant la femme Tunisienne aux postes de direction? 

En effet, dans une société représentée par 51% de femmes et qui sont plus diplômées que les 
hommes46, investir également dans leur ascension professionnelle est l’un des moyens les plus efficaces 
d’accroitre l’égalité, mais aussi de promouvoir la croissance économique durable. Ces femmes ont aussi droit 
de bénéficier des mêmes opportunités que les hommes dans les postes de décision, ce qui répond aux 
exigences d’équité et de justice sociale. 

C’est dans cet esprit qu’il nous semble légitime d’établir un constat général décrivant la situation 
actuelle de la femme tunisienne dans les postes de direction, à savoir: son profil, son parcours, son style de 
direction et les valeurs acquises durant son expérience. Ce qui pourrait distinguer également son mode de 
management. Nous identifions également les obstacles qui freinent ces femmes dans leur ascension 
professionnelle aux postes de décision et les contraintes qui les tiennent à l’écart du cœur du développement 
social et économique. 
DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique utilisée est qualitative selon une démarche exploratoire à partir 
d’entretiens semi-directifs avec des femmes aux postes de décision. Ces entretiens ont été élaborés autour de 
différents thèmes définis au préalable et consignés dans un guide d’entretien en face à face, et qui a duré en 
moyenne 30 minutes. Ces entretiens ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques suivantes: 
Thème 1: Profil; 
Thème 2: Parcours et difficultés qu’elles rencontrent pour accéder aux postes de direction; 
Thème 3: Obstacles liés aux codes sociaux et à leur construction sociale; 
 Thème 4: Vécu social et motivation; 
Thème 5: Style de direction déployé; 
Thème 6: Différences ou similitudes entre leur style de direction et celui des hommes; 
Thème 7: Solutions proposées pour faciliter leur ascension professionnelle. 

Cependant, nous avons opté pour une interview libre toute en étant observatrice, afin de laisser la 
possibilité à l’interviewée de s’exprimer spontanément. Cette démarche adaptée à la recherche exploratoire 

                                                           
46 Il est à noter que 68% des femmes tunisiennes sont titulaire d’un diplôme universitaire.  
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s’est déroulée selon un plan précis et par ordre des questions, toute en laissant l’interviewée la liberté de dire 
sa pensée (Dantier, 2008). 
POPULATION D’ETUDE  

Notre enquête vise comme population d’étude des femmes aux postes de décision dans divers domaines. 
Bien que ce type d’échantillon est marginal, son intérêt réside au fait qu’il nous met en lumière le profil de ces 
femmes, leur parcours, leur style de direction et les freins à l’ascension professionnelle. Deux femmes étrangères 
font également parties de notre échantillon, une burundienne et une deuxième britannique, et ce dans le but 
d’effectuer un regard croisé entre les trois nationalités et notamment entre la femme africaine et celle européenne. 
Dans ce qui suit, nous présentons les données relatives au profil de ces femmes à savoir, fonction, âge, situation 
familiale, secteur d’activité, formation initiale et années d’expérience dans le poste (voir tableau 1).  

 
Tableau 1: Profil des Femmes interviewées 

 Nationalité Fonction Age Secteur 
d’Activité 

Expérience 
au Poste 

Situation 
Familiale 

FEMMES NOMMEES 
1 Tunisienne  Ministre 

AJS  
36 ans AJS 2 ans Célibataire 

2 Tunisienne  Ministre  
FFE 

57 ans  FEPA 3 ans  Mariée  

3 Tunisienne  Conseillère du 
président de la 

république chargée 
de la JS  

34 ans  AJS 2 ans  Célibataire  

 
4 

Tunisienne  Conseillère auprès 
du ministre des AJS 
chargée de la femme 

48 ans AJS 3 ans Mariée  

5 Tunisienne Commissaire 
Régionale  

39 ans AJS 2 ans Mariée  

 
6 

Tunisienne Directrice d’une 
administration 

publique  

50 ans AJS 3 ans Célibataire  

7 Britannique  Directrice British 
Council  

58 ans Langues  5ans  Mariée  

FEMMES ELUES  
 
8 

Burundienne  Membre du CIO 49 ans  Egalité des 
sexes et 
diversité  

3 ans  Mariée  

 
9 

Tunisienne Présidente d’une 
organisation 

publique  

48 ans AJS 6 ans Mariée  

 
10 

Tunisienne Présidente d’une 
organisation 

publique  

48 ans AJS 3ans Mariée  

 
11 

Tunisienne Membre de la CABB  62 ans BB 3 ans Mariée  

12 Tunisienne  Directrice de 
l’ISSEP 

54 ans AJS 2 ans Mariée  

13 Tunisienne Vice-présidente 
d’université  

54 ans Enseignement 
supérieur  

6 ans Mariée  

 
SYNTHESE ET ANALYSE DES ENTRETIENS 

Avec l’accord des personnes associées à la présente recherche, les entretiens ont été entièrement 
enregistrés et par la suite retranscrits intégralement en verbatim. Les différents items analysés par ordre nous 
ont permis de repérer les «unités de sens» et par la suite les associations d’idées et l’analyse thématique du 
champ lexical et des similitudes et les écarts des pensées. C’est dans ce tableau qui suit que nous présentons 
cette synthèse thématique (tableau 2). 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

47 

 
Tableau 2: Synthèse et analyse des propos  

THEME SYNTHESE ET ANALYSE EXTRAITS VERBATIMS 
 

Parcours 
7/13 femmes ont eu la chance d’être 
nommées aux postes de pouvoir, sans 
pour autant eu de l’expérience en matière 
de management. Ces femmes ont tout 
simplement participé aux compagnes 
électorales de leur parti politique juste 
après la révolution. C’était comme une 
reconnaissance de leur militarisme et de 
leur engagement. Ces femmes qui 
manquent d’expérience politique n’ont 
fait que promettre d’être à la hauteur de 
leur responsabilité et d’être forte pour 
avoir de l’audace d’agir.  
 
Pour la femme britannique, la 
compétence est le seul critère pour avoir 
le poste, indépendamment du genre. 
 
6/13 ont été élues après un parcours long 
et difficile. Le fait d’être femme rend les 
choses plus compliquées et plus longues. 
Quand il s’agit d’avoir un poste de 
décision, l’homme est le plus apte à cette 
responsabilité. 
Le fait également d’être mère, 
l’ascension devient plus difficile et ces 
femmes préfèrent s’occuper d’abord des 
enfants avant de penser carrière.  

 
«j’ai décidé d’être tête de liste parce 
que dans ma région aucune femme n’a 
osé le faire». 
 
«j’ai réussi toute en restant discrète et 
les autres me sous-estiment parce que 
j’étais très jeune pour faire de la 
politique». 
 
«se surpasser devant les personnes qui 
pensent être meilleure». 
 
«j’y crois en mes capacités. On avait la 
même intelligence et les mêmes 
compétences». 
 
«après plusieurs années, je prends 
enfin ma place parmi les grands». 
 
«j’ai travaillé dur pour s’imposer et 
avoir ce poste».  
 
«je me suis concentrée sur l’éducation 
de mes enfants d’abord, pour ensuite 
penser à moi-même». 

 
Obstacles 

et  
 Codes Sociaux 

L’idée d’obstacle est présente pour 
toutes les femmes. L’arrivée à un poste 
de décision est le résultat de beaucoup 
d’effort et de volonté.  
Les femmes désignées, pensent qu’elles 
devraient être soutenues par un homme 
pour apprendre à gérer et réussir. 
Quant aux femmes élues, elles doivent 
travailler durement pour se faire écouter 
et s’imposer dans une société masculine. 
Oser est également un critère de réussite 
pour ces femmes. 
Contrairement aux femmes tunisiennes, 
la femme africaine ne croit pas en elle et 
se sous-estime par rapport aux hommes. 
Quant à la femme européenne, l’accès au 
poste ne dépend que de la femme et de 
ses compétences. 

 «les hommes sous-estiment le travail 
quand c’est fait par une femme». 
«se surpasser devant les hommes qui 
pensent être meilleurs». 
«la femme devrait être soutenue et 
encouragée par un homme pour 
réussir». 
«en tant que femme je dois toujours 
faire plus pour être écoutée et 
respectée». 
«les postes de décision sont pour les 
hommes parce qu’ils pensent qu’ils 
sont plus forts que nous». 
 
«Chez nous, la femme doit parler peu 
et pas à haute voix» 
«quoi moi ??, pourquoi moi !?» 
«maman des gens fous veulent que je 
me présente au bureau fédéral !?». 

 
Vécu Social 

et 
Motivation 

La totalité des femmes interrogées ont 
été soutenues et encouragées par leur 
famille pour avoir leur diplôme et 
progresser dans leur parcours 
professionnel sans limite, ni complexe.  
 
La conciliation entre vie privée/vie 

«J’étais la petite fille libre soutenue 
par sa famille et qui adore 
communiquer et s’exposer». 
«La femme tunisienne est toujours 
forte». 
«La femme tunisienne, histoire et 
culture».  
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professionnelle est pour la majorité 
réussite grâce au mari et aux parents qui 
aident à l’éducation des enfants.  
 
 
 
 
Cependant, toutes ces femmes pensent 
qu’elles sont mal soutenues par les autres 
femmes. 

«j’ai vécu sans mon père qui était en 
prison. j‘ai reçu une lettre de lui qui 
me demande d’aider ma mère à élever 
mes frères et sœurs». 
«mon mari rentre fatigué du travail et 
ne voulait pas discuter football, alors il 
m’a dit un jour: j’ai trouvé un endroit 
ou tu peux crier librement: la FF!!». 
«si elle pense et agit comme étant plus 
intelligente que les autres femmes, elle 
sera bloquée et contrariée». 

 
Style  

de  
Direction  

Toutes les femmes sont d’accord au fait 
qu’elles sont perfectionnistes et poussent 
les choses au bout. 
Pour eux, le travail en groupe, la 
délégation des responsabilités et le 
management participatif sont les 
principaux critères qui identifient leur 
style de direction. 
Elles sont plutôt collaboratrices et 
incitatives pour une meilleure efficacité.  
 
Pour la femme britannique, son style est 
plutôt managérial basé sur le réalisme et 
la compétence.  

«je opte pour le travail en groupe et 
l’entraide pour un meilleur résultat». 
 
«j’écoute les avis, les idées pour 
prendre ensuite mes décisions». 
 
«je suis très exigeante avec mon 
groupe mais quand il y a des 
difficultés, j’interviens pour les aider». 
«consulter et communiquer sont mes 
atouts pour diriger mon équipe». 
 
«plutôt manager orientée vers la 
tâche». 

 
Différences/Similitu

des Style de 
Direction  

Femmes/Hommes 

Ces femmes pensent qu’elles tiennent en 
compte l’aspect humain dans leur 
direction, alors que les hommes ne sont 
là que pour atteindre leurs objectifs. 
Selon ces femmes, les hommes sont plus 
tranchés et rapides dans les prises de 
décision, contrairement à eux. Elles 
prennent souvent leur temps après avoir 
consulté et se font aidées par ses 
collaborateurs.  
Quant à la femme britannique, aucune 
chose de spécial à signaler se rapportant 
au genre.  

 
«les hommes pensent qu’ils ont 
toujours raison et dès qu’ils décident, 
ils passent à l’action». 
«se préoccuper des autres est un atout 
pour nous les femmes». 
«imposer son autorité sans pour autant 
être cassant». 
«agir toujours dans un esprit 
constructif contrairement aux 
hommes».  
 
«les relations sont égalitaires, basées 
sur la probité et la compétence». 

 
Solutions Proposées 

pour faciliter 
l’Ascension 

Professionnelle 

Plusieurs recommandations ont été 
annoncées par ces femmes. Nous citons 
ce ci: 
- La compétence et la probité.  
-Le soutien mutuel des autres femmes. 
- Croire en ses capacités. 
- Oser s’imposer et tenir le coup. 
- Valoriser les success story à travers les 
médias. 
- Opter pour la formation continue, 
spécifique aux femmes.  
-Travailler sur soi même pour acquérir 
les compétences nécessaires au 
management stratégique et opérationnel.  

«entre femmes il faut créer un groupe 
et discuter des problèmes, des 
obstacles et se soutenir mutuellement». 
«ce sont les femmes qui doivent faire 
des efforts pour que les autres nous 
acceptent». 
«l’histoire personnelle devient 
l’histoire collective et un processus». 
«encourager les hommes à élire des 
femmes mais les femmes doivent se 
montrer capables». 
«c’est à nous de travailler, pas les 
autres» 
 «la formation continue et le 
développement professionnel des 
femmes est une solution pour acquérir 
des compétences». 
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Conclusion  
Les propos des femmes interrogées vont dans le même sens que la littérature et spécifient un 

leadership au féminin basé sur l’esprit participatif et consultatif. Les femmes aux postes de décision 
réagissent de façon plus souple et interactive que les hommes, qui sont plutôt autoritaires et trop directs, 
adoptant le style de management hiérarchique. Cependant, malgré les obstacles liés aux codes sociaux, ces 
femmes trouvent leur motivation de leur entourage et sont soutenues par leur famille. La conciliation vie 
privée/vie professionnelle est atteinte grâce aux parents et au mari qui participent pleinement à l’éducation 
des enfants. 

Cependant, contrairement à la femme burundienne moins confiante en elle et se sous-estime par 
rapport à l’homme, la femme tunisienne pense qu’elle présente les mêmes compétences que les hommes et 
qu’elle est efficace aux postes de décision. Pour elle, les obstacles ne sont liés qu’aux codes sociaux et qu’au 
manque de soutien mutuel de la part des autres femmes. Pour la femme britannique, aucune référence n’est 
liée aux stéréotypes. Cependant, cette femme européenne se qualifie en tant que manager plutôt que leader et 
pense que le management nécessite une structuration formelle pré-établie pour qu’il soit efficace.  

En ce qui concerne les solutions, ces femmes sont toutes d’accord au fait qu’elles doivent se soutenir 
mutuellement pour s’imposer et franchir les obstacles liés à leur ascension professionnelle. Elles doivent 
travailler sur eux-mêmes pour s’affirmer et faire leurs preuves. La formation continue au féminin est en effet, 
une des solutions pour sensibiliser les femmes sur leurs droits, mais aussi pour acquérir des compétences sur 
le plan savoir, savoir faire et savoir être et se développer professionnellement. C’est donc principalement aux 
femmes de faire évoluer les choses et de dépasser les obstacles pour espérer l’égalité sociale et économique 
en Tunisie et en Burundi.  

Pour résumer, en adoptant le style de leadership dans les postes de décision fondé sur les relations 
humaines et les décisions consultatives, les femmes sont censées être plus avantagées que leurs homologues 
hommes. L’épanouissement du personnel et son implication dans les décisions, pourraient favoriser la 
créativité et assurer un avenir plus sécurisant et riche d’opportunités. Reste que ces femmes croient en leurs 
capacités, se forment continuellement et se soutiennent mutuellement pour franchir ensemble les obstacles 
liés aux stéréotypes sociaux.  
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LA RELATION ENTRE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET L’INTENTION 
ENTREPRENEURIALE CHEZ LES ÉTUDIANTS EN COMPTABILITÉ: 

UNE ÉTUDE SELON L’APPROCHE GENRE 

Introduction  
Arrosez régulièrement votre optimisme, c’est ce qui a avancé Le Bihan (2016) dans son livre le Leader 

positif. Selon l’auteur, l’optimisme peut être décrit comme une plante il faut l’arroser régulièrement si l’on 
souhaite la voir grandir sinon les mauvaises herbes du pessimisme viendront vite l’étouffer. Les émotions et 
plus précisément les émotions positives sont indispensables dans le processus de prise de décision 
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puisqu’elles permettent de réagir à un changement de situation tout en étant adaptative et créative (Roy et 
Lainé, 2004).  

Dans le domaine de l’entreprenariat, l'intelligence et les émotions sont les deux facteurs fondamentaux 
qui contrôlent et influencent les traits de personnalité qui entraînent la croissance du potentiel entrepreneurial 
(Dixit et Moid, 2016). Actuellement, les chercheurs accordent beaucoup d'attention au concept de l’intention 
entrepreneuriale et de son processus mais il y a eu peu de recherches ayant évaluer les dimensions de 
l'intelligence émotionnelle et leur effet sur l’IE (Mortan et al. 2014). L'objectif principal de cette étude est de 
placer le «genre» au centre d'analyse de la relation entre l’intelligence émotionnelle et l’intention 
entrepreneuriale dans le milieu universitaire. Plus précisément, nous cherchons à mesurer les dimensions de 
l’intelligence émotionnelle chez les étudiantes et étudiants inscrits en comptabilité et leurs effets sur leur 
intention entrepreneuriale.  

I ÉTAT DE LA LITTÉRATURE  
1. L’intelligence émotionnelle: Définition et dimensions  

Le concept de l’intelligence émotionnelle a pris de l’ampleur avec les récentes publications de 
Goleman (1997, 1999, 2005) relatives à l’application de l’intelligence émotionnelle au travail. Adapté au 
contexte du travail, l’Intelligence Émotionnelle signifie plutôt «qu’on gère ses sentiments de manière à les 
exprimer de façon appropriée et efficace afin de permettre aux autres de collaborer harmonieusement aux 
objectifs communs» (Goleman, 1999: 16). Elle englobe ainsi la maitrise de ses propres émotions et celles des 
autres afin de mieux s’adapter aux changements et arriver à résoudre un problème donné. En 2001, Goleman 
et Cherniss (2001) ont proposé un cadre d’analyse de l’IE plus complet.  

L’intelligence émotionnelle est composée de quatre compétences principales, regroupées en deux 
catégories (compétences émotionnelles personnelles et sociales) et qui sont respectivement: la conscience de 
soi ou auto-évaluation (capacité à comprendre ses émotions et à reconnaître leur incidence), la maitrise de soi 
ou autorégulation (capacité à maitriser ses émotions et impulsions et à s’adapter à l’évolution de la situation), 
la conscience sociale ou empathie (capacité à détecter et à comprendre les émotions d’autrui et à y réagir, 
tout en comprenant les réseaux sociaux) et la gestion des relations sociales ou aptitudes sociales de 
communication (qui correspond à la nécessité d’inspirer et influencer les autres, tout en favorisant leur 
développement et en gérant les conflits).  

2. L’intelligence émotionnelle et genre  
La différences genre dans l'intelligence émotionnelle est controversée. Certains chercheurs tels que 

Goleman (1998), Bar-on (2000), Petrides et Furnham (2000), Alumran et Punamaki (2008) ont mis en 
évidence que l'intelligence émotionnelle, considérée ne varie pas avec le genre alors que d’autres comme 
Mayer et al. (1999), Gendron (2015) ainsi que Dhani et sharma (2017), ont montré que l'intelligence 
émotionnelle, diffère entre hommes et les femmes. En intégrant la notion de genre dans ses travaux sur 
l’intelligence émotionnelle, Gendron (2015) a également intégré la notion du genre dans ses travaux sur 
l’intelligence émotionnelle. Elle cherchant à différencier les compétences émotionnelles selon le genre, 
Gendron (2015), Ainsi, en séparant les compétences émotionnelles d’ordre personnelle à celles sociales, 
l’auteur a souligné qu’il existe effectivement une différence d’utilisation des compétences selon le genre. 
Ainsi, les compétences émotionnelles essentielles pour réussir à l’école traditionnelle» sont principalement 
développées chez les filles. (Gendron, 2015). Il s’agit des compétences d’autorégulation et des aptitudes 
sociales de communication, plus profitables en milieu scolaire. Adapté au milieu professionnel, Mayer et 
Salovey (1999) «ont montré que les femmes tendaient à produire des scores plus élevés sur les mesures de 
l’intelligence émotionnelle que les hommes» (cités par Stys et Brown, 2004: 33). Il en découle l’hypothèse 
suivant: Hypothèse H1: l’intelligence émotionnelle des femmes est plus élevée que celle des hommes 

3. L’intention entrepreneuriale (IE) et genre 
«L’intention entrepreneuriale est le premier acte dans le processus entrepreneurial. Elle résume la 

volonté d’une personne de créer sa propre entreprise, et peut être expliquée par des caractéristiques 
individuelles de l’entrepreneur potentiel,…» (Boudabbous, 2011). D’après Tounès (2006) l’intention 
entrepreneuriale est une phase majeure du processus de création d’entreprise. Cette volonté d’entreprendre et 
de créer son propre projet varie selon les individus (Shapero et Sokol (1982). En effet, plusieurs études ont 
indiqué que les hommes présentent un niveau d'intention entrepreneuriale supérieur à celui des femmes 
(Jennings et Brush, 2013). Cet écart de genre (gender gap) s’observe essentiellement sur le terrain quant au 
nombre d'entreprises possédées (Georgellis et Wall, 2005). En effet, selon Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), le taux d'activité entrepreneuriale est plus bas chez les femmes dans le monde entier 
indépendamment de la phase de développement économique des pays. Les preuves empiriques consacrées à 
l’explication des différences dans l'intention entrepreneuriale des hommes et des femmes sont encore 
limitées et ne sont pas tout à fait concluantes (Shinnar et al., 2012, Wilson et al., 2009). Ceci nous amène à 
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formuler la proposition suivante: H2 L’intention entrepreneuriale est plus élevée chez les hommes que les 
femmes 

4. L’intelligence émotionnelle, intention entrepreneuriale et genre  
Pour tenter d'identifier les raisons sous-jacentes de la différence genre dans l'esprit entrepreneurial, 

certains auteurs tels que Cross et Travaglione (2003), et Zamptenakis et al. (2009) et récemment Dixit et 
Moid (2016) ont mis en évidence la relation entre l’intelligence émotionnelle et l’intention entrepreneuriale. 
Selon Ahmetoglu et al. (2011), c’est essentiellement la dimension de l’auto-évaluation qui permet de prédire 
positivement l’intention entrepreneuriale chez une personne. Cette dimension est liée au genre féminin, les 
femmes ressentent plus intensément les émotions positives et négatives (Grossman et Wood, 1993). Selon 
Dixit et Moid (2016), les femmes sont en mesure d'utiliser ses compétences émotionnelles pour servir ses 
intérêts stratégiques dans la gestion d’une entreprise (Dixit et Moid, 2016). Les auteurs ajoutent que 
l'intelligence émotionnelle et le comportement entrepreneurial fusionnent essentiellement pour fournir un 
avantage aux femmes entrepreneurs. La littérature sur l'entrepreneuriat a toujours reconnu que les facteurs 
perceptuels- l'auto-efficacité entrepreneuriale, la capacité de reconnaître les opportunités et peur de l'échec- 
ont une influence majeure sur l’implication dans l’activité entrepreneuriale (Arenius et Minniti, 2005; 
Gatewood et al., 1995; Györfy, 2014; Koellinger et al., 2007, 2013). Les facteurs perceptuels jouent un rôle 
médiateur sur la relation entre le genre et l'intention entrepreneuriale (Camelo-Ordaz et al, 2016). D’où notre 
hypothèse:  

H3: L’intelligence émotionnelle des femmes agit positivement sur leur intention entrepreneuriale. 
II Présentation de la méthodologie et des résultats de la recherche  

1. L’échantillon:  
Nous avons administré un questionnaire auprès d’un échantillon d’étudiants de l’Institut Supérieur de 

Finances et de Fiscalité de Sousse (ISFFS). Notre échantillon comprenait 200 étudiants inscrits en Licence 
spécialité comptabilité (Classe terminale) et en Master de même spécialité. Cf tableau 1 sur les 
caractéristiques détaillées de l'échantillon au niveau de l’annexe).  

2. Mesure des Variables  
L’intention entrepreneuriale qui constitue la variable dépendante a été mesurée par un ensemble de 

questions (7 items) inspirées de l’étude Thompson (2009) L’étudiant indique son opinion sur une échelle de 
Likert de 5 point, allant de «pas du tout d’accord» à «tout à fait d’accord». L’intelligence émotionnelle a été 
appréhendée à travers quatre dimensions: L’auto-évaluation, l’auto-régulation, l’empathie et l’aptitude 
sociale de communication. Pour chacune de ces dimensions un ensemble d’items a été élaboré en suivant la 
méthodologie de Mayer et Salovey (1999). Le genre c’est une variable dichotomique qui prend 1 si le 
répondant est une femme et 0 s’il est un homme. En se référant aux études antérieurs, nous avons choisi l’âge 
comme variable de contrôle. Nous avons traité les données recueillies moyennant le logiciel SPSS.  

3. Présentation et discussion des résultats  
Nous présentons les résultats de l’analyse descriptive et des tests de corrélations de pearson ainsi que 

le test de comparaison de moyenne de Leven’s. Les résultats figurants dans le tableau N°2 révèlent tout 
d’abord que l’intention entrepreneuriale des femmes est inférieure par rapport aux hommes. Les résultats du 
test de Leven’s montrent que cette différence est statistiquement significative, ceci rejoint parfaitement les 
résultats de l’étude menée par Camelo-Ordaz et al. (2016). 

Les résultats révèlent en outre que l’intelligence émotionnelle des femmes est nettement supérieure à 
celle des hommes. Les résultats de comparaison de moyenne indiquent que cette différence est 
statistiquement significative. De même, les recherches de Mayer et Salovey (1999) ont montré également 
que les femmes enregistrent des scores plus élevés sur les mesures de l’intelligence émotionnelle que les 
hommes. Le tableau 5 de l’annexe révèle que les scores de l’intelligence émotionnelle sont les plus élevés 
chez les femmes, sauf pour la dimension aptitude sociales de communication. En effet, cette dimension est 
plus élevée chez les hommes. L’aptitude sociale de communication est profitable dans le milieu 
professionnel qu’universitaire. En effet, l’auto-évaluation rencontrée principalement chez les femmes 
permettent d’expliquer leurs réussites dans le milieu universitaire (Gendron, 2015).  

Dans le domaine professionnel et plus précisément en matière comptable, il est certain que les bons 
professionnels doivent posséder obligatoirement les connaissances théoriques, les savoirs techniques et 
doivent avoir un quotient intellectuel élevé. Ceci est une condition essentielle pour la pratique de la 
profession. Néanmoins, pour arriver à créer son projet professionnel (d’ouverture d’un cabinet comptable ou 
d’une entreprise), le futur diplômé de spécialité comptable doit satisfaire les exigences des parties prenantes 
(investisseurs, bailleurs de fonds, le gouvernement et le public au sens large). Ainsi, les compétences 
comportementales et plus précisément «les aptitudes sociales de communication ou gestion des relations» 
observées principalement chez les hommes (aider les autres à se perfectionner, arriver à influencer et 
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convaincre les autres, aptitude à la communication, gestion des conflits- l’établissement des relations, travail 
d’équipe et la collaboration.) sont des compétences déterminantes qui permettent de pousser et d’encourager 
le futur diplômé à entreprendre et à s’impliquer dans les activités comportementales. Les résultats du test de 
corrélation de pearson révèlent en outre que toutes les dimensions de l’intelligence émotionnelle sont 
positivement corrélées avec l’intention entrepreneuriale et c’est la dimension d’aptitude sociale et de 
communication qui est la plus significative.  
Conclusion  

Cette recherche a permis de mettre en évidence le rôle de la dimension «Aptitude sociale et 
communication» pour expliquer l’implication des hommes dans les activités entrepreneuriales par rapport 
aux femmes. Elle a aussi permis d’éclairer le monde universitaire de l’importance de cette dimension dans la 
préparation des futurs jeunes entrepreneurs. Cette dimension doit être travaillée encore plus chez les 
étudiantes pour arriver à augmenter chez elles leur intention entrepreneuriale. Néanmoins cette étude 
présente quelques limites au niveau de l’échantillon nous avons choisi d’étudier une catégorie spécifiques 
d’étudiants en compatibilité. IL serait intéressant d’introduire d’autres spécialités pour voir s’il existe par 
exemple une différence entre un étudiant comptable et un ingénieur par exemple. Enfin comme voie future 
de la recherche, nous pourrions par la suite chercher s’il existe une différence par rapport aux étudiants de 
master qui ont suivis des formations en développement personnels plus consolidées par rapport aux étudiants 
de licence. 
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RESEARCHERS AND WOMEN'S RESEARCH: WAYPOINT, SPOTTING  
AND CONTRIBUTIONS IN PHYSICAL EDUCATION SCIENCES 

Abstract  
Article tries to link the historical question of the place of women in sport sciences in critical reflection 

and conduct by feminist studies in this area.  
These include placing on the agenda of these reflections the question of the participation of the laymen 

or the ignorant - and thus also women - the initiative and the decision by scientific and technical matters  
The article aims to focus on the issue of the place of women in science and research and to highlight 

the contribution of women and gender studies to the study of science in the field of sport sciences, as well as 
to the question of the place of women in scientific production.  

Keywords: Gender and university, gender and Physical Education Sciences, scientific production.  
Introduction  

The international sociological literature on the theme "women and science" to have, so far, searched 
the explanation of under-representation of women persistent and always also marked with the women 
themselves.  

She refers at their socialization processes, at their biographies, to processes specifically female of 
construction of identity and resolution conflicts, or, in the mode specifically female between family and 
professional activity.  

It is common to hear that «the women» have problems with science, only, it is less common to 
question the "problems" posed by science in societies.  

Gender studies have tried to reverse the respective place of the norm and the margin by studying the 
content and contours of science, or even the ways to establish and produce scientific facts.  

Research questions This intervention is part of a historical process that questions women's scientific 
production. We try to trace the contours of this scientific production and its specificity according to a single 
variable: Generation years. We stop at the highlights that marked the evolution of this female production. 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

54 

RESULTS 

 

About the biological sciences; 
A sharp decrease of up to 39% for the 60-69 generations compared to the years 40-59 during which we 

scored a maximum of 100% evolution. From the 1960s, we noted a slight evolution that remains, which 
explains that The nature of biological science is a science that is concerned with the study of life and its 
processes; and that the human being, in the beginning; he was very interested in the origin, the evolution and 
the properties of his being however, stagnant. 

About the Human and Social Sciences; 
A clear growth going from 27% for the generations 60-69 until the 50% towards the years 80-91. The 

nature of the human sciences which is considered as a set of disciplines studying various aspects of human 
reality on the level of the individual and on the collective level. The importance of the human and social 
sciences in recent years and their primary role in explaining environmental and social facts about human 
behavior and attitudes. 

About the didactics of physical and sports activities; 
This discipline began to appear from the 60-69 generations until reaching a maximum value of 29% 

towards the 70-79 generations.  
Only this discipline started to regress towards the 80-91 generations to reach a minimum value of 

14%.  
Which explains that Didactics, by definition, which refers to all the processes of transmission of 

knowledge from the teacher to his student, is a new discipline in the university field, because other times we 
speak rather of sports techniques. 

About the sports management: 
Sports management research topics began to show up only in the 60-69 cohorts until they reached a 

peak (70%). 
This specialty has wiped out the generations 70-80 and 91. 
Which explains that, the interest of the companies at this time; to achieve their goals, by implementing 

human resources and materials. 
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An antagonistic evolution of higher teacher to teacher physical education across generations. 
A clear evolution of women's teacher of physical education from 14% to 75% across the generations. 

Unlike academics who scored a dominant regression ranging from 86% around generations 40-59 up to 25% 
across the generations. 

This is due to: 
The conditions of research and higher studies in science and technology of physical activities and 

sports, that have become increasingly difficult over the years, compared to the generation 40-59 which was a 
minority and which have certainly benefited from several advantages including: 

State subsidies Availability of financial and human resources...) 
Which explains the evolutionary and high rate of teacher of physical educations across generations.  
Theses obtained abroad have specified the 40-59 generations with an optimum rate of 100%. This 

value recorded a net decrease of 28% of the generations 60 -70-79 until being canceled towards the years 
80-91. 

The appearance of a phenomenon of democracy, because to study abroad is: 
- A selective fact such as obtaining a study dung, belonging to a well-off family etc...) 
 - A social lift that offers women researchers broad perspectives. 

 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

56 

The theses obtained in Tunisia, only developed from the generations 60-69 with an increasing rate 
ranging from 72% until reaching a maximum value of 100% for the 80-91 generations. 

Scientific research in the field of sport, especially local female scientific production, has grown to the 
detriment of female scientific research abroad to emphasize the commitment and encouragement of the state. 

The theses obtained in cotutelle agreement, characterized only the generations 70-79 with a low rate of 
12% to compensate for the slight decrease in the rate of theses obtained in Tunisia (60%). 

When the rate of theses obtained in Tunisia increased to reach a maximum value of 100% for the 80-
91 cohorts, the rate of co-supervised theses was canceled. 

Some autonomy of Tunisia in the production of theses. 
The news regularly shows that in the scientific, intellectual and artistic professions, the place of 

women is not stabilized nor acquired. 
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THE TUNISIAN WOMAN LEADER IN THE SPORTS INSTITUTION: 
 WHAT DISORDER? 

Abstract 
The article aims to analyze representations of the activity of women leaders in Tunisian sports 

institutions. 
In the contemporary context of these organizations, which is marked by the coexistence of two 

contradictory forms of legitimacy of their management (hierarchical versus participative), it is a question of 
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accounting for the construction of the field of managerial possibilities of women leaders. It is a question of 
showing how perceived feminine attributes are translated into the language of managerial skills. 

The analysis shows that the boundaries of the legitimate and the illegitimate feminine managerial 
action move in an ambivalent way. 

Indeed, if, on the one hand, we witness an opening of spaces of legitimacy unpublished for the feminine 
exercise of leadership functions, on the other, we see a permanent representation of the sexual division of the 
exercise that limit the commitment of women leaders to functional or technical positions only. 

Key words: female leader - profile - motivation - hazards - diagnosis – perspectives 
The gender approach, involves considering the different opportunities offered to men and women, the 

roles assigned to them socially and the relationships that exist between them. These are fundamental 
components that influence the development process of society and the success of policies, programs and 
projects of international and national organizations. Gender is intimately linked to all aspects of the 
economic and social life, everyday and private individuals and to the society that has assigned to each (men 
and women) specific roles. 

Today, women still rarely occupy the top of the hierarchy of sports organizations and often remain isolated 
from functions for which they are attributed qualities that are not always linked to professional skills. 

In any case, we do not talk about athletes or coaches; we talk about women leaders, a race 
undeveloped in Tunisia. 

Women's access to management and decision-making positions is hindered at all levels, local and 
international. The value placed on women's sport is often lower, which results in insufficient resources and 
salaries. 

In addition to being marginalized, women's sport is often portrayed differently and reflects gender 
stereotypes. 

One of the questions that should interest the sociology of sport and make understandable the 
conditions of possibility of practice of women and more generally their conditions of access and participation 
in the institution and sports practices 

Problematic 
The idea defended is to highlight the profile of the woman leader, its motivations as well as its 

perspectives but also the inequalities of access and the problems encountered to access management 
positions. 

Research Methodology 
The present study is based on a quantitative / descriptive methodological approach in order to identify 

the profile of the woman leader and what are the gendered representations of women in the Tunisian federal 
system. It is a descriptive of sociological research based on the description of the variables and the deduction 
of elements constituting the profile of the woman leader as well as the gendered representations of women in 
the Tunisian federal system. The verification of the meanings of the data and the values obtained was carried 
out in order to verify the hypotheses put forward. This was possible through the study of the possibility of 
the emergence of causal relationships between variables. 

The population of the study 
The population of this research consists of all 32 women leaders belonging to different sports 

organizations. 
Identification of the Sample 
The results show that working women are more responsible because of the forms of authority and 

decision-making they perform in their work, as well as married women (59%).) are more involved in sports 
organizations because they are female pilots, leaders of their homes. 

Results 
The results show that admission to the sports structure is mainly through a designation to line 

managers (a percentage of around 51.52%). On the other hand, access to these sports organizations through 
elections and internal proposals represent respectively 36.36% and 12.12%. This highlights that the 
admission of women to sports structures requires a relational and significant support from line leaders 
despite the elections. 

"Being a former sportswoman" is an opportunity to join the sports structures. This is justifiable by a 
rate of 75%. 

The passion for sport is the most important reason for women's affiliation with sports associations (59.37%). 
The passion for the associative work also presents an irreproachable cause (a rate of the order of 

46,85%) for the motivation of the women. 
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31.25% of women surveyed think that to promote sport in Tunisia, affiliation to sports structures is a 
considerable reason. 

Promoting women's sport as well as confirming women's managerial abilities are great intentions to 
motivate them for sports affiliations (a 25% percentage). 

Finally, volunteering (with a rate of 9.37%) remains a weak enough cause to justify the adherence of 
women in sports organizations. 

This highlights that sport is the main vector to encourage women to participate in community life. 
This figure shows that the main constraint encountered in carrying out the work of women members is 

the financial difficulty (with a percentage of 65.62%). 
31.25% of the women surveyed said that male leaders' prejudices about women's managerial abilities 

significantly limit their performance as well as their motivation. The bad organizations inside the sports 
structures as well as the availability of the affiliated women are considered as difficulties with a rate of 
21,87%. 

Finally the logistics were announced as minor difficulties in the execution of associative work of 
women with a rate of 15,62%. 

The women interviewed stated that they made positive changes to the sports structure: an 
improvement in results and coaching of the players was recorded in the order of 40.62% thanks to the 
commitment of women in sports organizations. Improvement at the organizational level was also reported 
among the 31.25% of women interviewed. 

According to 21.87% of women surveyed confirmed the improvement of communication between the 
various drivers of the sports structure. 

According to the results of the questionnaire 43% of women said that strong personality, diligence and 
hard work are the main keys to success for a new female rookie. 

Meeting the challenges as well as the development of the competitive spirit is also an axis of success 
of the order of 10%. 

Neglect of the prejudices of men leaders and the development of sportsmanship are presumed to be 
considerable support according to respectively 8% and 7% of the women interviewed. 

The financial support is considered to be the most important factor in promoting women's sport, 
according to 49% of women surveyed. Coaching and continuous training of female members is a key factor 
according to 20% of women interviewed. 

Indeed, the continuous improvement in the management of sports encourages female members to 
develop their know-how and subsequently ensure the sustainability of community life. Listening to the 
players, and putting them at the center of their interests, is a pivotal factor according to 20% of the women 
interviewed to promote women's sport. And finally, the improvement of the infrastructure is a support 
element according to 11% of the women questioned because in the absence of the grounds and the sports 
halls one can not encourage the sporting practices. 

Discussion 
The active woman (with a 94% rate) carries more sense of responsibility through the forms of 

authority and decision-making mechanisms that they perform within her work. 
These results have just confirmed the work of (Guérin, 2003). 
Married women (with a rate of 59%) are more involved in sports organizations because they are 

female pilots, leaders of their home this result is consistent with the work of 
Being a former athlete (75%) is an opportunity to be a leader; sport is an emancipator for women and 

helps develop the social spectrum. 
The practice of associative life whatever the field of application is an undeniable privilege for women 

leaders to facilitate their tasks in sports organizations because participation in community life helps develop 
the spirit of communication and sharing with people who have the same convictions. 

Motivations for the participation of women leaders in sports organizations are particularly around, The 
passion for sport (59,37%), Not only does it prevent against several diseases and helps maintain a very good 
posture, but also, the sport has social and cultural virtues, because it allows to develop the social spectrum 
afterwards to exchange ideas and beliefs, indeed the increased participation of women in sport can promote a 
positive evolution of sport, providing new norms, values, attitudes, knowledge, abilities and experience. 

Sport is generally an alienator for women since it includes them in masculine practices, which explains 
the unequal presence of women in sport according to their social and living conditions. The contribution of 
women, especially in management positions, can be a source of diversity and new methods and increase the 
talents available in areas such as sports management. In particular, the fact that women hold leadership 
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positions in sport can affect attitudes about women's abilities as decisionmakers, particularly in traditionally 
male-dominated areas. 

In accordance with the work of Davisse & Louveau (1998); 
The female presence in sport has often given her a soothing and consensual touch. Increased 

participation of women in sport can promote a positive evolution of sport, by providing new norms, values, 
attitudes, knowledge, abilities and experiences. 

The ruling woman always has a sense of dialogue and openness more than the man. 
In accordance with the work of (Hirata and Zarifian, 2000), the contribution of women, especially to 

management positions, can be a source of diversity in order to increase sports management. 
Women leaders can affect attitudes as a facilitator and decision maker particularly in traditionally male 

areas. 
The perspectives of women leaders following their adherence to sports organizations are summarized 

in the following points: 
First, improving the results and performance of the sports teams, Indeed, Listening to the expectations 

of the players and placing them at the center of the interests is a primary goal for women leaders. Improving 
women's and girls' access to physical education and sport helps them to be more selfconfident and promotes 
better social integration. 

Involving young girls in sports activities and promoting women's sport can help to overcome 
prejudices that often contribute to the social vulnerability (fragility) of women and girls. 

On the other hand, reforming the organizational structure and defining responsibilities and 
corresponding tasks is also an important vision for affiliated women to bring added value to sports structures. 

And finally, developing meaning and means of communication is a pivotal objective to ensure a better 
exchange of ideas and points of view in order to ensure continuous improvement (set up a meeting schedule 
2 times / week with the leaders, record each meeting in a PV in order to define the actions to be taken, the 
responsibilities and the deadlines of realization, develop an internal messaging (Outlook...). 

The ups and downs of sports associations are summarized in the following areas: 
First and foremost, the admission of women to sports structures requires a great deal of support and 

support from line leaders despite the elections (a percentage of 52% per nomination and 12% per proposal). 
This leads us to conclude the following hypothesis: it is that unequal access or even male dominance 

in leadership positions is a real difficulty for the affiliation of women leaders in sports structures due to the 
prejudices of women. 

Man in relation to the managerial abilities of the woman. 
Furthermore; the financial difficulties are now a preponderant hazard for the execution of sports 

associative work of the order of 65.62%. In fact, this work requires financial support for travel, 
accommodation and advertising, etc. 

Lastly, availability and bad organization can be considered as major hazards that can hinder sports 
associative work. 

Perspectives 
Sport remains "a sexed territory" according to Menneson 2004, both at the level of practice and at the 

level of sports structures. 
Availability and poor managerial distribution are major constraints that can hinder the presence of 

women leaders in decision-making positions 
We will not talk about the quality of a woman, but about leadership skills. Women are involved like 

others, they are also good. 
Women and men share the same vision of feminine managerial action, whereas one could have 

expected a differentiation of representations of the woman leader according to sex. Hall and al (1989). 
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FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN TUNISIA: 

WHAT ARE THE OBSTACLES AND CHALLENGES? 

The persistence of gender inequalities continues to hinder equal opportunities, both globally 
and in Tunisia. 
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The proportion of women in the labor force remains below that of men in most countries, and 
women are more likely than men to be unemployed and to experience discrimination in their 
personal and professional lives, and to be confronted with economic and social discrimination 
because of their gender and especially in terms of female entrepreneurship 

Entrepreneurship which is identified as a function of a person who mobilizes and manages 
human and material resources to create, develop and implement companies and a dynamic of 
creation and exploitation of a business opportunity by one or more individuals through the creation 
of new organizations for value creation purposes. In the entrepreneurial phenomenon it is 
undeniably the creation of a company that occupies the most important place. 

Entrepreneurship is essentially linked to the concept of leadership, which is a term borrowed 
from English, and which defines the ability of an individual to lead or lead other individuals or 
organizations to achieve certain goals. 

The term "the head" (Cheffe) has been used since the 20th century especially in France and 
Canada to describe the responsibilities and authority exercised by a woman. 

Women's entrepreneurship responds to the demands of justice and equity by enabling women 
to enjoy the same opportunities as men to create and develop their businesses. Investing in women 
is one of the most effective ways to increase equality and promote inclusive and sustainable 
economic growth. 

Is there an environment that facilitates and encourages the creation, consolidation and 
development of women's formal enterprises in Tunisia? 

Although Tunisia has always been considered as one of the most advanced Arab countries in 
terms of women's rights thanks to a family code promulgated in 1956, followed by the amendment 
of the labor codes, the penal code, nationality, etc. who have strengthened the rights of women in 
Tunisia; and despite the legislative reforms that have brought about equality between women and 
men from a family, economic and political point of view; lack of support, sexism, the extent of 
skills to be mastered, family constraints and lack of legitimacy still dominate the world of female 
entrepreneurship in Tunisia. 

There is also no systematic approach to integrating value chains, despite the fact that 
feminization brings distinctive competencies to the Board of Directors, and it contributes favorably 
to good governance, which offers competitive advantages. 

The entrepreneurial culture is not well anchored in Tunisian families, especially when it 
comes to women. The social perception is, at best, suspicious and, at worst, negative vis-à-vis 
women entrepreneurs. 

These family constraints according to which finding an adequate balance between work and 
family remains a real challenge for women today. The reality of pregnancy, childbirth and infant 
care affects women significantly, which is not the case for men. These constraints are also more 
pronounced if husbands are not supportive of their wives' work. "The Northeast region is the least 
affected by this phenomenon, this could be explained by cultural factors that change from one 
region to another," says the study. 

What are the real challenges faced by women entrepreneurs in Tunisia? Women entrepreneurs 
or project leaders to know the obstacles faced by them and make recommendations necessary to 
support and encourage them. 

I- Obstacles : 
Among the difficulties and obstacles of female entrepreneurship limited access to financing; 

and markets; lack of skills needed to manage and grow their businesses; and gaps in entrepreneurial 
culture. Indeed, laws are not always enforced, and there is a culture and social norms binding for 
women. They suffer from de facto discrimination, which makes them structurally and sustainably 
disadvantaged compared to men entrepreneurs 

The causes for which women can not start their businesses are essentially socio-cultural. 
These include family pressures, lack of coaching, lack of collateral and risk aversion. 

Access to finance is problematic for both men and women. Women are denied more loan 
applications than men. There are indeed reasons, such as inequalities in inheritance. From there, 
accessing funding, or having equity, becomes more difficult for the woman. 

In fact, according to a study by Nabes, the refusal rate for loans is twice as high for women as 
for men. 
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The survey showed that SME credit institutions do not meet the needs of women entrepreneurs and 
only that 29% of BTS credits are awarded to women and 9% for BFPME credits. In Tunisia, it is 
SOTUGAR, whose capital is held by the State and banks, which offers loan guarantee mechanisms for 
SMEs. 

"I'm not being listened, just because I'm a woman" !!! 
Several women entrepreneurs were discriminated against during the assembly stages of their projects. 
Several other women have difficulties in managing staff and product marketing and are sometimes 

mistrusted by their clients. Many women report that they lack the skills to run their businesses well, says the 
study. "I can not manage everything alone," says a company head in Tunis. 

There is also the lack of support where the study shows that 75% of women have not had the 
opportunity or the opportunity to benefit from support in the creation of their business. 

While these barriers are specific to women entrepreneurs, other common barriers are added to the list, 
namely lack of funding and bureaucratic administrative delays. 

According to the study, 68% of women entrepreneurs did not have the funds to start their businesses. 
A major problem that manifests itself as "women do not usually have properties in their name, they do not 
have any real guarantees to present to receive a loan," said the survey. 

According to the ILO report, women manage business resources better than men, yet "their 
participation rate in the workforce is only 26% compared to 70% for men ...". 

Monitoring the number of approved projects refers to a large gap between women and men. The 
distribution of all the projects approved by the BFPME shows that 17% are projects initiated by women 
promoters and 83% were initiated by male promoters (see Figure 5). For approved projects, the average cost 
of an approved project for a woman is estimated at 568 thousand dinars while the average cost of an 
approved project for a man is estimated at 800 thousand dinars26; a difference of 40.8% for men. 

• Women make up 43% of the recipients of BTS credits, and only 29% of the amounts. 
• For the BEPME, the share of women in loans granted is 9% of beneficiaries for an average credit of 

158,000 dinars against 232,000 dinars for men. 
Distribution of all the projects granted by the BFPME, by sex. 

Source: BFPME, 2015. 
The study of the number of gender-sensitive project dynamics shows that there are two trends in the 

gap between women's and men's projects. This gap reached its peak in 2011 with 37 projects for women and 
200 projects for men. Then, starting in 2012, the number of projects granted for women and men has been on 
a downward trend until 2015. 

Evolution of the number of projects approved for funding, according to the sex. 
Source: BFPME, 2015. 

The industry breakdown shows that 65% of approved projects for women are concentrated in the 
textiles and clothing industries (24.8%), the services and miscellaneous sector (20.9%) and the agro-
industries. food (19.3%). Men invest, for their part, in the first place, in the agri-food industries up to 21.6%, 
the service sector and miscellaneous to 18.4% and in 11.1% of cases in industries textiles and clothing. 

II- Challenges : 
In recent years, following the Tunisian revolution of 14 January 2011, there have been initiatives and a 

push towards legislative reforms that have made it possible to establish gender equality from a family, 
economic and political point of view. 

This can only be done with a new dynamic, also encouraging the achievement of all these challenges. 
Also despite the inequalities with women, it is clear that their motivations are not extinguished, quite 

the contrary, they actively participate in the economic development of the country and around the world. 
But this participation is high especially in family companies and informal entrepreneurship: 
* Women's participation in the informal sector 
According to the International Labor Organization (ILO) and in the framework of the national 

assessment of the development of women's entrepreneurship in Tunisia, women are less present in micro-
enterprises in the informal sector, which make up 22% of workers ( INS, 2014a). Moreover, the proportion 
of women who work in self-employment (as self-employed, bosses or associates) in micro-enterprises in the 
informal sector is lower than the proportion of men: 50.3% of women workers compared with 69.3% of 
women. workers (INS, 2014a, 13). The share of women among the self-employed in the informal 
microenterprise sector is 16.7%, compared with 22% of all workers. 

These self-employed women operate in the services sector 41%, trade 51.4%, industry 6.1% and 
construction 0.4%, (INS, 2014a, 32). 
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Value chains that integrate women-owned businesses: 
There are some initiatives to integrate women-owned businesses into value chains, but women are 

generally uninformed and not targeted for capacity building. " There is no systematic approach to integrate 
value chains, despite some national initiatives, but also international organizations (such as the UN, the WB, 
the EU, the ILO ...); however, these initiatives remain isolated and not systematic. 

These women express a need to be supported more on certain axes. 
III-  Recommendations: 

A dialogue has been initiated between women entrepreneurs and national and international 
organizations in Tunisia to find a solution to the problems that inhibit female entrepreneurship. 

Among the proposed recommendations are the removal of barriers such as time constraints due to 
family responsibilities, discriminatory inheritance laws that result in lack of access to financial institutions, 
and greater opportunities for women to undertake Institutional capacity building to better understand the 
specific needs of women entrepreneurs and to improve the provision of support. 

Additional efforts are needed to encourage women on entrepreneurship: 
• Entrepreneurship and financial inclusion; 
• Decision-making; 
• Women's leadership and participation in public life; 
• Social norms and the legal framework. 

"Two-thirds of tertiary graduates in 2013 are women. Their participation rate in the workforce 
is only 26% compared to 70% for men. 

As part of the activities of the National Plan for Female Entrepreneurship conducted by the Ministry of 
Women, Family and Children (MFFE), as well as for capacity building at the regional level, training on 
women's entrepreneurship was organized with “UN” Women support for executives and project managers. 

- Strengthen the knowledge of the process of women's entrepreneurship and women's economic 
empowerment; 

- Strengthen the knowledge of support structures, support corporate finance procedures and useful 
information on entrepreneurship; 

- Definition of missions, skills requirements and constraints related to positions held by women in 
relation to female entrepreneurship; 

- Presentation of recommendations and proposals for the design of a Regional Skills Management 
Model for Women's Entrepreneurship. 

A- Horizon Recommendations 
1. Provide for simplified and standard procedures (registration, taxation, CNSS ...) allowing women in the 

informal economy to move more easily into the formal economy, with a minimum of costs and deadlines, 
and a tax scale 

2. Make women in the informal economy aware of the benefits of moving to the formal economy 
Medium term 

3. Make women aware of their economic rights and the remedies available to them 
4. Awareness of equality issues in inheritance 
5. Ensure the proper enforcement of property rights for women (including by encouraging registration on 

behalf of both spouses of property owned jointly by the couple) 
B- National Action Plan related to Women’s Entrepreneurial Culture Development  

 Organize regional forums for women's entrepreneurship: 
- focus the event on meetings between CFE and local and regional structures; 
- make information more accessible in these forums and facilitate contact with all organizations 

 Promote CFE success stories: 
- • share CFE success stories via media, social networks and mentorship programs to allow women to have 

referrals 
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- • create a television show, radio show, website and use social media to promote women's entrepreneurship. 
 Facilitate access for women entrepreneurs (and women in employment) to spaces dedicated to 

childcare and adapted transport solutions for mothers and children to improve their participation of women in 
the labor force . 

 Promote entrepreneurial education: 
- • organize open days where high school students are in contact with CFEs; 
- • Include in the secondary and university courses on entrepreneurship, examples / success stories of Tunisian 

women entrepreneurs as well as discussions on the barriers that women may encounter in entrepreneurship. 
Such action plan will: 

- • reduce the unemployment rate of women graduates of higher education, through self-employment; 
- • create jobs in women-owned businesses; 
- • contribute to reducing regional disparities, through the development of projects carried by women in the 

regions; 
- • help reduce poverty and exclusion through the promotion of income-generating activities and the inclusion 

of women from poor communities in the economy; 
- • Reduce the burden of the informal economy by training and sensitizing newly launched women 

entrepreneurs. 
C- Strategic and legal conditions for Female Entrepreneurship Development (FED): 

1. Legal and regulatory system sensitive to the gender dimension. 
2. Political leadership and coordination for the promotion of FED. 
3. Access to gender-sensitive financial services. 
4. Access to gender-sensitive business development support services (BDS). 
5. Access to markets and technology. 

6. Representation and participation of women entrepreneurs in political dialogue. 

 

Gender Equality = Social and Economic Development 
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ATTITUDES TOWARDS THE PORTRAYAL OF GENDER ROLES  

IN MOROCCAN BILLBOARDS 

Abstract 
As a thriving means of communication, the billboard has become an indisputably accessible 

advertising tool displaying different products as well as social themes. Among these are gender roles; images 
of men and women in billboards have been considerably stereotyped. The aim of this paper is to examine 
people’s reactions to the portrayal of gender in Moroccan billboards. A questionnaire has been distributed. 
Statistical analysis is used for calculating the frequencies of the different variables and analyzing the results. 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

65 

Keywords: gender roles, billboards, attitudes, stereotyping, products 
Introduction 

Advertisers penetrate in everyday life to stimulate desire and promote interest in products by 
communicating existing social ideas and issues. One of the main themes that have been granted considerable 
attention is gender roles, an issue that has always been a fertile subject and part of a large body of research 
such as Fiske, 1990; Jhally, 1995; Browne, 1998; Samovar, Porter, & McDaniel, 2006; Chisholm, 2014, 
among others. Images of men and women in advertising have been significantly gender-typed portraying 
stereotypical images of independent, active, assertive, work oriented men, and dependent, passive, domestic 
women, which is in the interest of the economic system (Fiske, 1990; Chisholm, 2014). This stereotypical 
view of gender roles is perpetuated through advertising (Dale, 2004; Harker, Harker and Svenson, 2005).  

As a means of adverting, the billboard is a visual form of communication that has power in reinforcing 
gender roles stereotyping. In fact, the present work is a follow-up to a previous study about the portrayal of 
gender roles in pictures of billboards (Hdii & Kerouad, 2014). In fact, 54 billboards advertising different 
products were content analyzed to depict how roles are attributed to men and women in the billboards. The 
study showed the movement towards technology and the participation of both sexes in marketing this 
technology through the medium of billboards. The research demonstrated a diversity in gender roles when 
advertising a product, which showed that women are no longer restricted to certain products but have more 
varied and different roles. In other words, the billboards displayed women, though not in the same frequency 
as men, in professional roles other than those related to the home and beauty to which they were restricted in 
the past. This might be due to the progress women have made at entering professions and filling positions 
once held almost exclusively by men (Hdii & Kerouad, 2014). To complete this study, opinions about 
billboards portraying gender are needed. Hence, the present article aims at examining how people perceive 
the portrayal of gender in Moroccan billboards in relation to the products advertised. 

Methodology 
This study seeks to explore people’s opinions about the portrayal of gender in billboards. Hence, a 

questionnaire was completed by a sample of 120 respondents. 48% are men and 52% are women ranging between 
18 and 55 years old. The questions are about billboards that show men and women performing a diversity of tasks 
related to different domains such as technology, household, and professionalism. The questions are mainly of the 
Lickert Scale type and are grouped into two parts. The first part is concerned with gender image and attraction 
while the second part deals with gender roles in relation to products and services. 

Results and discussion 
Concerning questions related to gender image and attraction, results show that the portrayal of women 

annoys 20% of respondents against just 2.3% who dislike the portrayal of men. On the other hand, 27% 
prefer billboards showing women while only 5% like billboards showing men. This might seem 
contradictory. However, it can imply that people are, generally, not satisfied with the portrayal of women in 
billboards, which can be related to how people perceive women in their culture. Indeed, because of their 
cultural background, people seem to be indifferent to men's portrayal but concerned with women's portrayal 
in pictures. At the same time, they prefer to see women more than men. This can explain the focus of 
advertisers on women’s beauty and attraction to gain the consumer’s attention while taking into 
consideration the product advertised. 

 In this respect, although results indicate that advertising products of technology is attributed to both 
sexes, other products remain specific to each sex. Respondents generally prefer what concerns the kitchen in 
particular to be advertised by women with some differences in proportions. Additionally, the attachment of 
women to domestic tasks (64%) in billboards cannot be denied. The same tendency is noted for the 
attachment of men to technical tasks (58%). These results confirm that even if there is a slight evolution in 
the attitudes concerning some questions, these attitudes remain traditional and sexist concerning others. 
Accordingly, one argues that some changes occur in society and, therefore, some efforts should be made to 
erase or at least to decrease some stereotyping opinions. 

Regarding the questions about using women as sex objects, just a few respondents (10%) think that the 
woman is not used as a sex object. Those who say that the woman is often used as sex objects are the most 
dominant (37.5%). Men are much more likely to declare that women are used as sex objects. Ironically, men 
who prefer to see women on billboards represent 68%. Indeed, feminine characteristics and physical 
attraction push advertisers to choose women more than men for advertising. These results are congruent with 
the ones about advertising products of beauty. Actually, respondents attribute beauty products, such as 
perfumes, to the sex concerned with the product. 58% believe that women should advertise women’s 
perfumes and men should advertise men’s perfumes (54%). Nevertheless, the problem is not ‘who’ is to 
advertise ‘what’, but how to advertise it in order to attract more attention.  
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Paradoxically, most respondents think that the majority of the products should be advertised by the 
two sexes. Some of these products are a sofa (76%), a cell phone (84%), a computer (78%), insurance (70%), 
a medical product (84%), a travel agency (76%), a car (78%), and a house (88%). This might reflect the 
tendency of our society towards the involvement of both sexes in the family management, and show that the 
products in question no longer concern exclusively one sex. The car for example was, just a few years ago, a 
product reserved to men but has become an object that interests the two sexes.  
Conclusion 

Although the literature has shown gender stereotypes, it can be concluded from the above results that 
the image of gender in advertising these days communicate, to some extent, a tendency towards equality and 
interchangeability in the roles performed by men and women. Overall, Moroccan billboards reflect a 
diversity in gender roles and hence a slight decrease in the stereotypical depictions of gender. This, as Zotos 
& Tsichla (2014) contend, is congruent with a modern society that prescribes multiple gender roles.  

In fact, in modern times, there have been tremendous changes about equality between the sexes, higher 
female participation in education and the workforce, more women in leadership roles, more stay-at-home fathers, 
and changes that have blurred the traditional gender divide (Petruvu, 2004). Because of these changes, women are 
no longer restricted to their role as homemakers and child nurturers. In the same way, men are more and more 
portrayed as much as women in advertising different products such as those related to beauty and the home.  

Regarding the reactions to gender role in billboards, it appears from the findings that people are more 
concerned about the portrayal of women than they are about men. Generally, the respondents tend not to be 
offended by billboards that portray women in traditional roles or in a stereotypical way, although they have 
noticed that many billboards portray women as sex objects, homemakers, and beautiful more than men. This 
implies that in spite of the changes in attitudes toward appropriate roles and activities for men and women, 
people might overall continue to feel somewhat more comfortable with gender-traditional, rather than 
nontraditional advertisements (Morrison and Shaffer, 2003). 

It is worth noting that, despite the fact that men and women perform the same jobs in society nowadays, the 
present study shows that men still dominate the tasks related to professionalism in advertising. This raises the 
question whether advertising reflects certain stereotypical ideas about gender or reinforces them across 
generations. Answering this question in a few lines would not be fair enough because the question needs more 
research and study. Moreover, one of the limitations of the present work is that there is lack of studies about 
billboards, which would have been useful in comparing and showing evolution. Therefore, further research is 
needed to discover the impact of billboards on reducing or perpetuating gender roles stereotypes. 
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WOMEN OVERREDUCATION: FALLING INTO OPPORTUNITY TRAP 

Education and skill mismatch suggests a certain grade of inefficiencies in the educational and 
occupational systems. Skills mismatch is related to overqualification, overeducation, skills surplus as well as 
undereducation, underqualification. Overeducation illustrates the situation of having a level of education 
higher than the one required to adequately perform a special job (McGuinness, 2006; De Luigi and 
Santangelo, 2017).  

Pocius (2016) indicates that notwithstanding a rather high women’s participation in the labour market, 
their income remains lower than men. Moreover, their reintegration to the labour market is more complicated 
even though men’s unemployment is higher. Researchers point out (Charles and Bradley, 2002; Pocius, 
2016; De Luigi and Santangelo, 2017) that field of education is an important aspect. Kucel and Byrne (2008) 
consider that persons having broader education like arts, humanities and social sciences are less informed 
about the situation in the labour market as professions in these fields lack occupational specificity compared 
to such fields as biomedicine, technologies, engineering. Lack of such information may cause increase of 
overeducation. Another interesting tendency is observed in Lithuania that university graduates, particularly 
from the so-called broad field of study choose vocational education and training in order to acquire a 
vocation. As an example, in 2010 the number of such persons was only 12, while in 2015 the number 
increased by 1592 and in 2016 – over 2000. Unfortunately, data on gender distribution is unavailable. 

Traditionally, women are highly employed in such sectors as health care, education, public 
administration, service sector in general. This situation is caused not only by individual preferences to 
choose particular profession but, it is argued (Ridgeway, 2011), that by employers’ choices too. On the other 
side, these sectors are considered rather safe in terms of economical instabilities. A study performed by 
Lamanauskas, Augienė (2015) indicate that women prefer a dynamic yet sufficiently safe career 
development. One of the typical strategies which individuals apply – they invest into their education with the 
expectation to have higher career chances. However, this investment does not always pay off and a persons 
falls into the so-called opportunity trap (Brown et al., 2011). This situation is observed in particular sectors 
and may vary from country to country. 

The aim of this paper is to discuss whether gender aspect is important in the situation when men and 
women with a similar level of education experience difficulties to find relevant jobs which require the 
attained level of education.  

Meta-analysis method was applied when referring to data available from the analysis of the labour 
market tendencies in Lithuania, Italy and several other EU countries. The paper will also use data from 
several case studies carried out by VMU in 2016-2017 when analysing university graduates career changes. 
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THE DISCOURSE OF THE BODY IN POSTCOLONIAL FEMINISM: 

THE BODY AS DISCURSIVE SPACE IN M.ATWOOD’S THE HANDMAID’S TALE 

Abstract:  
Being part of a reseacrh project devoted to the problematic of the body as discourse in postcolonial 

feminism, this paper aims to focus on the body as a key concept in feminist writing, and the way in which 
this concept is closely connected with the notion of space which occupies an important place in postcolonial 
theory. The appropriation of the female body in «phallogocentric» societies is often equated with the 
colonisation of other territories. But, the treatment of the body as a concept poses the problematic question 
related to the connection involving the bodily physical world of reality and the wider space of language and 
its universe of signs and symbols.  

As a postmodern writer, Margaret Atwood indulges in an ambivalent play with the body and space as 
essential concepts in feminism and postcolonialism. This paper will attempt to demonstrate how the body in 
Atwood’s The Handmaid’s Tale is to be approached as a discursive space of freedom that challenges the 
rigid precepts of Absolute Authority. As the place of fluid expression, the body in Atwood’s writing stands 
as an unconquerable territory, stretching beyond patriarchal and colonial control.  

The pleasurable playfulness of writing through the body as a discursive space of freedom fertilises the 
land of fiction, engendering textual jouissance, while allowing the author to mark a certain distance in 
dealing with issues such as feminism and postcolonialism.  

Kikinezhdi O., 
Shulha I. 

(Ternopil National Volodymyr Hnatiuk  
Pedagogical University, Ukraine) 

 
THE FORMATION OF A GENDER-EQUITABLE ENVIRONMENT  

FOR CHILDRENAND YOUTH IN THE CONTEXT  
OF HUMANITARIAN SAFETY OF UKRAINE 

European integration as a new social reality requires a rethinking of the gender phenomenon in the 
systematic genesis of the educational and professional preparation, and forming a civic position of young 
generation. It causes creating a gender-equitable environment (non-discriminatory, health preservation, 
creatively and developing) on the principles of equity and parity of sexes, the personal and egalitarian 
approach in the context of the Concept of the New Ukrainian School, the Strategy “Education: Gender 
Dimension – 2021”, etc. The Vice Prime Minister of Ukraine Ivanna Klympush-Tsuntsadze has said “Non-
discrimination, equality, human rights – all begin out of education. Our children should be aware of the value 
of these values at the secondary school. We do it not for our foreign partners, but for our future, where there 
is no place for such shameful things as, for example, sexism or domestic violence” [1]. Therefore, finding the 
principal effective ways for creating a gender- equitable environment for children and youth is a challenge of 
the time to ensure a national mechanism of achieving gender equality as an indispensable condition for the 
observance of fundamental human rights and freedoms, building a society of parity democracy as a new 
paradigm of “a united community of equal rights people”.  

The aim of the study is to identify and substantiate the psychological and pedagogical mechanisms of 
the formation of a gender-equitable environment in order to harmonize the personal, professional and civic 
growth of youth and building an open democratic society in Ukraine. 

Objectives of the study: to reveal the social and pedagogical mechanisms of influence on the gender 
consciousness of children and youth in order to forming gender comepetences as a key vital and worthy, 
confident, assertive behavior of the young generation as the principal determinant of their successful life-
realization; to determine the principles, content and methods of psychological and pedagogical support of 
gender socialization of children and youth in the micro, meso- and macrosocium; to deepen of the teacher’s 
gender sensitivity to education of equality of both sexes; to develop the complex programs to overcoming 
gender stereotypes through the introduction of preventive anti-discrimination and anti-bullying practices; to 
conduct a gender analysis of the phenomenon of teenager subculture; preventive preparation of youth for the 
creation of an egalitarian family and responsible parenting; searching of effective mechanisms of social 
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partnership “school – family – community”; increasing gender competence of subjects of socio-cultural 
interaction “Kindergarten – Secondary School – University”. 

 The problem of implementation of gender approach is one of the least developed in domestic practice. 
It is caused by ambiguous interpretation of gender terminology and its content, stereotyping of 
consciousness, the psychological social pressure of gendered stereotypes, the one-sidedness of gender 
children’s socialization, anti-gender movements, the presence of unauthentic information in media, 
information war against humanity. 

Gender-equitable environment is interpreted by us as a non-discriminatory, health preservation, 
creative and developing, which is based on the principles of social equity, gender equality, child-centrism, 
egalitarianism and parity of both sexes, in which the full personality development is ensured, regardless of 
sex, age, capacity, race, culture, religion, ethnicity, etc.  

The formation of gender-equitable environment on the basis of “partnership pedagogy” and gender 
“matrix” of humanistic pedagogical heritage, integration of competent, personally oriented and gender approaches 
will help into formation of gender culture and the egalitarian outlook of children and youth (gender competence, 
sensitivity, tolerance) as important factors of personal and professional self-realization of both sexes, democratic 
world-view and civilian life-realization of girls and boys in the sphere of national being.  

Gender in the national pedagogical inheritance is the determination of equal participation of both 
sexes in the educational process, in the preparation for the realization social roles in the family and in the 
society, opportunities of achieving successes in any spheres of social vital functions. Gender culture as the 
results of a using the system of forms and methods of the organization of the educational process helps the 
becoming of the personality of a woman and a man as equal. Gender pedagogics in the context of the 
humanistic approach is a complex of knowledge and methodological approaches, directed to the 
acquaintance with basic principles of gender education, which grade the influence of patriarchal stereotypes 
in favor of the individual way of the personal development. The essence of gender competency orients a 
teacher to conducting educational informational and practical work, directed on the theoretical and applied 
solution of the current problems of gender themes. The pedagogical direction of the gender development 
means the promotion of the conscious self-determination of youth in the building a parity intersexual 
relations on the basis of individual tasks, interests, and inclinations [2]. 

Considerable experience of studying gender problems and familiarization with the best educational 
practices of foreign countries have given the opportunity to form our own vision as to further 
institutionalization of gender and educational mechanisms in the national school. In the process of the 
activity of the Scientific Research Centre of the Problems of Gender Education and Upbringing Pupils and 
Students of NAPS of Ukraine – TNPU by Volodymyr Hnatiuk gender ideology of educational practice as a 
strategic direction of the state policy of egalitarianism are developed and experimentally substantiated; 
gender education standards are implemented; gender expertise of educational content is conducted, mass 
media and gender audit of university; methodological principles of person egalitarian approach as a leading 
mechanism of gender self-determination is formulated; the ways of implementation of gender approach in 
the socio-humanitarian space “educational institution – family – community” are revealed; gender-sensitive 
programs of social partnership is implemented; gender and educational technics as an innovative system of 
psychological and pedagogical support of sexual sociality of children and youth are developed and tested; 
model of formation of valeological culture in childhood based on gender approach is introduced; the social-
pedagogical mechanisms of preparation of youth training for the creation of an egalitarian family and 
responsible parenting is deepened; the phenomenon of children’s subculture through gender prism is 
described; scientific works as to systemic counteraction to violence against underage is systematized; 
International and Ukrainian conferences on gender issues are organized and held; collections of conference 
materials are published; educational and methodical kit “Basics of health” on the basis of gender approach 
for the primary school (a textbook and working notebooks for students of the 4th grade approved by the 
Ministry of Education and Science) is prepared; Student’s research works are presented at the Ukrainian 
competition on the topic “Gender Studies” [2]. 

The future directions of our research are: 1) to conduct the theoretical and methodological analysis of 
the problem in the context of foreign and domestic approaches, to define the content of the concept “gender-
equitable environment”, to substantiate the conceptual paradigm and the initial principles; 2) experimentally 
investigate the content, structure, and peculiarities of the functioning of educational environment in 
kindergarten, school and university through developing the indicators and principles of non-discrimination 
education, conducting gender expertise and gender audit; 3) to realize the principles of gender-egalitarian 
approach as gender discourse in the developing paradigm to the content of educational process on the basis 
of the “gender matrix” of the national pedagogical heritage (V. Sukhomlynskyi, A. Makarenko, S. Rusova, 
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etc.), which is the social and psychological determinant of the formation of an egalitarian personality, 
broadening the cultural and creative mental space of all participants of pedagogical interaction on the basis 
of European democratic values – freedom, respect human rights, dignity, justice, tolerance, in order to 
“Living Together As Equals in Dignity” (“White Paper on Intercultural Dialogue”), join to globalized “We” 
and at the same time save original life-space, feeling own national" I” (M. Popovych) [3, с. 16]. 
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MASCULINITÉS HOMOSEXUELLES DES JEUNES GAYS TUNISIENS EN PARLENT 

La question de la masculinité a longtemps été interprétée dans les études de genre et des rapports 
sociaux de sexe à travers son opposition à la féminité. Elle s’inscrit ainsi dans la perspective dichotomique 
entre le masculin et le féminin (Badinter, 1992; Welzer Lang, 2004). Avec les travaux de Raewyn Connell 
(2014), l’on parle désormais de la pluralité des modes d’être au masculin. Ces masculinités se construisent 
différemment selon les contextes socioculturels et politiques. Le modèle de la masculinité hégémonique, 
celui du «vrai homme», donne du sens à d’autres types de masculinités dites «complices», «subordonnées» 
ou encore «marginalisées». Le propos concerne la masculinité subordonnée qui correspond, en effet, à la 
masculinité gaie. Elle se définit à partir de son opposition avec la masculinité hétérosexuelle et hégémonique 
traditionnellement acceptée comme une norme dominante.  

Dans les sociétés de culture musulmane, la Tunisie en l’occurrence, les pratiques sexuelles entre 
hommes étaient qualifiées de pratiques homoérotiques (El-Rouayheb, 2005; Othman, 2014). Ces relations 
sexuelles sont tolérées, certains acteurs conservent même une image exemplaire du père et du mari, qui 
renvoie souvent à la mise en scène d’une identité typiquement masculine (Kligerman, 2007). Plus 
récemment, l’étude de Dialmy (2009) sur les masculinités au Maroc montre que l’homosexualité est 
«démasculinisante» pour les «hommes», particulièrement pour les hommes efféminés.  

L’intérêt porte sur les masculinités gaies en Tunisie. Le regard se focalise sur deux aspects qui 
semblent articulés: d’un côté, il s’agit de repérer les attributs associés au portrait de l’homme (Mosse, 1997); 
de l’autre, il s’agit d’analyser les modes d’agencement de ces caractéristiques dites masculines dans les 
relations sociales. Etudier les masculinités revient ainsi à tracer les contours du portrait masculin, mais aussi 
à interroger sa place dans les relations de pouvoirs.  

Pour ce faire, j’utilise les données d’une enquête par entretiens biographiques avec un groupe de 10 
jeunes hommes qui se disent gays. Ces jeunes sont âgés entre 22 et 28 ans. Il s’agit d’étudiants ou de jeunes 
diplômés, que j’ai rencontrés à Tunis – Capitale. L’homosexualité des jeunes interrogés n’est pas affichée 
dans le milieu familial. Elle peut être soupçonnée, mais jamais déclarée et/ou débattue. Leurs coming out est 
«sélectif», réalisé majoritairement entre pairs, notamment dans la communauté gaie.  

La socialisation à la masculinité:  
Selon Badinter (1992), devenir et être un homme, c’est se différencier du monde des femmes, des 

enfants et des homosexuels. Donc, quels sont les secrets qui caractérisent ce que Maurice Godelier (1988) 
appelle la maison des hommes?  

La socialisation des jeunes interrogés est marquée par le modèle de la sexualité hétérosexuelle qui 
respecte la binarité et la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Les injonctions vont dans le sens du 
devenir et d’être un homme selon les normes dominantes. Seulement, ces injonctions constituent des 
situations souvent difficiles pour certains, d’autres les gèrent avec plus d’aisance.  
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N (26 ans): «Il faut être capable de jouer au foot, de draguer les filles et de dire des gros mots. 
Tout cela ne m’intéresse pas. Je déteste le foot, les filles ne m’intéressent pas au-delà d’une relation 
amicale et les grossièretés n’ont aucun sens… On peut imaginer le calvaire !».  

 
A (28 ans): «J’ai vécu dans la médina de Tunis, mon père m’emmenait régulièrement dans les 

chantiers qu’il tient, plus tard j’ai appris à fréquenter les bars populaires de Tunis. Ce sont des lieux 
qui t’apprennent à être homme et macho malgré toi».  

 
M (27 ans): «Entre amis, c’est toujours des propos sur la drague des filles, ce qui s’est passé 

avec telle fille, ce qu’il faut faire pour attirer les filles … Moi j’ai intégré le milieu associatif avec 
mon père pour voir autre chose, me sentir utile et efficace».  

 
La maison des hommes constitue des fois un calvaire pour les jeunes. Ils tentent de trouver d’autres 

espaces plus conformes à leurs modes d’être. Il faut dire aussi que la non conformité de leurs conduites 
oriente progressivement les membres de leur entourage à soupçonner leur homosexualité. Et là, ce sont des 
relations qui se brisent et font que les jeunes vivent plus en retrait pour éviter d’être dévoiler et de supporter 
les injures, la stigmatisation et le rejet.  

Les enjeux de l’apparence: le corps en jeu 
Un autre aspect qui a émergé dans les discours des jeunes gays concerne le corps et l’apparence dite 

masculine. Ils évoquent dans leurs propos les manières de s’habiller et surtout les modes de mise en scène du 
corps propre.  

Concernant le style vestimentaire, ils optent pour le modèle décontracté et branché. Le travail de 
l’apparence se complète par ce qu’ils appellent «le travail du corps». Dans ce cadre, le sport s’avère un 
support idéal pour exhiber les traits de la masculinité.  

 
R (25 ans): «Je m’occupe de mon corps et j’en deviens même amoureux, je le vois se 

transformer avec la musculation, c’est réjouissant et encouragent. Je veux me voir beau, avec une 
silhouette sportive, bien en forme, je veux être séduisant. Le corps et la mise en scène du corps, ça 
fait partie de la sexualité, si tu veux croiser un bel homme il faut bien que tu le sois toi aussi».  

 
G (22 ans): «Le sport aide à camoufler l’homosexualité. Puisque nous avons dans nos tête la 

notion de ‘’il est musclé, il s’entraine, il est sportif, …, salle de sport égale hyper-masculinité’’. Les 
gens associent tout ça à la virilité».  

 
A (28 ans): «La musculation est très efficace pour une mise en évidence de la masculinité, 

c’est une manière de montrer et de prouver que je suis le meilleur, je suis le plus fort, … D’ailleurs, 
mes formes corporelles sont très masculines».  

Les préférences des uns et des autres se recoupent aussi au niveau du style vestimentaire et des formes 
corporelles de leurs partenaires respectifs. Les jeunes évoquent les portraits des hommes préférés où le corps 
occupe aussi une place centrale étant naturellement impliqué dans les jeux de la séduction. 

S (26 ans): «L’homme qui correspond le plus à mon goût est charmant, masculin, avec un 
corps musclé et bien bâti. C’est un portrait peu évident. Il m’est arrivé de sortir avec des gens un peu 
maniérés mais bon. Je préfère un vrai mâle, les traits bien dessinés, les formes corporelles visibles. 
La pilosité exagérée n’est pas une préférence pour moi, même si dans notre société, la pilosité est un 
signe de virilité».  

M (27 ans): «Celui qui me plait physiquement est un homme fin, avec un corps bien dessiné 
sans pour autant qu’il soit très musclé, et de préférence imberbe. Le style vestimentaire branché est 
aussi important. Il me permet de l’accompagner dans les lieux publics sans provoquer d’incidents».  

Le culte du corps est au cœur de l'imaginaire et du mode de vie des gays. Les portraits rapportés sont 
les plus répétitifs dans les propos des jeunes et sont quasiment opposés. Cette opposition est, me semble-il, 
en rapport avec la sexualité et les rapports de genre qu’elle sous-tend.  

La sexualité au cœur de la construction de la masculinité  
Les représentations dominantes relatives à la sexualité des hommes gays reposent sur deux catégories 

sexuelles jugées différemment: l’homme actif qui se présente généralement avec la figure du masculin et 
l’homme passif qui correspond au gay efféminé. Dans cette perspective, Renaud Lagabrielle (2013: 
310) commente le film tunisien Le Fil (2010): «Les homosexuels sont ceux qui ‘’se donnent’’, qui donnent 
(leur cul)» par opposition aux hommes qui ‘’prennent ‘’, qui pénètrent. Dans un tel cadre régulateur, le 
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«preneur» se verra, au contraire, sa virilité renforcée par de tels actes, la pénétration étant considérée comme 
l’expression de la virilité, de la force physique de l’homme, de sa puissance sexuelle, mais aussi, ou par la 
même de sa domination».  

En ce qui concerne le groupe des jeunes interrogés, la question de la pénétration semble comme une 
norme structurante de la masculinité gaie. Il se trouve que les jeunes gays interrogés évoquent très peu cette 
catégorisation classique d’Actif / Passif. Ils se disent majoritairement «versatiles» et déconstruisent ainsi le 
dualisme traditionnel et les catégories de genre qui lui sont inhérentes. Jérôme Courduriès (2011), en parlant 
des couples gays évoque très peu cette réalité en France. Celle-ci semble plus présente en Tunisie, 
particulièrement chez les jeunes. Cela ne veut pas dire qu’elle constitue une option unique. L’un des gay se 
définit comme «passif» et un autre se dit comme «actif», voire-même comme «100% actif».  

Les gays versatiles s’inscrivent par leurs pratiques sexuelles dans le partage et l’interchangeabilité des 
rôles qui attribuent de l’équilibre à la relation. La «réciprocité», disent-ils, est importante et attribue plus de 
fluidité à la relation. On traite d’égal à égal.  

 
M (24 ans) «La relation repose sur le partage. On ne peut pas être tout le temps passif ou tout 

le temps actif. Le plaisir doit être partagé. Et puis on se partage tout, pourquoi pas notre sexualité !».  
 

A (25 ans): «Je suis versatile. Je ne peux pas adopter la posture passive continuellement. Et 
puis lorsque tu es passif avec un homme, tu te donnes à quelqu’un, il faut vraiment qu’il le mérite. 
Ce n’est pas du tout évident».  

 
L’un des gays interrogés, se définissant comme passif, critique les tenants de la posture versatile.  
 

N (26 ans): «Cette histoire de ‘’versatile’’ me semble comme un effet de mode pour cacher 
une réalité, celle d’être passif. Le passif est particulièrement méprisé dans notre société, il dérange 
par son côté hors norme. Cette image est bien ancrée dans la tête de certains, ils ont peur et ils ont 
honte de se voir classés du côté des femmes. Je suis passif et je ne suis pas une femme, vous 
voyez !».  

En revanche, un autre gay se dit 100% actif: 
 

A (28 ans): «Je suis actif à 100% et à dominance agressif. L’idée de me laisser pénétrer ne me 
parvient même pas à l’esprit. Je ne me reconnais pas dans une position insertive, cela me perturbe 
énormément. Je suis, d’ailleurs, rejeté de la communauté gaie à cause de ça. Ils considèrent que je ne 
cherche que mon plaisir personnel au détriment du plaisir de l’autre. Pourtant, j’ai eu plusieurs 
relations qui ont duré dans le temps».  

L’acte de pénétration semble fortement connoté selon les représentations dominantes qui renvoient au 
féminin et au masculin. Par ailleurs, si des différences émergent quant à la position sexuelle, l’attitude des 
jeunes reste flottante en ce qui concerne la figure du gay efféminé. Certains sont indifférents et montrent une 
certaine neutralité à son égard, d’autres le préfère, mais d’autres aussi expriment beaucoup de mésestime 
concernant sa manière d’être.  

 
S (26 ans): Je déteste les homos du type Chams Eddine Bacha. Cette figure de l’homosexuel 

comme un homme extravagant dans sa manière d’être, efféminé, qui use d’un langage grossier pour 
faire rire tout le monde, qui danse comme les femmes, etc. On croit que tous les homosexuels sont 
comme ça. Les Bacha and co ne représentent pas la communauté. Ils véhiculent une image erronée 
sur l’homosexualité». 

A (28 ans): «J’ai une préférence pour le gay plus jeunes que moi et efféminé. Le seul 
problème c’est que serait difficile de l’intégrer dans mon cercle d’amis, dans les lieux publics, etc. 
Quand on est seuls, je m’en fous, il porte une robe, il se maquille, aucun soucis, mais dans un bar ou 
un restaurant c’est très problématique».  

R (25 ans): «Il vaut mieux être un bel homme que d’être une femme manquée. Les fards, les 
extensions de cheveux, les vêtements féminins ne m’intéressent pas du tout. Quoi qu’il en soit, Dieu 
t’a créé un homme, tu peux faire ce que tu veux, mais tu seras toujours considéré comme une femme 
manquée. Ceci ne colle pas pour moi, autant entretenir mon image d’homme».  

 Conclusion  
Finalement, les propos des jeunes ramènent la réflexion aux normes de genre et à la dichotomie 

traditionnelle entre masculin/féminin, chacun à sa manière. A vouloir affirmer un portrait masculin, les 
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usages des jeunes gays tentent d’esquiver ce qui relève ou rappelle la féminité. Cela suppose, par ailleurs, 
que les pratiques sexuelles entre hommes sont plus complexes qu’on pourrait imaginer, prennent des formes 
différentes et renvoient à des conceptions et des attentes particulières.  
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GENDER DIVERSITY, CORPORATE GOVERNANCE  
AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TUNISIA 

Abstract: 
This article explores the interrelationships between Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility. The purpose of this paper is to examine how gender diversity in the board of directors, that is, 
the number of women on boards, affects companies' corporate social responsibility. To carry out this study, 
we collected data from listed Tunisian companies for the year 2016. 
Keywords: Gender Diversity, Corporate Social Responsability, Board of Dirctors, Stakeholders. 
Résumé: 

Cet article explore les interrelations entre la bonne gouvernance et la responsabilité sociétale des 
entreprises. L’objectif de ce papier est d’examiner comment la diversité genre au sein du conseil 
d'administration, c'est-à-dire le nombre de femmes dans les conseils, affecte-t-elle la responsabilité sociétale 
des entreprises? Pour mener à bien cette étude, nous avons collecté les données auprès des entreprises 
tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis et ce pour l’année 2016. 

Mots-clés: Diversité des genres, responsabilité sociale des entreprises, conseil d'administration, parties 
prenantes. 
Introduction 

Au cours de la dernière décennie, les organismes de réglementation et les décideurs politiques sont de 
plus en plus amenés à encourager la diversité de genre dans les conseils d'administration (Kaspereit, 2016). 
Les études académiques ont cherché à étudier les conséquences économiques de la diversité du genre dans 
les conseils (Kaspereit, 2016). Plus récemment, Zhang et al. (2013) ont fourni des preuves sur la composition 
du conseil d’administration et la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Mais à notre connaissance, 
rares sont les recherches qui ont étudié la relation entre la diversité genre dans les instances de gouvernance 
et la responsabilité sociétale. 
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La théorie dominante en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)47, est la théorie 
«des parties prenantes», instituée en 1984 par Freeman, qui stipule que les femmes sont membres de l’une 
des stakeholders majeures de la firme, à savoir le personnel. 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est considérée comme un pouvoir discrétionnaire 
d’allocation des ressources de l'entreprise pour améliorer le bien-être social qui sert comme un moyen 
d'améliorer les relations avec les principales parties prenantes (Barnett, 2007).  

Concernant les entreprises tunisiennes, très peu d'études, portant sur le genre, se sont concentrées sur 
la féminisation des instances de gouvernances. Il demeure que cette recherche est la première, à notre 
connaissance, qui se penche sur le sujet dans le cadre d’une responsabilité sociétale des entreprises.  

Dans cet article, nous essayerons de démonter l’existence d’une relation entre la représentation 
féminine dans les instances de gouvernances et la responsabilité sociétale des entreprises tunisiennes. Ainsi, 
notre question de recherche sera la suivante: les entreprises tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis, 
dotées d’instances de gouvernance diversifiés d’un point de vue genre, sont-elles plus responsables d’un 
point de vue sociétal?  

Pour résoudre cette problématique, nous poursuivons principalement deux objectifs:  
1- Le premier prend essence de la théorie des parties prenantes, pour mettre en exergue l’importance 

de la diversité genre dans les instances de gouvernance 
2- Le deuxième appréhende l’inflexion de la Responsabilité Sociale des Entreprises avec la 

féminisation des instances de gouvernance. 
Cette recherche sera organisée comme suit: en premier lieu, nous aborderons une revue de la littérature 

portant sur la présence des femmes dans les instances de gouvernance et la responsabilité sociétale des 
entreprises, en deuxième lieu, nous présenterons une validation empirique dans le contexte tunisien.  

1. Diversité Genre dans les instances de gouvernance et Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Etant l’un des mécanismes de gouvernance des entreprises, le conseil d’administration occupe une 

place importante dans le processus de création de la valeur. Les questions relatives à sa composition, 
notamment en termes de diversité genre, sont au cœur de la réflexion.  

La question de la mixité des conseils d’administration s’installe progressivement dans le débat 
économique et managérial à travers des concepts tels que «diversité», ou encore «responsabilité sociétale des 
entreprises» qui sont des questions d’actualité, valorisées comme tel par l’ensemble des parties prenantes. 

Théoriquement, plusieurs arguments économiques en faveur de la diversité du genre dans les instances 
de gouvernance des entreprises, toutefois, il existe d’autres arguments moins favorables. En effet, la diversité 
du genre au conseil peut être source de performance en contribuant à élargir ses perspectives sur des 
questions stratégiques complexes (Stephenson, 2004; Huse et Slberg, 2006; McInerney-Lacombe et al., 
2008) et en renforçant le contrôle des dirigeants et la transparence informationnelle (Adams et Ferreira, 
2009; Gul et al., 2011). Cependant, d’autres recherches estiment que l’introduction de la diversité du genre 
peut constituer une source d’inefficacité du conseil d’administration, suite à l’augmentation des dissensions 
entre les membres du conseil et à la dégradation de la cohésion du groupe et à la réduction de ses capacités 
d’action (Williams et O’Reilly, 1998; Westphal et Milton, 2000; Pelled, 1996). L’absence de consensus dans 
la littérature revient essentiellement au fait que les études menées centrent l'analyse sur des échantillons 
d'entreprises tous différents, notamment en termes de taille et de localisation géographique. 

A l’issue de la théorie de gouvernance des entreprises partenariale, la composition du conseil 
d’administration peut affecter la responsabilité sociétale des entreprises, en particulier. Autrement dit, nous 
pouvons se demander quels sont les enjeux managériaux et leurs implications en termes de responsabilité 
sociétale de la représentativité des femmes dans les conseils des entreprises avec l’idée que ces enjeux se 
mêlent aux considérations éthiques et morales liées aux exigences de construction d’une société plus 
moderne et plus équitable.  

La participation à parité des femmes à la vie économique et sociale constitue aujourd’hui un des axes 
majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises. Plusieurs directives et actions en matière de 
responsabilité sociétale des entreprises portent directement ou indirectement sur la problématique de l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes, notamment sur la représentation féminine au conseil 
d’administration. 

En effet, plusieurs directives précisent, qu’au titre des indicateurs de performance sociale, le reporting 
doit mentionner la composition de la direction générale et des instances dirigeantes de l’organisation, y 

                                                           
47 La responsabilité sociétale des entreprises désigne l’ensemble des relations que la firme entretient avec toutes ses 
parties prenantes: les clients, les employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les fournisseurs et les 
concurrents. 
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compris celle du conseil d’administration, en indiquant le pourcentage de représentativité des femmes et 
autres indicateurs de diversité adaptés aux différences culturelles. 

C’est ainsi que ces entreprises seraient plus susceptibles d’être responsables suite à une bonne 
représentation des femmes dans leurs conseils d’administration, que ce soit en tant que membre, présidente, 
dirigeante voire même commissaire aux comptes. D’où les hypothèses suivantes: 
H1: La diversité genre du conseil d’administration est plus élevée chez les entreprises socialement 
responsables 
H2: Les conseils d’administration des entreprises socialement responsables sont présidés par des femmes 
H3: Les conseils d’administration des entreprises socialement responsables sont dirigés par des femmes 
H4: La diversité genre dans l’équipe des commissaires aux comptes est plus élevée chez les sociétés 
socialement responsables. 

2. Méthodologie de la recherche  
Pour tester la validité de nos hypothèses, nous avons collecté nos données auprès des sociétés cotées à 

la bourse des valeurs mobilières de Tunisie pour l’année 2016. 
2.1 Sélection de l’échantillon 

Notre échantillon est constitué de 81 sociétés cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 
(BVMT).  

2.2 Collecte des données 
Les informations données relatives à la composition et aux autres caractéristiques des conseils 

d’administration sont recueillies à partir des rapports annuels et des documents de références des entreprises 
tunisiennes cotées à la bourse de Tunis (BVMT), intégrées dans l’indice Tunindex, et qui sont présents au 
niveau des sites officiels de ces entreprises. 

2.3 Opérationnalisation des variables de l’étude  
2.3.1 La variable dépendante: La responsabilité sociétale des entreprises CSR 

La responsabilité sociétale est mesurée par une variable dichotomique qui prend 1 si l’entreprise 
affiche dans son rapport qu’elle a obtenu une ou plusieurs certificats, tels que: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, TS-16949, HACCP, FSC, ISO 22000, ISO 13485.  

2.3.2 Les variables indépendantes 
Les variables indépendantes de cette étude sont en nombre de quatre: 

 F_CA: La diversité genre dans le conseil d’administration est une variable quantitative, mesurée par le 
pourcentage des femmes présentes dans le conseil d’administration; 
 PRESD: La présence des femmes présidentes au conseil est une variable dichotomique qui prend 1 si le 
président du conseil est une femme et 0 sinon; 
 DIREC_F: La féminisation de la direction est une variable dichotomique qui prend 1 si le directeur du 
conseil est une femme et 0 sinon; 
 F_CAC: La diversité genre dans l’équipe des commissaires aux comptes est une variable quantitative, 
mesurée par le pourcentage des femmes présentes parmi les commissaires aux comptes. 

2.3.3. Variables de contrôle 
 TAIL: la taille de l’entreprise est mesurée par le LN de l’actif de l’entreprise 
 SECT: Le secteur d’activité est mesuré par une variable dichotomique qui prend 1 si l’entreprise 
appartient au secteur industriel et 0 sinon. 

3. Interprétation et analyse des résultats  
Pour mener à bien notre recherche nous avons effectué des statistiques descriptives et des tests de 

comparaison de moyennes. 
Tableau 1: Fréquence des variables CSR, DRG_F, PRS_F, et moyennes des variables F_CA, F_CAC 

et la TAIL 
 Effectifs Pourcentage ge Moyenne 

CSR 
0 62 76,5   
1 19 23,5 F_CA 0,0867 
Total 81 100,0   

 F 3 3,7 F_CAC 0,0566 
DRG_F H 78 96,3   
 Total 81 100,0 TAIL 18,4169 
PRS_F F 2 2,5   
 H 79 97,5   
 Total 81 100,0   
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 1 37 45,7   
SECT 0 44 54,3   
      

 
Les résultats figurant dans le tableau 1 révèlent que 23,5% des sociétés tunisiennes, cotées à la BVMT, 

sont socialement responsables, soit 19 entreprises sur 81. Ceci dénote un faible engagement de responsabilité 
sociétale de ces entreprises. 

Les résultats révèlent, en outre, une faible représentativité de la femme dans la présidence et dans la 
direction du conseil d’administration. En effet, seule 3,7% des conseils d’administration sont présidés par des 
femmes et 2,5% des entreprises, seulement, sont dirigées par des femmes. 

La diversité des femmes au conseil d’administration est très faible avec en moyenne un pourcentage de 
8,67%, de même la présence féminine parmi les commissaires aux comptes elle est très faible de l’ordre de 
5,66%. 

Les tests de comparaison de moyenne de Leven’s montrent que la représentativité des femmes dans le 
conseil d’administration est plus faible chez les entreprises socialement responsables que celle qui sont non 
responsables ce qui infirme notre première hypothèse H1. 

Le test de khi² révèlent que les sociétés socialement responsables ne sont ni présidées ni dirigées par 
des femmes, ce qui infirme nos hypothèses H2 et H3. 

Par ailleurs, les résultats du test de comparaison de moyenne de Leven’s avancent que la diversité 
genre dans le commissariat aux comptes a un impact positif sur la responsabilité sociétale. En effet, les 
entreprises socialement responsables, affichent une diversité genre dans la composition de son équipe de 
commissariat aux comptes plus élevée que celle des entreprises non responsables. Ce résultat confirme notre 
hypothèse H4 

Les résultats de notre étude montrent que presque 74% des entreprises, responsables d’un point de vue 
sociétal, appartiennent au secteur industriel. Le secteur financier et de télécommunication et de transport ne 
sont engagées de manière significative dans une activité de responsabilité sociétale. 
Conclusion 

La contribution majeure de cette étude est qu’une diversité genre dans l’équipe des commissaires aux 
comptes de l’entreprise est capable d’accentuer son niveau de responsabilité sociétale des entreprises. 
Toutefois, ni la diversité genre au conseil d’administration, ni la présidence, ni la direction féminine n’ont un 
impact significatif sur l’engagement sociétale de l’entreprise. Ce résultat peut être expliqué par la faible 
représentativité des femmes au conseil d’administration. En effet, entourée d’hommes, la femme, même en 
étant dirigeante ou présidente, n’arrive, généralement, pas à favoriser l’engagement de la société dans la 
responsabilité sociétale 

Plusieurs pays ont instauré la loi Copé-Zimmermann. Destinée à favoriser la parité dans les organes de 
décision, cette politique de quotas, a été décidée pour des raisons éthiques et de responsabilité sociétale des 
entreprises, mais également pour des raisons économiques.  
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CHILDREN’S LITERATURE AND POST-FREUDIAN GENDER REFLECTIONS: 

 THE CASE OF ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND 

Abstract: 
The aim of this paper is to demonstrate how Children’s literature is implicitly or explicitly informed 

by reflections on gender issues. As a case study, through his famous nineteenth fictitious female character 
Alice, Lewis Carroll (1832-1898) engages into gender politics bearing intersections with post-Freudian 
insights questioning the essentialist representations of femininity as a rejection of patriarchal hegemony. 
Keywords: Body without organs; Chora; essentialism/anti-essentialism; Post-Freudian; Symbolic 
Introduction: 

The aim of this paper is to demonstrate how Children’s literature is implicitly or explicitly informed 
by reflections on gender issues. As a case study, through his famous nineteenth fictitious female character 
Alice, Lewis Carrol(1832-1898) engages into gender politics bearing intersections with post-Freudian 
insights questioning the essentialist representations of femininity as a rejection of patriarchal hegemony. 
Invoking post-Freudian figures ranging from Krestiva and Deleuze to Lacan, we will explore how Carroll’s 
narrative experiments with logic to explore its limits and to unveil how fixed gender truth assumptions 
restrict the potential of human thinking which could be otherwise within other conditions different from the 
human world. 

1-Synopsis of Alice’s Adventures in Wonderland: 
Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and its sequel, Through the looking glass (1871) were 

written by English author Lewis Carroll. Alice, a mid-Victorian era child protagonist, falls into a rabbit hole 
to encounter a fantastic world teeming with living beings parodying human behaviour. In her wonderland 
adventures, Alice will later cross into a different world through a mirror to continue her explorations on 
human logic and its unexplored bounds in different conditions. 

2-Alice, the pre-natal, the social and gender: 
As a little girl falling into the symbolic rabbit-burrow to come back to what seems to be a pre-natal 

stage, Alice finds it difficult to fit into the socially constructed pattern of femininity because she embraces an 
indeterminate body free from gender signification. In a sense, she aspires to the foetal stage or the “Chora” 
which is, in Kristeva’s terms, not captured yet by social language and meaning (Krestiva, Révolution du 
language poétique 22-23). She is heading for that space as a pre-symbolic and pre-linguistic realm of 
mobility related to the womb where the foetus cannot harbor any gender essence yet, such as man or woman, 
since these latter can refer “only to a structure observed in socio-historical context”(Krestiva, “Women’s 
time” 199). 

Undifferentiated and manifesting unformed organs as it is, such a fluid body is called the “Body 
without Organs” in post-Freudian Deleuze and Guattari, which is an open field of intensity neutralizing the 
social process of meaning production from which the construction of fixed identity rises (Deleuze, Thousand 
Plateaus 149-166). Likewise, seen through a Lacanian perspective, Alice, espouses the pre-linguistic stage in 
which no type of coherent identity is yet possible( Lacan,20). Therefore, disrupting the social and symbolic 
means of signifying experience, Alice refuses to internalize a coherent self-image, and thus becomes 
schizophrenic in the positive sense that she disrupts the gendering normative codes. She becomes an 
apolitical and a culturally unconstructed girl who has no essentialist gender identity orientation yet (Deleuze, 
Thousand 305). In fact, this is a “schizophrenic” girl whom Lewis Carroll admires in his fantastic literary 
work and whom Deleuze celebrates in his Logic of sense as an “anti-oedipal” figure of a little girl whose 
body is unruly to the phallic norms predicated on the voice of social patriarchy (Deleuze, Logic of Sense 22-
26). Unlike Freud’s girl, the girl protagonist of Lewis Carroll is not castrated or lacking in completeness. She 
is not inferior or categorized within a hierarchy that fetters her desires by a primordial lack called “the penis 
envy” by Freud.  

In a free play with the collective repertoire of received values, Alice destabilizes the norms of identity, 
“deterritorializes” the boundaries of subjectivity and inaugurates her “pure becoming with its capacity to 
elude the present” and embrace “the paradox of infinite identity” so as to engage in “the reversals which 
constitute Alice’s adventures: the reversal of becoming larger and becoming smaller” (Logic of sense 2–3). 

3-Disruption of gender meaning as politics of resistance 
With political implications, Alice develops an active perspective against the totalitarian masculinism 

which seeks incessantly to conquer, oppress and mark her as its other, an “other” considered subversive and 
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necessary to essentialize, know and control through irreversible essentialist signification. Offered different 
sexual roles, she does not accept any of them. She rejects the restrictive role of maternity and refuses the 
hegemonic female role of the queen along with the role of a lesbian offered by a Duchess. Diverging from 
normative meta-narratives of subjectivity, Alice celebrates mobility and discontinuous “deterritorialized” 
identity. In this regard, as she challenges the signifying process working by binary oppositions, selective 
combinations and hierarchizations, Alice strikes an allegorical note on how “schizophrenic” resistance can 
downplay the power-oriented interpretations that create hegemonic narratives on the grounds of perpetuating 
subjective positions. 

Seen through anti-essentialist a post-Freudian perspective, Alice has no desire to dwell in one 
determinant and uniform gender identity. She flees the freezing apparatus of signification which imposes its 
own sense of identity. In this way, she tends towards becoming different since she breaks free from the 
essentialist self-categorization drawing on phallic power and linear perception. Besides her obsession with an 
anti-essentialist cyclical conception of time, she rejects to assimilate a reptile phallic identity when she was 
accused of being a serpent when her neck becomes elongated. Approaching Alice’s interminable mutations, 
it becomes relevant to see that her potential of gender mobility grows on the basis of developing active 
revolutionary desires enacted by processes to fixity. Significantly, in her journey of “becoming” Marian 
exploits these processes as critical mechanisms to unveil that identity is mobile and likely to inflect into 
different meanings and unlimited possibilities uncontrollable by the socio-cultural prescriptions.  

4-Allegory of Undoing Patriarchal Body Politics: 
Under Alice’s prism, she is taking her destination to a fluid realm recalcitrant to the prohibitive grand 

narratives that subjugate society through prescribing a definite gender representation of the body:  
The question is fundamentally that of the body—the body they steal from us in order to fabricate 
opposable organisms. This body is stolen first from the girl: Stop behaving like that, you're not a 
little girl anymore; you're not a tomboy, etc. The girl's becoming is stolen first, in order to impose a 
history, or prehistory, upon her… (Thousand 276). 

As a consequence, “overcoding” the body alienates it in a matter of power politics. Seeking to ensure 
patriarchal ascendency, as echoed by Alice, the dominant socializing narrative emerges primarily through 
opposing man to woman for creating a hierarchy of privileged masculinity and underprivileged femininity. 
Similarly, it can be inferred from Adventures of Alice in Wonderland that the feminine perspective is silenced 
for an essentialist history to start, relegating women into the position of victims. Therefore, restricting the 
body’s potentials of “becoming” more than it is assigned and producing a socio-culturally overwhelmed 
body is the first step in the pedagogy of gender normativity. The only way to resist this oppressive discourse 
is to rewrite the history of the body, going back to Alice’s meaning-free and pre-natal fluid body.  
Conclusion:  

Having recourse to a chaotic fluid worldview that comes before any possible hierarchization, Alice 
adopts a process of signifying the self and the world beyond the restrictions of patriarchal normativity. As 
she goes through an unstructured body field of free intensities allowing for “becoming”, she embraces a 
process of recovering a perspective systematically silenced and prohibited by the male for generating the 
norms. Namely, Alice desires to become a girl whose femininity does not emanate from the prohibitive 
norms of oedipal castration. Rather, she is fighting her way to reach a femininity not based on lack, on 
Freudian penis-envy, but on appropriating that woman’s voice suppressed within the structures of social 
values.  
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WHAT MAKES PROFESSIONAL ENGLISH POLITICALLY CORRECT  
AND NEUTRAL GENDER LANGUAGE 

Today, the term politically correct has to do not only with the realm of politics but also with culture, 
academia and the language itself. According to the contemporary English dictionaries, it is language, 
behaviour and attitudes that can be politically correct, that is non-offensive and avoiding any insults or 
negative judgements concerning race, gender, religion, sexual affinity, one’s physical and mental personal 
development etc [1; 3]. With the recent shifts in the global economy that opened up more opportunities for 
running multinational and international projects and businesses, advocating equal rights social policies and 
attracting more females into higher education and managerial workplace [5, p.14], political correctness has 
become a rather serious issue within professional communities.  

The two main trends that make the present-day English language, which is lingua franca of the 21st-
century specialism, politically correct consist in using euphemisms that help some occupations and tasks 
sound more pleasantly, and neutral gender rather than gender-marked lexis. 

Linguistically speaking, euphemism is a word or phrase coined to substitute for the one that has some 
upsetting, unpleasant, offensive, or embarrassing associations [1; 2; 6]. In business discourse, euphemisms 
come into play when it is necessary to denote humble occupations, unemployment status, lack of money and 
success.  

Euphemisms can be achieved through the application of metaphor, which is a rhetoric device to 
describe things vividly by means of analogy. Typically consisting of more than one word, figurative 
euphemisms make unpleasant occurrences and financial problems appear less serious (e.g. illegal immigrant 
– irregular immigrant, undocumented worker; unemployed – unintentionally at leisure, non-waged, 
economically inactive; job losses – job restructuring, reduction in force; failure – non-traditional success; 
(to) fire – (to) lay off, select out; bankruptcy – negative cash situation, cash flow problem; poor – 
economically disadvantaged, needy, in need; increase in tax – progressive revenue). 

As known, the engineer originally refers to a skilled person who controls an engine, but this term is 
now extended to a person who deals with design, building or maintenance of various machines and 
structures. Accordingly, it is often adopted to form euphemisms to beautify and show respect to the titles of 
some professions (e.g. telephone repairer – telephone engineer, mechanic – automobile engineer, trash 
cleaner – custodian engineer, garbage collector – sanitation engineer) [2; 6]. 

The main problem with the names of professions, however, is sexism. Over the recent years, a number 
of previously established words and expressions have started to be considered as discriminating against 
women either because they seem to give women a less important status than the male equivalent, or because 
they belong to male terminology and contain the stem –man. For that reason, there have been suggested 
alternative neutral gender words, and the terms which previously applied exclusively to men have been made 
to refer to both men and women since the female forms are found to possess negative associations which the 
male form does not have (e.g. steward/ stewardess (air hostesses) – flight attendant, headmaster/ 
headmistress – head teacher, waiter/ waitress – server, waiter, authoress / author – author, poetess/ pot – 
poet, actor/ actress – actor) [8]. 

The use of generic man is said to be one of the most common ways of expressing gender bias against 
women in the English language [4, p. 26], and it has been proposed to replace it in noun compounds by 
gender-neutral words such as person, officer, and the like, or eliciting alternatives from morphologically 
unrelated words (e.g. businessman – business person, chairman – chairperson/ chair, layman – layperson, 
salesman – salesperson, policeman – police officer, tax man – tax officer, postman – letter/ mail carrier, 
fireman – firefighter, foreman – supervisor, statesman – state leader, cameraman – camera operator) [2; 6]. 

In addition to the job titles, a range of other derivatives containing (pseudo) generic man have also 
been changed to prevent decoding man-based nouns as those that embody a male rather than a human, and 
thus eliminate the linguistic bias against women (e.g. manhole – utility hole, man-made – artificial, 
manpower – human resources, mankind – humanity) [7]. 

Meanwhile, a number of pronoun alternatives have been proposed in order to further secure gender 
equity. The thing is that although most English personal nouns, including job titles, are gender-neutral and 
can be pronominalised by either masculine or feminine pronouns, clear gender bias is shown to have been in 
the language use when high-status professions, such as those of judge or surgeon, were pronominalised by 
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generic he, while with such occupations as nurse and secretary generic she was used for anaphoric reference. 
Linked with generic man, the use of generic he also dominated when the personal pronoun was required to 
refer to someone, as opposed to something, without identifying whether that person was male or female, 
especially in a formal style, for example in contracts or legal documents as well as in proverbs. 

e.g. The writer should know his reader well. 
e.g. To log in, the user must enter his login name and password.  
e.g. Everybody should act on his own responsibility.  
To get rid of sexual bias in pronouns there have been suggested a number of strategies that replace the 

he/ him/ his pronouns without distorting the message or compromising style or readability:  
– using plural nouns in the sentence, 
– deleting the pronouns he/ his/ him altogether, 
– repeating the same noun instead of using any pronoun, 

– substituting articles the/ a/ an for his, and who for he, 
– using a paired pronoun, like he or she, she or he, or s/he (in writing),  
– rewording the sentence so that to avoid indefinite and gender-based personal pronouns, for example 

by means of the passive voice, 
– changing the sentence and using another pronoun, such as one, you, or we. 
e.g. The writer should know the reader well. 
e.g. To log in, enter your login name and password.  
e.g. Everybody should act on s/his own responsibility.  
Another popular alternative is generic they, which appeared in the 2000ies, even though some linguists 

comment that it may have come into the English language earlier if not because of the vigilance of English 
teachers. Despite a long history of debate with regard to its acceptability, the use of generic they and its 
inflected forms them and their, is nowadays acknowledged by many handbook writers and writers’ guides as 
an anaphoric pronoun and determiner in informal English, educated speech, and elsewhere [3; 7].  

e.g. If the child possesses the nationality or citizenship of another country they may lose this when they 
get a British Passport. 

e.g When a person gets married, they have to start thinking about their responsibilities. 
Yet, the levels of acceptability of generic they vary according to the linguistic context. For instance, it 

is reported that generic they does not jar when used as a pronoun for everybody, but it may jar with 
somebody, and words such as individual. 

It is best summarized by the Oxford Living Dictionaries website, which reads that in the past all 
people unquestioningly used the generic pronouns he, him, his, and himself, but now it is seen as outdated 
and sexist. The three options that would allow arriving at a more gender-neutral solution include the wording 
he or she, his or her, but this will work pretty well only as long as it is not necessary to keep repeating this 
throughout a piece of writing, the use of the relevant noun plural and rewording the sentence appropriately, 
but it cannot always be possible, and finally the use of the plural pronouns they, them, their despite the fact 
that they are referring back to a singular noun [8]. Compare: 

e.g. A scientist has to be objective in his research findings. 
e.g. A scientist has to be objective in his or her research findings. 
e.g. Scientists have to be objective in their research findings. 
e.g. A scientist has to be objective in their research findings. 
Although some people object to the use of generic they as it sounds somewhat ungrammatical, the use 

of plural pronouns to refer back to a singular subject is not new actually and represents a revival of the 
practice dating from the 16th century [8]. 

In conclusion, equality and dignity are the two key watchwords of political correctness. In modern 
globalized society, it is very important to use politically correct language, which does not offend anyone and 
makes no distinction between the two different genders. In English, it becomes especially tricky to refer to 
both men and women when it comes to pronouns because various factors can contribute to linguistic 
changes, and the changes adopted in a speech community may gradually be accepted as norms over time. 
Therefore, one should be looking for a good politically correct neutral gender solution in the current up-to-
date English language dictionaries, handbooks, and corpora that indicate which choices of words, phrases 
and grammar forms are gaining wider acceptance in both writing and speech. 
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UNFOLDING GENDERED SUBJECTIVITIES IN LEARNING BIOGRAPHIES: 
NEGOTIATION OF IDENTITIES AND OPPORTUNITIES 

Abstract. 
In recent years, there has been an increasing interest in study of life histories and biographical research 

which is an unique methodology that sheds light on processes of lifelong learning and construction of 
professional identity. This kind of research reveals educational trajectory and learning biography as 
inseparable from life trajectory. Biographical narrative in research on education analyses an interaction of 
formal, non-formal and informal learning and social processes, combination of learning, work and family life 
(West, 2011). Women and men have different accessible choices, opportunities and risks in their lives 
because of differences in gender socialisation, gender identities, gender specific appropriation of social and 
societal demands within context of gender division of labour. As Weber (2007) states, learning biographies 
of women and men look differently. Male biographies are generally structured by working opportunities and 
careers, whereas women’s biographies are structurally defined by the material options comprising both 
family and wage labour or subsistence work. Women expose their biographies as complex and full of 
conflicting interests. Desires and motivations of individuals are inter-woven with different gendered patterns 
of family and work life. Scholars analysing educational trajectories and learning biographies point out that 
learning as a lifelong process is inter-woven with distribution of power in society, social stratification, 
structural economic and labour market processes, social identities (including gender) and relation between 
various spheres of social life (public and private, relation between work, family and learning, etc.)  

Research presented in the paper focuses on learning biographies and professional identity 
development of 14 female and male teachers at university colleges in Norway. Biographical narratives 
reveal subjective accounts and perception of gender roles and it exposes interaction of formal, non-formal, 
informal experiential learning in different cultural contexts (journeys), combination of learning, work and 
family life. Learning as a lifelong process is inter-woven with distribution of power in society, social 
stratification, structural economic and labour market processes, social identities (including gender) and 
relation between various spheres of social life (public and private, work, family and learning, etc.). In the 
settings of late modernity globalisation and the process of disembedding mechanisms of social institutions 
allow individuals to experience new cultures, new lifestyles and feel disembedded and detached from 
institutions. Internationalization of higher education is an example of empowering detachment 
mechanisms, when people choose to learn in different cultural settings and develop intercultural 
competence through experiential learning. The aim of the paper is to analyse (re)construction of self-
identity in biographical narratives and conceptualize male and female learning biographies and learning 
paths in becoming teachers in multicultural education.  
Keywords: gender, gendered biographies, gendered subjectivities, biographical narrative, biographical 
research, learning biographies. educational trajectories, intercultural competence, intercultural learning.  
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THE MORAL IMAGINARY AND GENDER AUTONOMISM 

Theory of moral cultures and moral imaginary was developed by sociologist Vytautas Kavolis and 
philosopher Leonidas Donskis on the one hand, and by Slavoj Žižek and Lacanian moral analysis on the 
other hand. The first studies on moral imaginary paid attention to the history of literature, art and ideas, and 
on the second hand – to desires, trauma and ideology. Analysis of moral imaginary differs from ethics; it 
investigates not only norms and principles, but empirical cases related to social and mental phenomena. 
Cornelius Castoriadis provided a psychoanalytical philosophical analysis of ‘imagined institution of 
society’ and autonomism in a similar way as Lacan, and additionally, he referred to history of ideas like 
Foucault and Kavolis. The main statement of my paper is that gender is a social institution of imaginary of 
social-cultural groups and it seeks social and cultural autonomy. The paper explains why development of 
moral imaginary (good and evil, proud and obscenity, honesty and meanness) is so important for critiques 
and/ or defense of new forms of imagined gender institutions: sexuality, gender forms and family 
institutions. The other thesis of the paper is that contemporary gender imaginary deals with understanding 
of social obscenity: shamelessness and social meanness. The crisis of hegemonic honesty and proud is the 
condition for moral legitimations of new gender forms. The paper interprets the list of 31 gender of NYC 
Commission on Human Rights. The list relates to forms of social activism and imaginary undertaken to 
destroy rigid gender roles. Gender puzzle needs a social institutionalization and depends on public moral 
imaginary and gender communication. The paper is providing an analysis of interdependences of forms of 
family, discourses of honesty and meanness and development of gender forms. 
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THE INTERACTIVE EFFECTS OF ANXIETY SUBCOMPONENTS ON MARRIED AND 
UNMARRIED WOMEN’S ATHLETES’ PERFORMANCE  

DURING SPRINT RACE TEST 

Introduction  
The gender factor influenced the anxiety reactions of athletes before and during competition. For 

exemple Parnabas et Mahmoud (2010) demonstrated that females athletes demonstrated a high level of 
anxiety than male athletes before competition. Actually, sex has been considered the major determinant of 
athletic performance through the impact of height, weight, body fat, muscle mass, genetic and hormonal 
differences (Cureton et al., 1986; Maldonado-Martin et al., 2004; Perez-Gomez et al., 2008). A large number 
of authors suggested that gender differences in race records may disappear (Beneke et al., 2005; Tatem et 
al., 2004). In addition, family, social and cultural constraints are variables that may affect both anxiety 
reactions and athletic performance of married and unmarried female athletes. 

The present study 
The present study will try to observe the interactive effects of anxiety and self-confidence on women 

athletes’ (unmarried and married) performance during sprint race test (60m sprint).  
Method 
Participants  
A number of one hundred women athletes (overage age = 21.49 ± 1.40) participated in this study. All 

participants practiced sprint race activity us a professional or amateur player. Volunteers were divided into 
two groups of 50. 

Categories of participants 

Groups N (100)  Categories  

G 1  50  Unmarried athletes  

G2  50  Married athletes  
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Procedure  
Each group will be evaluated on two different times. In the first week of experience, the participants 

will describe their traits of anxiety and self confidence before competing. The anxiety assessment through 
the SCAT (Martens, 1977) lasted 15 at 20 minutes. Two days after, the experimenter has administered the 
TSCI (Vealey, 1986) for the trait self confidence assessment of the same athletes. One week later, each 
participant, depending on the corresponding evaluative situation, is invited to; (1) describe his state of 
anxiety and self-confidence through the Arabic-Tunisian version of CSAI-2R (Sofiene Mnadla and al, 2018). 

Results  
Realized performance and means scores of anxiety subcomponents 

 Means Standard 
deviation 

Standard 
Erreur Minimum Maximum 

TA 
unmarried 2,15 ,37 ,05 2 4 

married 2,17 ,18 ,02 2 3 
Total 2,16 ,29 ,02 2 4 

SCT 
unmarried 5,93 ,95 ,13 3 7 
married 5,87 1,24 ,17 3 7 
Total 5,90 1,10 ,11 3 7 

SAIz 
unmarried 2,00 ,58 ,08 1 3 
married 2,68 ,44 ,06 2 4 
Total 2,34 ,61 ,06 1 4 

CAI 
unmarried 2,39 ,76 ,10 1 4 
married 2,71 ,61 ,08 1 4 
Total 2,55 ,70 ,07 1 4 

SCI 
unmarried 3,06 ,64 ,09 2 4 
married 2,75 ,59 ,08 2 4 
Total 2,90 ,63 ,06 2 4 

performance 
unmarried 9,30 1,06 ,15 7,65 12,00 

married 10,69 1,14 ,16 8,17 12,65 
Total 9,99 1,30 ,13 7,65 12,65 

 TA: trait of anxiety / TSC: trait self confidence / SAI: somatic anxiety intensity / CAI: 
cognitive anxiety intensity / SCI: self confidence intensity.  

 
The following table shows a mean level of anxiety trait for unmarried (overage = 2, 16 / SD = 0, 17) 

and married (Overage = 2, 17 / SD = 0, 18) athletes. A high level of self-confidence has been observed in 
unmarried (score means = 5, 95 / SD = 0, 93) athletes as well as married (5, 87 / SD = 1, 24) athletes. 

The times achieved during the sprint race test showed that unmarried women athletes performed better 
than married women athletes. 

One way ANOVA test 
 Sum of 

squares  
ddl Means of square  F Signification 

TA 
Inter-groups ,008 1 ,008 ,092 ,762 
Intra-groups 8,127 96 ,085   
Total 8,134 97    

SCT 
Inter-groups ,072 1 ,072 ,059 ,809 
Intra-groups 119,185 97 1,229   
Total 119,257 98    

SAI 
Inter-groups 11,560 1 11,560 43,195 ,000 
Intra-groups 26,227 98 ,268   
Total 37,787 99    

CAI 
Inter-groups 2,560 1 2,560 5,337 ,023 
Intra-groups 47,010 98 ,480   
Total 49,570 99    
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SCI 
Inter-groups 2,372 1 2,372 6,223 ,014 
Intra-groups 37,348 98 ,381   
Total 39,720 99    

Performance  
Inter-groups 48,303 1 48,303 39,507 ,000 
Intra-groups 119,817 98 1,223   
Total 168,119 99    

 TA: trait of anxiety / TSC: trait self confidence / SAI: somatic anxiety intensity /  
CAI: cognitive anxiety intensity / SCI: self confidence intensity. 

 
The results showed a very significant difference between unmarried women athletes and married 

women athletes in terms of performance achieved (F = 39, 50 p <, 001) in sprint race test (60 meters). 
Likewise, the intensity of somatic anxiety for both unmarried and married women athletes showed a 
significant difference (F = 43, 19 p <, 001). In contrary, now significant difference was observed between the 
two groups of participants in terms of cognitive anxiety intensity, self confidence intensity, trait anxiety and 
self confidence trait.  
Discussion  

The results showed that the family status of the female athlete (married and unmarried) can affect at 
the same time intensity and direction anxious reactions, state self confidence and athletic performance. In 
short, unmarried and married Tunisian women athletes report a difference in terms of intensities and 
direction of somatic and cognitive anxieties before short duration physical test. In addition, unmarried 
Tunisian women athletes performed better compared to married athletes. The finding of this study tell us the 
difference in social roles attributed to female athletes with different status (marriages, unmarried or 
divorced). Recently, Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiche, and Clement-Guillotin (2013) reviewed the 
literature on how stereotypes and gender roles influence athletic participation and performance. According to 
these authors, situational (rather than biological or internalization) factors might influence women athletes’ 
mood states, attitudes and performance. 
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GENDER DISPARITY IS NATURAL IN THE NATURAL WAY OF THINGS 

Abstract  
This paper is an attempt to provide an insightful reading to The Natural Way of Things, a very 

powerful parable of modern times by the Australian feminist author Charlotte Wood. 
The story revolves around 10 young women who find themselves removed from society and detained 

prisoners in an outback camp in Australia. The property is surrounded by an electric fence to cut off any 
possibility of escape. Confronted to cope with the bleak and primitive place they have ended up in, they are 
forced to hard labour under insufferable conditions. Physically and mentally degraded, the women are 
frightened and completely confused. In such terrifying setting, one may wonder, but, what crime has brought 
them there from the city? Can this be imagined in today’s world? This disturbing novel may recall some 
other works of other writers, notably Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, or William Golding’s Lord 
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of the Flies. In the same line as her predecessors, Wood is denouncing an institutionalised misogyny, and 
portraying a society in which women’s rights are stripped away by an authoritarian and patriarchal 
government. 

The present paper undertakes the examination of the writer‘s perception of gender disparity, and the 
strategies she deploys in denouncing the troubling issues of gender, the abuse of power, and the misogynistic 
attitudes that still persist in our modern society.  
Keywords: misogyny, disparity, sex, scandal, power, indignation, natural. 
Introduction 

My interest in studying Charlotte Wood’s novel was reinforced by her echoes and influences of the 
work, and themes of Margaret Atwood on gender and feminism. 

Undoubtedly, The Natural Way of Things is a feminist dystopian fiction brilliantly tailored together 
with incredible confronting true stories. Influenced by The Handmaid’s Tale, and in a chillingly dark setting, 
Charlotte Wood has managed to transport the reader into a state of being of a terrifying experience of 10 
young women living under an oppressive and sexist regime in a prison camp in outback Australia. The fable 
is distinguished by the unsparing ferocity of its moral vision, its psychological acuity and the contained, 
steely power of its prose. Consequently, the narrative is thought-provoking, ferocious, tough, direct and 
disturbing; yet, overwhelming with coherence, dreamlike and unexpected beauty. 

We have often encountered heroines put through awful and merciless ordeals in different kinds of 
literature, but in Wood’s novel, the female characters are facing bigger trials, they are implicated in 
outrageous issues, more political, and more physically demanding. They are doomed to endure and fight for 
survival in a men’s world. As the Guardian writes, “Contemporary feminism may have found its masterpiece 
of horror.” 

Reality versus Fiction 
Set up in a dusty desolate ‘no man’s land’, the novel is, on the other hand, partly inspired by “The Hay 

Institution for Girls”. A remote location where a true story took place 50 years ago about a group of girls 
from Parramatta Girls Home that was reserved for the 10 worst offenders in the state in the 1960s and 70s. In 
a radio documentary, Wood heard about those women who had been locked up as teenagers, drugged, put in 
a train and transported to some hellhole in Hay. Inhumanly treated, they were forced to march, look at the 
floor, never talk to each other, and endure rape and other violence. The degradation of these women is 
defying all sorts of human injustice. They are not seen as victims, or equally responsible, but rather vilified, 
denigrated, and even hated.  

Deeply influenced by the events, Charlotte Wood imagined a similar setting for her story. Ten young 
women, all of them in their twenties, involved in sex scandals are taken to a hostile, primitive place, without 
their clothes or possessions; they wake up wearing rough uniforms, attached and locked by a leash. Their 
head shaved, they are terrified, drugged, with no memory of how they were captured or how they have come 
to be there together. They are guarded behind electric fences by two brutal men, Boncer and Teddy, and a 
young woman, Nancy, who is supposed to be their "nurse". Any attempt to act or speak is prohibited by the 
guards. The men’s mission in the novel is to teach the young women what they are, not who they are. When 
Verla, one of the characters, confused, asked one of the odious guards, Boncer, early in the narrative:  

She hears her own thick voice deep inside her ears when she says: 
'I need to know where I am.' The man stands there, tall and narrow, hand still on the doorknob, 
surprised. He says, almost in sympathy, 'Oh, sweetie. You need to know  what you are.' (p. 18)  

Not only prisoners but, they are there to be re-educated in some way, their individuality is rubbed from 
them as retribution for having been victims of the behavioural social, cultural codes that reinforce male 
privilege. Hence, the women pass from disbelief and anger, through resignation, to a sort of acceptance and 
attempt to make the best of their situation. Obviously, there are shades of Margaret Atwood’s The 
handmaid’s tale here and also, some hints of William Golding’s Lord of the flies, but not derivatively. 
Juxtaposing fiction and reality, the novel is a true depiction of the sex scandals, and a denunciation of the 
power holders over time, men in occurrence. Literally and metaphorically humiliated, the women are treated 
like criminals. When Verla, asked to get in touch with her parents, she received harsh response. 

‘I need to speak to my parents.’ She does not say parent. He is annoyed now.  
‘For fuck’s sake, Princess. Do you see any phones? Computers? Phone towers outside?’ Disbelief 
rises in her. ‘No,’ she says. She means I refuse. At last she is  enraged, shoots to her feet to roar—
for it is, finally, intolerable, this stupid, stupid game, performance, this bullshit—but the man steps 
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nimbly around the table and in an instant plants his big black boot in her stomach so hard she is 
slammed back against the wall. (p. 25)  

Strangers to each other, the girls have no idea where they are. The only thing they have in common is 
some painful episodes in their past that involved them each individually in a sexual transgression of some 
sort with powerful men, either politicians, religious, or talented TV show personalities, but for which these 
men are let off while the women are excoriated. Yolanda the strongest of all was gang-raped by a football 
team and Verla the other fighter had an affair with a political figure, for two examples. We – like they – are 
left wondering why they are there. Their crime is they have dared complain about the way they have been 
treated. Now that they have become “pariahs” -persona non grata- they are systematically degraded, their 
situation is simply a descent into wildness. Clearly, Wood’s aim is to explore how power, the media and the 
judiciary fight back when they are attacked. It’s all about men’s fear and hatred of women. It seems the 
writer is justifiably furious about how men and women interact in today’s society, and how women are 
treated and the whole question of power. Each male person can feel uncomfortable in reading this novel, 
though he is not responsible; because of the feeling of a stunning anger and a rage coming out from the part 
of the author. "I had no idea how much anger I had," Wood says in an interview". Definitely, Wood is 
intercepting the backwardness of oppressive institutions, perilous social mores, and other stagnations of 
progress that contract the scope of any possible change.  

Amidst these awful displays of institutionalised misogyny as mentioned before, the author is plainly 
offering a metaphor for our own everyday world. In her daring parable, Wood is dealing with troubling 
issues in Australia and elsewhere. Currently, we find daily intimate photos of girls and young women on the 
Internet. Girls are ‘slut-shamed’; the raped victims are accused of bringing the violence on themselves, 
because the corrosive system turns these women’s bodies against them. Now, it appears that females are 
being the target of misogynistic behaviour, some are threatened sexually in public places and, at the outer 
limit; some are murdered in the name of honour as what has happened in the last decades in several different 
countries around the world; as a case in point, the Pakistani social media star Qandeel Baloch who was killed 
by her brother for dishonouring her family. Or the case of the Moroccan teen Amina Filali who committed 
suicide after being forced to marry her rapist.  

Constructed Logic  
These cases and many others remind us that the female sexuality and the bullying attempt to control it 

were and still remain dangerously prevailing among all cultures. The girls in the novel were blamed for 
something that was done to them, because of the weird, sick mentality and the psychology of a culture that 
says, 'you’ve been assaulted so let's lock you up, you deserve it’. More than physical, it’s a psychological 
punishment as the author puts it: The man Boncer cast an aggrieved look at them, is if they were to blame for 
the stick  in his hand… (p. 28) 

 Hence, this has become a natural constructed logic in almost all cultures.  
With such stunning prose, Wood captivates and sweeps the reader along to a state of elevation and 

entrance by her narrative. On the other hand, we feel an intense degree of suffering, and a deep undercurrent 
of rage and anger beneath the lines, which invokes a real sense of powerlessness and useless ways of escape 
pervading over every word on every page of the book. As the writer Ashley Hay puts it in her review: “This 
is a stunning exploration of ambiguities – of power, of morality, of judgment”... It will not leave you easily; 
it took my breath away.’ Indeed, the novel is a provoking exploration into the human behaviour, with the 
misogyny that lies back beneath the misleading egalitarian image, and the power of ideologies that 
dominates the individuals, which is in fact, customary in all cultures. Thus, in a vivid and delicate 
description, Wood’s depicts to us the nightmare situation of the women put at the mercy of brutal men. Her 
position is set as one of the most thoughtful, provocative and fearless truth-tellers. As a matter of fact, The 
Hay Institution for Girls was real-life 50 years ago, yet, in today’s civilised world, shockingly as it may 
seem, it is still entirely possible to see attitudes and ideologies that make the collective mind-sets accept 
things as true and right in the normal of ways. That’s how people deal and justify the odd things that happen 
around us, from invading other countries to killing innocent peoples to bombarding foreign towns. All 
aiming the same target of maintaining power and sustaining hegemonic and exclusive male agency. 
Conclusion 

Wood’s triumph and the reason why The Natural Way of Things is so disturbing and terrifying lay in 
terms of ideas. No matter how advanced and civilised our world is, we actually still have a long way to go. 
Our contemporary society is still denigrating women and making them feel shameful and guilty; despite they 
are victims, because they are living in a system that represses them. The blame is put on them when they are 
raped and they are forced to try to deny what was done to them when it comes to light. Through her story, 
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Wood seeks to expose the violence and hatred that lie beneath the surface of our society. She illustrates the 
ways misogyny perpetuates itself, its historical depth and persistence, are still oscillating between power and 
patriarchy. By so doing, the novel explores an unfair toxic culture, and offers a reminder of the rootedness of 
the codes and structures that ensure the subjugation of women, the subservient role that society has ascribed 
to them, and the degree to which they are enslaved in the system, as its title would put it, the natural way of 
things. 
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GENDER EQUALITY IN THE POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

Democratic societies should enable men and women to participate equally in all spheres of life. 
Therefore, the last 50-60 years of activity of the international community is aimed at attracting attention to 
the issue of gender equality. At the UN level, the Convention on the Political Rights of Women (1952), the 
Convention on consent to marry, marriageable age and marriage registration (1962), the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) and others have been adopted. At the 
Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, the Beijing Declaration and Platform for Action 
were adopted. Gender equality is recognized by the international community as a value to be achieved for 
equity and social development. 

The European community is also involved in the relevant international process. Human rights, 
democracy and the rule of law have been proclaimed as core values for the European Union. Although the 
EU has achieved positive results in protecting human rights, it continues efforts in that direction. 

For the first time, the idea of equal rights and opportunities for women and men was enshrined in the 
Treaty of Rome (1957). In particular, Article 119 states that "men and women should receive equal pay for 
work of equal value", "equal pay for work without discrimination on the basis of sex". In the Maastricht 
Treaty (1992), Article 2 mentions values that are characterized by "pluralism, non-discrimination, tolerance, 
justice, solidarity and equality between women and men".  

The Treaty of Amsterdam (1997) mentions the idea of "equality between men and women in terms 
of labor market opportunities and attitudes at work" (Article 118), "equal treatment of men and women in 
terms of hire and employment, including the principle of equal pay for equal work" ","ensuring full equality 
between men and women in working life "(Article 119). 

Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000) refers to the 
prohibition of discrimination on the basis of a number of grounds, including sex. Article 23 of the document is 
devoted to gender equality: "Equality between men and women must be ensured in all areas, including 
employment, work and wages. The principle of equality does not contradict the idea of preserving or adopting 
measures that envisage special advantages in favor of an inadequate gender". The article deals with the possibility 
of adopting so-called positive actions, among which there may be gender quotas.  

Later, in the Lisbon Treaty (2007), the counteract trafficking in human beings, in particular women 
and children (Articles 63, 69), as well as overcoming domestic violence were added to the gender equality in 
the labor market (Articles 1 and 2) and the fight against discrimination based on sex (Article 5). In addition, 
a number of resolutions of the European Parliament and the directives and resolutions of the EU Council of 
Ministers contain information on the needs of gender reforms and determine the norms for their provision. 

In the policy of gender equality, the European Commission uses the so-called dual approach: the 
implementation of the gender mainstreaming and the initiation of specific measures. 
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Gender Mainstreaming, which was recorded in the Beijing Platform for Action and officially 
approved at the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, is a globally recognized strategy for 
gender equality. Gender-based prioritization involves (re)organizing, refining, developing and evaluating 
political processes in such a way that participants in policy-making use a gender-based approach in all policy 
areas and at all stages. Gender targeting is used, for example, in budget processes (the so-called gender 
budgeting): that is, gender evaluation of budgets, gender mainstreaming at all levels of the budget process, 
and restructuring of income and expenditure to promote gender equality.  

Special measures in gender policy at the EU level are legislation, information and education 
campaigns as well as financial programs. The purpose of these measures is to address specific problems, 
such as the difference in pay, the lack of representation of women, for instance, in certain areas of 
employment, etc. For example, the European Union Gender Equality Framework (2001-2005) mentions 
"promoting equal participation and representation of women". In particular, the issue of improving the 
gender balance in the process of political decision-making is raised; measures aimed at assessing the impact 
of electoral systems, legislation, quotas and other measures to ensure gender balance in elected political 
bodies are indicated.  
Institutional provision of gender equality 

Let's examine in detail what structures at the EU level are responsible for providing gender equality. 
First of all, the Trio Presidency adopts the "Joint Declaration on Equality between Men and Women". Thus, 
for the period of the presidency of Italy, Latvia and Luxembourg (July 2014-December 2015), a 
corresponding Declaration on Equality between Women and Men was adopted.  

In the European Parliament, gender issues are the responsibility of the European Parliament 
Committee on Women's Rights and Gender Equality. It is involved in the definition, encouragement and 
protection of women's rights in the EU, promoting the idea of ensuring women's rights in other countries, an 
equal opportunity policy, including ensuring equality between women and men in the labor market, 
eliminating all forms of gender-based discrimination, etc. In addition, there are certain partnerships to 
overcome gender inequality and promote the value of equal rights and opportunities for women and men. 
The High Level Group on Gender Mainstreaming is an informal structure composed of high-ranking 
representatives established in 2001 and responsible for implementing gender mainstreaming at the national 
level. The Advisory Committee for Equal Opportunities for Women and Men was formed in 1981 and 
consists of the Ministries of the Member States as well as representatives of the structures responsible for 
gender equality, organizations of social partnership and the European Women's Lobby. The Committee 
assists the EU in developing and implementing a gender equality policy at the EU level. In the EC, gender 
issues are the responsibility of the Justice, Consumers and Gender Equality Commission. As by Vera 
Yurova, the Commissioner of the Commission, stated in her congratulatory speech, for the first time, gender 
equality appears in the title of the Commissioner of the European Commission, that means attracting 
attention to gender equality issues.  

The European Women's Lobby is the largest umbrella organization of women's associations in the 
EU focused on equal opportunities for women and men. Membership in the EWL extends to organizations in 
all 28 EU member states and three candidate countries, as well as to 20 pan-European organizations. The 
European Women's Lobby was founded in 1990. Now it includes more than 2500 organizations from 31 
countries. Among the directions of the organization, one concerns the promotion of women in politics. In this 
direction, the idea of disseminating the so-called "mentoring" - one of the mechanisms of involving women 
in politics - is indicative. In particular, the EWL launched the European Political Mentoring Network. The 
mentoring project was developed specifically for the 2014 European Parliament elections within the 
framework of the "50/50 campaign" of the EWL, which aims to increase the representation of women in 
institutions at EU level.  

The effective implementation of a policy of equal rights and opportunities requires in-depth research 
of the issue. That is why in 2006 the European Institute for Gender Equality (EIGR), based in Lithuania 
(Vilnius), was founded. The key tasks of the Institute are the collection, analysis and dissemination of 
information on gender equality, including the results of research and successful implementation of equal 
rights and opportunities; suggestions of research directions; Improving the methodology of data collection 
(especially gender-disaggregated), etc.  

The EuroGender Network is the main EIGR consultancy platform that enables its 10,000 users 
(researchers, experts, politicians from EU Member States and various institutions) to exchange resources, 
knowledge and successful practices in the field of gender equality.  

In addition, the EIGR developed the Gender Equality Index, which operates six indicators such as a 
work (the position of men and women in the labor market, the length of working life and the quality of work 
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and protection), money (the gap between men's and women's incomes and the risk of poverty), knowledge 
(the number of men and women who receive education at different levels), time (how much time is spent on 
unpaid activities, including childcare and homework, participation in cultural events, etc.), power (the 
representation of men and women in the political and economic spheres), health (access to structures of 
health protection), as well as violence (violence against women, stereotypes and prejudices that undermine 
improvements in ensuring greater equality) (additionally) to compare gender equality situation in the EU 
countries.  

The value of the index varies from 1 (complete inequality) to 100 (complete equality). In total, the 
EU has an index of gender equality of 54, that means that only half of gender equality is achieved. In the EU 
the best situation in ensuring equality is in the area of health protection of women and men, while the worst 
is in the division of power. It should be noted that other international reports (such as the Global Gender Gap 
Report), which measure the state of gender relations in various areas of public life, present similar results. 

Thus, according to the results of international comparative reports and databases, the EU countries 
are the world's leaders in the quantity of women involved in national parliaments. Moreover, even at the 
level of the EU structures, women make up more than 30% of the members of the European Parliament. 
Almost since the founding of the EU, the idea and value of gender equality has been implemented, first of 
all, at the state level. 

At the same time, the EU critically assesses its achievements with regard to women's involvement in 
politics. The Strategy for Equality between Women and Men (2010-2015) mentions the lack of 
representation of women at the decision-making level. It has been found that only half of the expected 
gender equality was achieved, so the European countries have to work hard to implement gender equality as 
a value. 

Мrabet N., 
Gharbi H. 

(University of Sousse,Tunisia) 
 

L’AUTONOMISATION DE LA FEMME ET LE DÉVELOPPEMENT ÉTUDE  
EMPIRIQUE SUR 5 PAYS: TUNISIE, MAROC, GRÈCE, HONGRIE ET UKRAINE 

Introduction  
Un des sujets d’actualité les plus débattu par les économistes et les politiciens opérant dans les Pays en 

Voie de Développement, est la relation genre et développement. Un défi majeur des PVD est de trouver des 
solutions pour réduire toutes sortes d’inégalités au sein de la société. Ceci suppose une stratégie visant à 
assurer l’insertion économique, l’inclusion financière et l'intégration sociale des personnes les plus pauvres 
et les plus défavorisés: la femme. Ainsi, Une économie qui se veut décoller doit miser sur l’autonomisation 
de la femme en améliorant leur situation ainsi que celle de sa famille et de sa société. Il est admis que 
«L’autonomisation économique des femmes contribue à des économies plus stables et résilientes et à des 
sociétés plus pacifiques». Cette déclaration a été émise par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
lors d’une réunion de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes en marge du débat général 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Cet article vise à démontrer le rôle de l’autonomisation de la femme dans le développement d’une 
part, et d’autre part de mettre en exergue les variables sociales, économiques et politiques qui permettront 
cette autonomisation. 

I. Cadre théorique: L’autonomisation, genre et développement économique 
L’autonomisation est un processus qui facilite l’insertion et la participation des femmes dans la vie 

civile, politique, sociale et économique, et à l’exercice des droits correspondants (Calvès, Anne-Emmanuèle, 
2009). Le développement du concept d’autonomisation de la femme a permis le développement d’un grand 
nombre de sujets tels que la représentation politique et la participation, l’éducation, l’emploi, la santé 
reproductive et sexuelle, la violence et le viol, l’égalité face à la justice, les droits  

Dans le monde, la détermination des inégalités «de genre» s’appuie sur quatre grands indicateurs: la 
participation et les opportunités économiques l’accès à l’éducation, la santé et l’espérance de vie et 
l’empowerment politique. 

L’empowerment est un mot anglais. Le terme ne dispose pas d’une transcription unique en français. 
Plusieurs traductions sont proposées notamment: acquérir ou renforcer le pouvoir d’agir, capacitation, 
autonomisation, émancipation, etc. Chacune de ces traductions met l’accent, en partie, sur le sens et les 
images (les représentations) que ses utilisateurs se font du concept (Le Bossé, 2004).  
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Face à cette divergence de vue sur le sujet, il s’avère pertinent de tester empiriquement le lien entre les 
égalités de genre et le développement économique. Pour examiner l’impact de l’inégalité de genre sur le 
développement économique, il s’agit d’analyser les grandes tendances dans l’évolution des différents 
indicateurs de genre et de modéliser la croissance économique par tête en fonction des indicateurs 
d’inégalités dans le temps. Les auteurs Baliamaune -Lutz(2007), selon leur étude économétrique, ont montré 
que les inégalités de genre dans l’éducation influencent négativement la croissance économique. Ensuite, 
leurs résultats suggèrent qu’un relèvent du taux de scolarisation des filles crée un meilleur environnement 
pour la croissance économique, en outre ils montrent que l’accroissement du revenu par tête conduit à des 
améliorations dans différents mesures des inégalités de genre. 

Jutting et Al (2008), à travers une comparaison des données pays et d’une analyse économétrique, ils 
ont montré qu’il existe une corrélation négative entre les inégalités de genre et la participation féminine à la 
force de travail. 

Baliamaune -Lutz(2007) est après l’utilisation des données de panel sur des pays africains et arabes et 
la méthode de l’estimation d’Arellano-Bond pour étudier l’influence d’inégalités de genre sur la croissance 
économique, il indique que les inégalités de genre dans l’alphabétisation ont un effet négatif significatif sur 
la croissance. Ceci rejoint les travaux de Klassen (1999) qui présente l’inégalité de genre dans l’éducation et 
l’emploi comme un moyen pour ralentir la croissance et le développement.  

Jim Sallee (2000) étudie à l’aide d’une analyse économétrique (M.C.O et le modèle probit) le lien 
entre l’autonomie de la femme et le bien –être familial; il montre que plus le taux de fécondité baisse 
entrainant une chute de la croissance démographique.  

En 2004, Baten à faire des études à partir des indicateurs sur l’influence des inégalités de genre sur la 
croissance économique dans les pays industrialisés, Il conclut que moins il y a d’inégalité, plus de revenu par 
tête est élevé et que les inégalités de genre en éducation influencent fortement et négativement sur la 
croissance économique. 

II. Étude empirique: Une analyse de sens et de l’intensité de la relation entre les inégalités genre 
et le développement économique dans la Tunisie, le Maroc, la Grèce, l’Hongrie et l’Ukraine.  

Les données utilisées proviennent de la base WDI (World Développement Indicators) de la Banque 
Mondiale et de la base de Human Development Reports de Programme de Développement des Nations 
Unies. Ces données portent sur les indicateurs de développement dans les domaines suivants: Education, 
Socio-politique, Santé et Emploi.  

La méthodologie adoptée dans cet article est la modélisation économétrique sur données de panel 
portant sur les cinq pays de notre projet Erasmus à savoir Tunisie, Maroc, Grèce, Hongrie et l’Ukraine. Cette 
modélisation s’étale sur une période de trois ans de 2015-2017 et elle tente de tester empiriquement le sens et 
l’intensité de la relation entre les inégalités genre et le développement économique dans les dits pays. Pour 
ce, nous avons fait la régression du taux de croissance économique par tête sur les différents indicateurs de 
disparités de genre. (Voir annexe 2). 

Dans un premier lieu, nous avons cherché à expliquer le Produit Intérieur Brut par l’indice d’inégalité 
genre, la capacité des femmes à accéder à des postes de décision, le pourcentage d'entreprises ayant une 
participation féminine, et l’Espérance de vie à la naissance.  

Les résultats d’estimation ont démontré que le modèle est globalement significatif, et qu’il possède un 
fort pouvoir explicatif élevé. Les variables sont toutes significatives à 1 %. Le PIB est corrélé positivement 
avec l’espérance de vie à la naissance et l’indice d’inégalité genre. Il est aussi influencé négativement par la 
capacité des femmes à accéder à des postes de décision et à sa participation dans la force de travail. Il 
apparaît ainsi qu’un relèvement du taux de participation féminine à la force de travail relativement à celui 
des hommes se solderait par une réduction du niveau de développement économique. 

Ensuite, nous avons ajouté une autre variable explicative au précédent modèle qui est l’empowerment 
politique. On remarque que le pouvoir politique ou l’autonomisation politique des femmes contribue à 
l’explication de la croissance estimée par le PIB et qu’il est corrélé négativement avec lui, Baliamaune 
Lutz(2007). En deuxièmes lieu, nous avons cherché à déterminer les variables qui expliquent 
l’autonomisation économique de la femme qui peut être appréhendée par le pourvoir politique des femmes. 
Les indicateurs testés sont ceux validés théoriquement par les travaux antérieurs, Baten (2004): à savoir 
l’indice de développement genre, l’éducation, l’espérance de vie, la santé et l’opportunité et la participation 
économique. Les conclusions qu’on a pu tirer de cette estimation est que seuls deux indicateurs se sont 
avérés significatifs dans l’explication de l’autonomisation qui sont le niveau d’éducation et la participation 
économique des femmes. Toutefois, nos résultats révèlent un impact limité et mêlé de la variable 
participation économique des femmes dans les économies choisies sur le renforcement de leur pouvoir 
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politique qui dépend essentiellement de leur niveau d’éducation. Ce qui est en accord avec les travaux de 
Klassen (1999) et de Baliamaune -Lutz(2007). 

Dans un autre volet, nous avons essayé d’expliquer empiriquement la parité homme femme 
(appréhendé par l’indice de développement genre) par: les inégalités genre, la participation économique, le 
pouvoir politique, le niveau d’éducation, la santé et le taux de croissance. Les résultats ont été satisfaisants et 
conformes aux résultats trouvés par Klassen (1999). En effet, seule la dernière variable, qui est le taux de 
croissance, n’explique en rien l’écart genre constaté dans ces économies. Ceci explique bien les indices 
élèves des inégalités genre de plusieurs pays à fort taux de croissance tels que les pays du golfe et quelques 
pays africains. Ce résultat met en évidence le contexte économique, politique et social de la région qui est 
favorable au renforcement de l’émancipation de la femme et à l’amélioration de leurs conditions de vie dans 
leur ménage. En guise de conclusion, l’explication de l’indice de développement genre réside dans sa 
capacité à montrer à quel point les femmes sont à la traîne par rapport à leurs homologues masculins et 
comment elles doivent agir pour rattraper leur retard dans chaque dimension du développement humain. 

Naciri H. 
(Sultan Moulay Slimane University, Morocco) 

 
WOMEN’S REPRESENTATIONS IN THE MOROCCAN CULTURE 

Introduction 
This article analyzes gender perceptions in the Moroccan culture. It addresses how “women” and the 

“feminine” have been represented in various cultural systems. The paper demonstrates that while gender 
equality in Morocco is improving, with women’s growing social, economic, and political participation, 
deeply rooted inequalities are still persistent. It manifests those paradoxical social norms which have 
nurtured and reinforced negative perceptions and devaluation of the working, single and divorced women 
within the Moroccan society. 

Private/ Public Sphere Dichotomy 
Moroccan society is characterized by sexual segregation. One consequence of such segregation is the 

division of the society into male and female spaces. Assigning women’s lives to be related to the private 
sphere predominantly occupied with the duties of the home, men are pertained to the public sphere to earn a 
living and represent their families. In this vein, Sadiqi (1997) found out in accordance with Moroccan 
society, that the public social space defines the social norms. The public is associated with power and the 
domestic is associated with powerless persons.  

Those beliefs contrast woman’s autonomy and gender equality, particularly in the marginalized and 
rural areas. A huge number of men, be they literate or illiterate, believe in the division of roles, assuming that 
males are capable of fulfilling specific social and economic tasks that females cannot handle in the same 
perfect way. In other words, women are deemed excellent in matters that take place within the household 
including domestic chores, nurturing and taking care of members of their families. That is, women do not 
have the capabilities that help them indulge in social, economic and political activities. 

The superstructures that include values, mentalities, or culture in general are characterized by 
resistance to change and a high capacity to fight against the new values. This ensures their capacity for 
resistance, their self-renewal and their striving against factors that can block women. In other words, At the 
present time though women are highly educated and intellectual, and they participate actively in the social, 
economic, and political development of society, their emancipation is always confronted by the persistence 
of the traditional beliefs and thoughts.  

Women and Employment 
Rural Areas 
Female labor in the rural world is characterized by its gratuity. Although rural women contribute with 

nearly two-thirds of female labor at the national level, their labor remains unrecognized and unpaid. Nearly 
80 per cent of active rural women fall within the loosely denied category of 'family help'. This unpaid labor 
is added to and not taken from the domestic workload that imposes a severe time burden on rural women. To 
emphasize, most rural women live in bare-bone villages with no electricity or running water; provisions in 
both (usually not categorized as economic activities) take up an average of two hours a day (CERED, 2011).  

Private sector 
A continuing characteristic of women in paid employment is the insecure nature of their jobs. At times 

of recession in particular they are the first to be fired, and they suffer more from unemployment than men. 
This indicates the fragility of women's place in the economic fabric of the country. Their lack of training and 
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skills increases the vulnerability of their position in the labor market and reinforces the precariousness of 
their socio-economic status. A research on patterns of unemployment in Morocco confirms that economic 
recession in the country affects women more intensely and more often than men (CERED, 2007).  

While unemployment hits both men and women, particularly in the urban areas, women are more 
likely to lose their jobs than men. In 2013, unemployment reached 32 per cent for the former social group 
against 16 per cent for the latter. Also, the average rate of prolonged unemployment is substantially higher 
for women (63.2 per cent) than men (58.4 per cent). (CERED, 2011). The prolonged unemployment often 
results in women's acceptance of low-paid jobs (domestic and other services) and a greater insertion in the 
informal sector with a variety of small-scale home-based activities. However, although a lot of progress has 
been made in the last few decades with greater female employment in professional careers, the majority of 
women are still “situated in the least protected, most unstable, and worst-paid occupations of the global 
economy” (Maier, 2010). 

Women and Singlehood 
In Morocco, as a conservative society, the female character at the risk of rejection and social stigma is 

required to fulfill a number of expectations. Women represent in patriarchal societies the subject of sexual 
desire, motherhood and virtue. When they fail to fulfill these anticipated attributes, society retaliates 
mercilessly. Thus, when women remain unmarried in an advanced age, they are outcast from the mainstream 
society. The regular use of words like spinster or Bayra are constant reminders that these women were not up 
to society’s expectations that require women to be physically attractive, compliant with the norms of 
marriage and most importantly kept under control.  

Singleness for women beyond the age considered conventional for marriage is regarded as a misnomer 
in Morocco. Such women are pitied and blamed for their status. Often the blame is based on assumed 
personal character defect of the women. In other words, their singlehood is biasedly represented as a sign of 
rejection, refusal, lack of appreciation, ugliness, boredom, misery, etc. Single women will continue to be 
stigmatized, pressurized to conform to the normative adult status of marriage and motherhood, confront 
identity dilemma, fear of permanent childlessness and loneliness if the extant patriarchal structures, customs 
and marriage and family ideology remain unchanged.  

Nevertheless, the difference in the appraisal of unmarried men and unmarried women reveals a biased 
attitude towards women. Some ascribe it mainly to the biological factor, arguing that women who reach the 
menopause age are no longer able to procreate, which accounts for the emphasis on differentiation. Yet, this 
categorization evolves to new forms of discrimination and social stigma that cause unmarried women a great 
deal of psychological distress. Ironically, there is no equivalent term for men who reached an advanced age 
without being married. The use of the term spinster or “bayra” only for women perpetuates the idea that 
women‘s value resides solely in their physical appeal and their desirability by men.  

Viewing the phenomenon from a different perspective, we can notice that blaming single women 
while acclaiming bachelors is a sign of social hypocrisy. Whereas men are free to become bachelors, women 
do not enjoy the same freedom and privilege. It is unjust to observe women in daily struggle with the fear of 
spinsterhood and men in control of the fear of bachelorhood.  

Women and Divorce 
According to 2011 statistics, the Family Justice Services reported that 1 out of 6 marriages ends in 

divorce in Morocco. In a society where virginity is glorified, divorced women often have a hard time finding 
new relationships. Tracing this phenomenon back a few years ago in Morocco, women had no say 
whatsoever when it came to divorce. A great living example can be found in Leila Abouzeid’s novella, The 
Year of the Elephant, which shares a journey of a Moroccan woman during the transitional period between 
colonialism and the independence of Morocco.  

Zahra, the protagonist, was the subject of divorce, the novella opens: “I come back to my 
hometown, feeling shattered and helpless. He had simply sat down and said, ‘Your papers will 
be sent to you along with whatever the law provides.’ My papers? How worthless a woman is if 
she can be returned with a receipt like some store bought object! How utterly worthless!” 
(Abouzeid, 1989) 
The stereotype against divorced women is perpetuated through gossip and the marginalization of this 

category from a set of mainstream social activities. The stereotype is maintained by both men and women in 
different ways and is characterized by both fantasy and fear. For men, a divorced woman represents sexual 
opportunity and a vehicle through which they can express fantasies of their own virility. For other women, 
on the other hand, a divorced woman is a source of fear due to the temptation that they present to husbands 
and probably also a reminder of what might befall them if they too should one day become a divorced 
woman.  
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However, as for divorced men, they are not condemned for being divorced or even questioned about 
the reasons behind divorce. For them all the social statuses are the same: being bachelors, married, or 
divorced it is always the same powerful status.  
Conclusion  

Accordingly, this assumption as regards women’s inferiority springs from those Moroccan cultural 
beliefs and norms that trivialize their role within the Moroccan society. Women are divested of their human 
right because men have inclination to fear their position in the patriarchal society to be shacked. Even though 
women have endeavored to revolt and change their status within society and get higher position at the 
political, economic and educational level, they are still obliged to lag behind.  
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GENDER ISSUES IN SOCIAL WELFARE SERVICES: 

 THE ROLE OF WOMEN IN CARE OF OLDER ADULTS 

O’Conor (2016) notes that “welfare policy” and “gender” are contested concepts and this controversy 
relates to the reconciliation of private lives and labour market and demand to care of dependent people. 
Lithuania is a modern, democratic state that since 1990 has turned to the direction of Western democracies. 
Since then, social policy of the country has been advocated creating a welfare country with a welfare mixed 
economy. Long-term, home based and community-based services for older adults started to develop. Still, 
rising emigration and other demographic indicators of the country determine the rapidly aging society that is 
already facing and will continue to grow in the future, the need for elderly care services. Social statistics 
show that less than two percent of older adults get formal care in Lithuania, while statistic of developed 
Western countries show about 20 percent. In spite of Lithuania's intention to move towards welfare 
countries, family members primarily provide the care for older adults. Daughters, daughters in law, wives, 
and sisters are dominant caregivers. Considering these issues the aim of presentation is to discuss how the 
responsibility of caregiving for older family members affect women life and how psychosocial and structural 
factors frame caregiving process. The author of the paper discusses welfare, social policy and care of older 
adults by referring to statements of feminist social policy. The discussion is based on empirical studies that 
explored women experiences by giving care for older adults. Trajectories of care giving for older adults 
reveals ambivalence that experience woman seeking to cope with private and family life, participation in 
labour market and emerging demands for care of old age family member. 

Ouahidi L. M. 
(Sultan Moulay Slimane University, Morocco) 

 
GIRLS’ EDUCATION IN MOROCCO 

Abstract. 
Women’s growth and development are inevitably bound up with access to education. However, in 

Morocco, the current status of women’s education is disappointing. In fact, the World Bank statistics reveal 
that girls’ school enrollment is not satisfactory due to social and cultural attitudes and practices, deeply 
rooted in the Moroccan power dynamics. In the past decades, Moroccan girls’ education has received much 
attention from international institutions, which failed to address the issues, its causes, repercussions, and 
recommendations to eradicate the problem. The present article is an attempt to provide a comprehensible 
account of the present-day situation of women’s access to education, to outline the main obstacles that make 
that access difficult if not impossible and to suggest some recommendations that the Moroccan policy 
makers should carefully examine to overcome all the barriers. This article provides an exciting opportunity 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

95 

to advance the causes and effects of this scourge that delays the development of women, the family and the 
society as a whole. 
Key words: barriers, enrollment, girls’ education, policy makers, recommendations. 
Introduction 

No doubt, education is a right to all children, boys and girls, regardless of their gender, status, region, 
and/ or ethnic origin. Education plays a fundamental role in the progress of society in general and individuals 
in particular. Nevertheless, many countries do not provide children with education, a hindrance to the 
development process that allows learners to meet the complex challenges of a changing world at social, 
political cultural, and economic levels. In this connection, Kane claims, 

many countries still do not provide primary education for all children. Numerous 
students repeat grades, thereby occupying scarce places; many of those lucky enough to 
enroll in primary school drop out before completing it; and the level of achievement 
students attain is often low. (Kane, 1997,3) 

These problems (intense absenteeism, dropout and illiteracy) affect girls more than boys because of a 
complex mixture of socio-economic, and cultural barriers to school achievement. 

Even if enrollment ratios have increased considerably during the last decades and the Moroccan 
government has made huge efforts on such issues as free education, compulsory education till the age of 15 
and free furniture in primary schools to bridge the gender gap and to make education access available to girls 
all over Morocco, females are still lagging behind their male counterparts. 

Girls’ education faces various prevailing obstacles that are deeply rooted in the Moroccan conservative 
cultural norms, patriarchal patterns, the distance between school and homes, underage marriages and 
poverty. This paper addresses this multifaceted issue in which various factors and barriers interact with each 
other to hinder investment in female education due to the negative societal attitude towards women’s 
emancipation in general and education in particular especially in rural areas, the focus of this research paper. 
The Present Moroccan Situation 

According to the UNESCO, although Morocco has enjoyed an impressive increase in the literacy rates 
during the last decades, it still lags behind many countries with similar economic ranking with 56 percent 
literates of the Moroccan population. The figures become appalling when gender disparity in education is 
taken into account. The Education for All (EFA) program (2015) asserts that “Gender parity in matters of 
literacy is far from achieved; females are the most disadvantaged group with illiteracy rates exceeding males’ 
rates by more than 50%”, and about two-thirds of Moroccan women are illiterate.  

The statistics are very startling and mark the huge gender gap between males and females especially in 
rural areas. Eba Nguema (2015) notes that there is a vast gap between the number of girls who have never 
been to school in rural and urban areas. According to EFA program (2015), “the number of illiterate females 
remains much higher than illiterate males in the last 5 years [2009- 2010- 2011- 2012- 2013] in rural areas.” 
Given lack of investment in girls’ education, the resulting high percent of women’s illiteracy will necessarily 
have a negative impact on their economic growth as well as social and political participation. 

In recent years, thanks to the new reforms (EFA program (2015)) introduced to the educational 
system, some progress in the ratio of illiteracy has improved, yet this progress is insufficient due the 
prevalent traditional values which favor boys over girls, besides poverty and underage marriage in rural 
areas, flagrant issues that the ministry of education should show more commitment to solve them. 
Poverty 

The disadvantaged socioeconomic situation of a family can negatively affect the schooling of the girl. 
When the parents cannot support the family and, therefore, cannot provide the expenses of schooling (the 
school uniform, books, copy books), the girls are, consequently, deprived from education; the parents’ 
energy is spent on providing the basic needs of their children: food and shelter. In Morocco, the ministry of 
education provides the students with the necessary furniture in elementary levels, yet poor families do not 
allow their children, especially girls to attend their classes, due to the parents’ view of their daughters’ life, 
parents’ educational level and attitude towards education, family size, father’s occupation, among other 
factors. These interwoven socio-economic circumstances are likely to affect the process of educational 
decision making for girls. Actually, the parents are the ones to shape and forge the personality and the future 
of their children.  

Usually, when the mother works, the elder girl shoulders the responsibility of the family. Thus, the girl 
cannot have enough time to do both the household chores and schooling. Following Gupta, the problem 
worsens when the family size is big, 

Large family size implies increased responsibilities for household chores for the girls, 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

96 

more time spent on cooking meals, washing clothes and other works. It also implies that the 
maximum amount of time in a day is spent at home, dedicated to household chores. The 
possibility of pursuing other interests is minimal. (Gupta, 2015,48). 

Moreover, girls may become sources of income when they work as maids to help in supporting the 
family. El Massioui & Mengad (2016) explain this point by arguing that “between 60,000 and 80,000 girls 
between the ages of eight and 15 are employed as maids in Morocco”. These girls are afflicted by physical 
and psychological hardships, which endanger their growth, development, and health. 

Consequently, a considerable amount of attention should be paid to the household economics in rural 
areas to remove girls from the net of ignorance. In this vein, Sutton and Levinson (2001,89) state, 
“Ultimately, getting more girls into school is critical for reducing poverty.”  
Distance to School 

In mountainous and remote areas, schools are most of the time kilometers away from villages and 
towns and the journey from home to school can be tiresome, dangerous and arduous especially when the 
temperature is freezing in winter or stifling in summer. That is why for many rural families, the parents 
prefer to keep their daughters at home to protect them from the hazards of the long journey. Another obstacle 
facing rural girls is the poor infrastructure and the bad conditions of the roads. Taking into consideration the 
socioeconomic situation of most families in these areas, transportation and accommodation cannot be 
afforded by these families. 

Usually in rural areas, parents presume that the distance to school is an insuperable obstacle for girls 
while for boys it is not even given attention. It is widely believed, indeed, that girls are vulnerable creatures 
who should be protected and kept safe at home. 
Early Marriage 

Early marriage is another serious obstacle to the investment of girls in education. Many girls, indeed, 
drop out from school around the age of 15/16 to get married, which eliminates the possibility of secondary 
education. Even if underage marriage is illegal, it remains a reality that the Moroccan authorities should 
eradicate. Alaoui (2016) admitted that about 83% of married rural young girls are minors. These young girls 
have to shoulder the burden of a family (it can be an extended one) which is incongruous with their age. 
Without an appropriate education, most of these girls get divorced at an early age and they may join the 
parental home with a baby, another victim of that early marriage. Early marriage and early motherhood are 
the natural outcomes of dropping school in a society which holds traditional values in high regard. Therefore, 
there is a serious question that we can legitimately ask: what future is waiting for those girls and their 
offspring? 
Traditional values 

As a patriarchal society, Moroccan women are often downgraded to a subordinate position after men. 
The ideology of patriarchy embraces the superiority of males and the inferiority of females; these patriarchal 
gender relations are handed over from one generation to another thanks to the socialization process that 
preserves the unbalanced power relations inside the household. The deeply ingrained belief that the main role 
of the woman is her devotion to her husband and family is often intertwined with women’s high illiteracy 
rates. In fact, the patriarchal household presumably contributes to the reluctance of many rural parents to 
send their daughters to school. 

Due to the patriarchal values prevalent in the Moroccan society, which perceive man as being the main 
financial provider of the family and the one responsible for his parents at old age and unmarried sisters, 
parents invest more in the education of boys at the expense of girls. In other words, the traditional gender 
roles conferred on girls are a crucial hurdle that the whole society should overcome. The boy is given priority 
not only in education but in many other fields since he is supposed to be the future breadwinner. Thus, the 
man’s income is deemed necessary; whereas, that of the woman is viewed as supplementary or even a bonus. 
Another reason behind that investment is the hostile school environment which integrates boys and excludes 
girls. In view of this gender discriminatory conditions, unlike boys who can defend themselves, girls should 
be ‘protected’ and ‘preserved’ by their fathers and /or brothers. 
Quality of education 

The unsatisfactory quality of education does not meet the learners’ needs. Most Moroccan schools are 
bereft of the necessary resources, of qualified teachers and of appropriate learning material. Therefore, the 
school-related requirements should be very motivating and encouraging so that the students can challenge 
any attempts to keep them at home. Therefore, poor performing students are likely to abandon school at an 
early age since the education system does not attempt to offer students any extracurricular activities that can 
stimulate their interest and /or in-depth training for teachers to boost the quality of the teaching-learning 
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process. A similar assumption is made by Ismaili (2016) who showed that only 30% percent of students 
completed their studies in 2014-2015. Even if this appalling number includes both genders, it is quasi-sure 
that the number of girls who give up studies is much larger. Hence, there is an urgent need for an education 
that can make a real difference in the life of young learners. 
Recommendations 

Rural areas face manifold social and economic issues. Poor infrastructure, poverty, lack of a healthy 
school environment and distant schools are challenges that many parents confront on a daily basis, which 
impact their decision-making practices. These multi-dimensional barriers magnify the problem of 
enrollment, school dropping, and severe absenteeism motivated by remote living areas. Children, in general, 
and girls, in particular, are the first victims of the web of illiteracy and ignorance.  

There are, in fact, four fundamental issues that the Moroccan stakeholders should strive to create an 
inclusive education not only to bridge the gap between boys and girls but also to erase the social scourge of 
illiteracy: 

1) Making education accessible to remove the poor school environment through: 
- providing transportation and lodging when the school is miles away from home. 
- building more boarding schools. 
- making the school environment safe so that the parents could send their girls to school. 
- School should be within a reasonable distance whenever possible. 

2) The social marginalisation of women due to traditional values adopted by most Moroccan 
families. 

- The disparity between boys and girls should be discarded; therefore, the policy makers should raise 
the public awareness about the importance of education for girls and for their personal and economic growth. 
Media can play a pivotal role in convincing conservative families of the importance of educating their girls. 
Indeed, a close coordination between all the stakeholders (media, the government, NGOs, educational 
institutions, families, etc.) should take place. 

- There is an urgent need to convince families of the value of education for their daughters’ life and to 
provide “incentives to offset the opportunity costs of girls' labour” Economic Development Institute (EDI, 
1996, 4). 

3) Underage marriages. 
- Families should be convinced not to marry their girls before 18, the legal age of marriage. Otherwise, 

there will be more victims (the girls and their children). 
4) The quality of education  

- A gender-sensitive approach to the curricula should be developed. The manuals and textbooks should 
be reviewed so as to propagate gender equity between boys and girls. 

In addition to the recommendations stated above,  
Efforts became successful not simply because of good ideas but also because they 

were accompanied by the selection of good personnel, by frequent training and retraining 
of staff, and by continued review and monitoring during implementation principles that 
apply to all dynamic processes. (EDI, 1996, 5) 

Conclusion 
Girls’ education has weighty benefits not only on women but also on the well being of the family and 

the society as well. It is key to solving some serious social phenomena: (to name few) child mortality 
decreases, family health ameliorates, and population growth declines. Needless to mention, it also improves 
the children educational achievement. It is also advantageous to the future generations since mothers are the 
most influential members of the family. In fact, involving women in education should be a primordial 
concern of the government, NGOs, women’s movements, media and the civil society. Applicable educational 
policies and programs should include multifarious levels of the Moroccan society; it should be a national 
priority to debate at a large scale. Educational policies should provide special attention to low-income 
families, rural areas and, more importantly, the quality of education should be enhanced to meet the needs of 
the pupils. Besides, the need to increase girls’ education enrollment and to decrease their school dropout are 
urgent requisites. 
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GENDER IN PSYCHOANALYSIS THROUGH POSTCOLONIAL EYES: 

NAJAT EL HACHMI'S 

Introduction 
Psychology as a science has prompted a huge debate in the West, particularly in the age of anxiety and 

loss of the Western subject amid traumas and crises. The therapist and psychoanalyst Sigmund Freud (1856-
1939) is considered the pioneer in this field and comes with a study entitled ‘psychoanalysis’ as a way to 
understand the modern man. Here comes the ‘unconscious’ as the main important element in human life. The 
unconscious links sexuality with subjectivity and annihilates human’s agency and power over his/her psyche. 
The subject’s sense of being, political and social affiliations are all governed by the subconscious. In this 
context, he argues that the unconscious is a “reservoir of feelings” which are rejected by the conscious mind 
because they are socially unaccepted; this repression of memories and thought from childhood converts into 
anxiety and even neurosis if not sent away to the surface and expressed to society.48 However, there are 
many questions that need an answer: do men and women have different unconscious state of being? Why are 
women the problem in mainstream psychoanalysis? Can we attain gender equality through psychoanalysis? 
Does psychology rely on clinical research or it is just an extension of social structures and systems? Why is 
psychology male-oriented? To what extent can we rely on psychoanalysis to understand gender relations?  
1- Reconsidering The Androcentric Psychology: 

Freud’s research and studies are gendered, focusing on man and woman’s identity in the realm of 
psychoanalysis. They are both born with no sexual differentiation because they are ruled by the instinctual 
life away from the social ordering. Thus, a ‘sexed identity’ is not a pre-given and natural fact rather it is a 
psychological formation. Freud was among the first to consider that gender is not an inborn quality, but it is 
constructed and that biology is not man’s destiny. Freud’s great debate on gender revolves around the 
Oedipus complex in which the boys compete with their fathers for mother’s affection, recalling the myth of 
Oedipus. The boys desire to kill the father; however, they change their mind when they grow up and start 
differentiating. They find out that the father equals power and virility that boys might risk losing if they keep 
their attachment to the mother; consequently, they abandon their heterosexuality and identify with the virile 
man, repressing their desire and need for the mother. In this vein, Freud has raised the issue of “Femininity 
Riddle”. As a therapist whose patients were mostly women during the Victorian era, he tries to understand 
the puzzle of femininity and woman’s bisexuality. He even claims in one of his lectures that women are the 
“problem” and wishes if they are ‘more masculine than feminine’. For Freud, the woman is castrated and 
lacks the phallic power, and so this lack grows with her and keeps her attached to the masculine virility. 
Thus, she envies the man whose story is continuous since he can replace his love for the mother later, but her 
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love is interrupted because she should switch to the virile man who establishes the super-ego and the 
masculine desire that she can’t fulfill if she keeps her cords with the mother.49  

It is these claims and psychoanalytic studies that caused the emergence of many feminist psychologists 
who come to reconsider the second position of the woman and the different forms of annihilation. The 
Oedipus complex theory has been accused of being phallocentric, androcentric, and sexist in the sense that is 
developed by male scientists. For the feminist Evelyn Keller, it is only a masculine discourse created to 
reinforce power and control. She divided science into two parts “the knower and the known’ which are in an 
ongoing asymmetrical position; science is always masculine and subject of power relations. Women have 
been rejected and excluded from the field of psychology through institutional strategies.50 

Simone de Beauvoir has even insisted on her ‘distrust’ of psychoanalysis and psychology in general, 
devoting a whole book for the subject of sex and women entitled “The Second Sex”. She claims that there is 
a female Libido with its specificities and particularities. For Beauvoir, Freud does not take into account the 
social origins of masculine power, and so he based a whole study on the social Othering of women. Also, the 
idea of envy is not out of the psychological superior position of men but due to the given social power. In 
this line of thought, she coined the term ‘sexual monism’ to refer to the essentialist studies.51 

Nancy Chodorow and Jessica Benjamin go further in attacking Freud’s theory on femininity, 
explaining that boys identify with their fathers not because of masculine perfect model, but because men 
control all social institutions and constitution. As a consequence, the rearing and all the other ‘unimportant’ 
works are left to the denigrated woman.52 

Thus, feminist critiques continue to reconsider these phallocentric and systematic devaluations of 
women, trying to talk on their behalf, and defending their rights and equal position and value. Yet, are all 
women the same? Do they have the same experience and situations? What about the African and Asian 
woman? Can they speak? Can they appropriate psychoanalysis and defend their identity and subject hood? Is 
the mainstream feminism sufficient to gain their special rights? 
2-Feminist Psychology Through Postcolonial Eyes: 

The postcolonial world is called “the third world.” It is what is left after dividing the world into two 
parts; capitalism and socialism. However, the third world does not surrender; it retrieves back its power via 
third world knowledge. A history from below begins to flourish giving birth to a subaltern knowledge 
distinct from the one of the West.53 Postcolonialism has to be linked to feminism. The postcolonial woman is 
not any female subject that mainstream feminism defends rather she is a double colonized woman and a 
victim of both phallocentric system and colonialism. Thus, she has a special context that she must defend 
herself. The colonized woman has been unarticulated throughout the whole imperial period; she is the 
subject of Western gaze and denial as well. The third world feminists reject the idea of a “first world 
feminism” that pretends to speak for the subaltern and oppressed women. Western feminism sees that third 
world women are suffering and it is their duty to rescue them, ignoring the distinct and particular needs of 
those women. Here, subaltern feminist scholars claim that it is time for white women to listen to the 
subaltern women.54 So, can the subaltern speak? 

Gayatri Spivak, as one of the pioneers in postcolonial feminism, comes to appropriate psychological 
and essentialist discourses to analyze the situation of the third world woman. She contests any generalization 
about third world women. For her, the third world woman cannot be represented and any attempt to speak on 
her behalf will only aggravate her situation. It is so since there is no fixity of definition and these women’s 
space is always on the move. More aggravating, women for Spivak cannot speak not because they are 
vulnerable but due to the deprivation from a position of enunciation. As a result, she sees that instead of 
representing subaltern women, intellectuals have to problematize the representational systems that have 
dumped them down.55 

What might be interesting when talking about postcolonial feminist theories is their refusal of a total 
essentialism and reductionism. There are feminisms rather than a homogeneous feminism that is always 
Western and dominating. Thus, difference is celebrated instead of assimilation and alienation.  
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3. Writing as a Sign of Resistance to Mainstream Psychology: Najat El Hachmi’s The Last Patriarch 
as a Case Study 

The writer imagines and selects from the fragments of his/her state of being, of his/her past and his/her 
memories. It is only in writing that the subject feels his existence and total control of his life. This is the case 
with postcolonial female writers who prove to be conscious agents with a reiterated voice throughout the 
world. Thus, demystifying the different psychological systematic ways of woman’s subjugation and dumping 
down. Indeed, these writers vindicate woman’s power and independence with no sort of lack, loss or 
attachment to the virile model; she is her own model with her own voice, appropriating western tools to serve 
her process of self rehabilitation. If the world denies her identity and belonging, writing comes to empower 
and include the excluded. 56 

This is the case in the novel under analysis entitled The Last Patriarch by a third world female writer 
‘Najat El Hachmi’. The story is told from the point of view of a female narrator, Mimoun’s daughter. The act 
of narrating a patriarch’s story alters the preconceptions about women and their luck of agency. The daughter 
is a conscious character who comes to challenge the rooted system, controlling even the narrative. She states 
“I was born on cue, although some say I came too early, timing that destroyed the family and provoked one 
of those upsets that pursues you throughout life. The truth is that I don’t know whether I was right to be born, 
I still think perhaps I shouldn’t have been born that way, like that, on a whim of mine.” (127)57 So, it is the 
daughter’s birth that comes to stage, and she is questioning her arrival to the world and its timing. The 
daughter’s birth implies a change and a revolution that might alter the proceedings of Mimoun’s life; she is 
not any obedient girl who keeps attachment to the father. 

The daughter goes saying that: “I was born with a duty to be affectionate, with a prickly mother who’d 
been tamed from the start of her marriage and a father I rarely saw; with that inheritance I had to meet my 
obligation to be affectionate.” (128)58 Here, this statement challenges the psychological attributes to women; 
they are always depicted as sensitive, affectionate, and emotional. However, the daughter is self-conscious 
and turns upside down all conventions, calling affection a ‘duty’ that girls are supposed to have to be tamed 
and to satisfy society’s expectations. The father is the long awaited son, Mimoun. Yet, what is implemented 
from the beginning is the opposite of the Freudian claims since nothing has changed or shook for this birth 
(3)59. So, there is something wrong with this birth within a patriarchal society that privileges men more than 
women, and the title reinforces the collapse of the ‘patriarch’ in this story; the novel is entitled ‘The Last 
Patriarch’ the fact that attracts us and allures us to discover this magical spell that puts an end to this 
dominating system. 

At the beginning, Mimoun’s abusive and authoritative character is always justified and excused (16)60; 
it is only the slap he had received from his father that turned him this way ‘the slap theory’. Yet, the latter is 
symbolical since it marks a transition of androcentric system from father to son. Nevertheless, the slap of the 
father will be returned by Mimoun the idea that causes ‘a collapse’ because there is a natural order 
internalized in the psyche and explained by Freud in which the son breaks with the mother and identifies 
with the father ‘the ultimate power’. Yet, Mimoun has ruined patriarchy and diverged from the rules 
contributing, unconsciously, to the collapse of the rules (36)61. This disobedience will be more aggravated 
when Mimoun quits Morocco towards Catalonia and enjoys new sexual experiences while the tamed wife is 
confined at home. Here comes the fall of patriarchy, particularly after the family has joined him there. The 
daughter learns the language and rebels against her past and culture. Mimoun’s patriarchy has been 
weakened and becomes vulnerable towards his daughter’s revolution and courage. Indeed, Mimoun is the 
last patriarch because he is no more relevant for the coming generation. Indeed, Najat El Hachmi as a 
Moroccan writer has been able to analyze the psyche of the patriarch following his life from the day of birth 
to foreground the particular context and its implications within the industry of patriarchy. Also, she gives the 
power of destruction to a teenage girl to dethrone the empire of superiority and hegemony. 
Conclusion 

Hence, Freudian theory and later on Lacanian studies have been revisited and reconsidered by the 
postcolonial feminist critiques who solved the riddle of femininity and demystified the western tropes and 
preconceptions about the third world woman. Writing becomes the weapon against discourses of hegemony 
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and dominance, celebrating difference and diversity also subverting and reversing power relations away from 
racism and denigration. It is high time we brought back to the surface the taken for granted concepts of 
women as a limestone in whatsoever world at a large scale. However, talking about humanity paves the way 
to another debate concerning gender. We cannot deny that women are more victimized throughout history, 
but this should not make us blind about the trauma of man as well since a human story excludes none. Truly, 
women write through the eyes of the same gender because of their continuous subjugation and de-
historicizing. The woman finds in her writing an opportunity for self-definition and existential confirmation 
till she falls into subjectivity and the marginalization of the other half. So, gender equality should always be 
the aim.  
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THEMATIC ANALYSIS IN FEMINIST RESEARCH 

The aim of the present workshop is to present thematic analysis (TA) as an analytic method in 
qualitative psychological research whom its popularity has been increased recently. In this workshop the 
theoretical and methodological underpinnings of thematic analysis will be presented. Emphasis will be given 
to the relationship of thematic analysis with the qualitative paradigm in feminist research as well as in 
identifying themes and subthemes. In the first part of the workshop, a short introduction in thematic analysis 
will be presented followed by a discussion concerning participants’ views on thematic analysis and its 
applications in research. The second part of the workshop will have a more applied character. Participants 
will be asked to apply thematic analysis on qualitative data which will be provided to them by the organizers 
of the workshop. 
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BEING A TEACHER IS NOT A MALE OR FEMALE THING. GENDER IN/EQUALITY DISCOURSES 

OF TEACHERS IN HUNGARIAN SCHOOLS 

In the framework of the project ‘Developing whole school Gender Equality Charter Marks in order to 
overcome gender stereotyping in education across Europe’ (GECM), I interviewed 30 teachers in three 
Hungarian secondary schools and conducted one focus group with students in each school in 2017-18. The 
interviewed teachers in all three schools labelled their school as ‘liberal’, ‘progressive’ and ‘inclusive’. 
However, their views about gender in education were diverse, and they often performed an interesting 
mixture of what could be labelled as ‘liberal’, ‘progressive’, ‘feminist’, ‘critical’, ‘conservative’, ‘sexist’, and 
‘heteronormative’ discourses, in which it was difficult to capture where exactly ‘gender inequality’ gets 
produced. This mixture was especially tangible in teachers’ narratives about the so-called ‘feminization of 
education’ and about gender-based violence in school. So how do staff members of such ‘liberal’ schools 
understand gender equality? How do they see the presence of gender in their school culture? How do they 
discursively frame their ideas, convictions and experiences about working in a female-dominated profession? 
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Do they problematize gendered division in students’ school specialisation and career choice? How do they 
relate to gender-based violence in school and the inherent power relations? Is the current conservative 
political approach to gender, which stresses the ‘complementarity of the two sexes’, reflected in these 
teachers’ thinking? What does their thinking reveal about the reproduction of gendered inequality in 
education? To gain answers to these questions, in this paper I conduct critical discourse analysis of the 
transcripts of the 30 semi-structured teacher interviews and contextualize their discourses in the current 
political climate in Hungary, where the ‘anti-gender’ ideology has already found its way into the highest 
level of educational government and policy-making. 
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MUSLIM WOMEN AND DIASPORA:  

BETWEEN ORIENTALISM AND ISLAMISM 

Abstract 
The issue of the migration of Arab Muslim women to the West is an integral part of the issue of Arab 

migration in its general form, despite its disparity in the causes, numbers and implications it may generate, as 
compared to men's migration. Migratory Muslim women have chosen different routes in their search for a 
better place for living, for studying or simply following their husbands and families. The political turmoil in 
the Middle East following the Tunisian revolution in 2011 and the subsequent anarchy and bloodshed in 
many countries of the region led to a large-scale exodus of millions of Muslim women, men, and children to 
Europe, Canada and America. These geopolitical upheavals forced the host countries to reconsider their 
migration and refugee policies and act proactively against any potential socio-economic or political pressures 
by focusing on how to watch, contain and control Muslim new- comers. The question of identity in the new 
locationalities for migratory Muslim women is very central to the debate of migration and diaspora. The 
present paper tends to argue that being caught between orientalism and Islamism, these women try to resist 
by negotiating their identity through setting a third space. Here, it is of paramount importance to probe the 
implications of various determinants such as race, class, religion and sexuality to understand the intricacies 
of Muslim women in diaspora. It is in fact relevant to address the following questions: What challenges do 
Muslim women face in their host societies with regard to their identities? How do Muslim women represent 
themselves in their new locationalities? How do they negotiate multiple identities in their new ‘homes’? And 
what transformations undertake their sense of identity, belonging and cultural allegiances? 

Keywords: Migration, Muslim women, the West, routes, orientalism, Islamism, third space, diaspora, 
Middle East, geopolitical, identity, allegiance, religion. 

Migrant Muslim women in Europe and the United States according to several studies are still 
considered as the most marginalized Others, especially after the 9/11 attacks in New York, USA. Muslim 
veiled women continue to be stigmatized, discriminated, and ostracized in public settings due to their 
religious identity and dress code, which is their most visible marker of difference. Theresa Renee White and 
Jennifer Maria Hernandez confirm that “Muslim women are often seen through cultural and religious 
frameworks, oftentimes portrayed as figures of oppression, victimhood and despair.” This narrow 
representation of women has been particularly rampant in the United States where the Muslim population is 
growing at a high rate and making up the second largest religious group. The discrimination against Muslim 
women in America can sometimes take violent forms as Khalid Iqbal of the national Council on American 
Islamic Relations in Washington, D. C states:  

In the aftermath of the terrorist attacks, the hijab has also become associated with the notion of 
terrorism in the eyes of some angry Americans. We have had to suggest that women don’t go out at night, 
that they stay in safe public places and have a cell phone ready to call for help.  

Within this context of cultural misunderstanding and misinterpretation of identity markers, cultural 
and identity symbols such as the hijab become highly contested sites. While “the West looks at the scarf as a 
sign that Muslim women are oppressed, […] Muslim women see it as a sign of dignity that shows respect for 
their religion and elicits respect from men.” Diasporic Muslim women who wear the veil in America or 
elsewhere consider it as an integral part of their cultural identity, but for the majority of Americans it is a 
symbol of anti-modernity and oppression in Islam. The veil for Muslim women is, therefore, a means for the 
articulation and assertion of their religious, ethnic and cultural identity as well as a means to combat and 
subvert Western hegemony. In her discussion of veiling and unveiling, Moroccan sociologist Fatima 
Mernissi contends that to counter and subvert the forces of Western imperial campaigns, the act of veiling 
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has become a political act which symbolizes resistance, defiance and solidarity. Likewise, the act of 
unveiling is an expression of women’s political agency in re-determining Islam for themselves without the 
dictates of male Islamic fundamentalists.  

Many feminist scholars believe that the stereotyping of diasporic Muslim women in the West finds its 
origins in the nineteenth century Orientalist discourse, which depicts Muslim women in terms of 
transgressive sexuality and sensuality, seductiveness, lasciviousness and irrationality. The tropes that 
Oriental/Muslim women “express unlimited sensuality, they are more or less stupid, above all they are 
willing and submissive,” as Edward Said points out, are still shaping the mindset through which Muslim 
women are perceived in the West today. Despite all the historical changes, the recurring images of 
Orientalism “remain remarkably consistent, and its power is perhaps greater than the past. Thanks to the 
penetration and expansion of mass media, the stereotyped knowledge of Orientalism can gain global 
recognition and instant diffusion.” The consistent representation of Arab/Muslim women in Hollywood films 
as silent, oppressed maidens explains how media can reinforce racial stereotypes and prejudices. What such 
essentialist representations ignore is the fact that diasporic Muslim women’s identity is more complex than 
the way it is simplistically represented. In other words, diasporic women’s identity is not static or singular 
but fluid and dynamic. In her book Aversion and Desire: Negotiating Muslim Female Identity in the 
Diaspora, Shahnaz Khan problematizes the notion of Muslim identity in diasporic context, arguing that 
Muslim women’s “understanding and experiences of their religion are not uniform and coded, as perceived 
by Westerners and projected by Islamic fundamentalists, but are rather malleable, fluid, manifold, and even 
contradictory.”  

The cultural reality of Muslim women in diaspora and the multiple forms of discrimination and 
exclusion they are subjected to within the secularizing contexts of their host societies push some of them to 
strategically remove the veil and adopt new cultural practices to conform to the mainstream culture. This 
adoption of the Western way of dressing and adaptation to the Western cultural context reflects the dynamics 
of acculturation and the effects of interaction between Muslim women and their host society. The process of 
acculturation, according to Philip A. Harland, can involve the “selection, adoption and adaptation of a variety 
of cultural traits including language, dress, religion, funerary practices, and other cultural conventions, 
beliefs and values of a particular cultural group.” Acculturation and cultural conversion of most Muslim 
women, however, does not resolve all the problems as they continue to be viewed and stereotyped as non-
Western women by mainstream Western society. Likewise, the acculturation and transformation of these 
women makes them targets for Islamists and their rigid understanding and interpretation of religious texts. 
Under this situation, diasporic Muslim women seem to be pulled in different directions by Orientalism and 
Islamism. Muslim women in diaspora, therefore, occupy what Homi Bhabha calls the third space of 
liminality. They are trying to negotiate different identities at a time, attesting, thus, to the multiplicity of their 
allegiances and hybridized identity. As Shabaz Khan points out in this respect, “these women are attempting 
to constitute a third space in which they receive recognition as Muslim at the same time they are contesting 
the regulatory pressures of Orientalist stereotypes and fundamentalist-influenced mythology of the umma.” 
This suggests that diasporic Muslim women are consciously and actively critical of both Islamic and 
dominant Western cultural influences. They continuously inscribe their agency by rejecting sexist, racist and 
religious discourses while opening up a liminal third space which suggests that identity is always in the 
process of formation and becoming; never complete, or authentic. In Modernity: An Introduction to Modern 
Societies, Stuart Hall posits that “the subject previously experienced as having a unified and stable identity, 
is becoming fragmented; composed, not of a single, but of several, sometimes contradictory or unresolved, 
identities.” Looked at in the light of this statement by Hall, diasporic women’s identity is impacted by the 
physical and cultural environment they inhabit. Therefore, the notion of fixed identity promoted by religious, 
nationalist and anti-colonialist discourses in many Arab and Muslim countries is highly destabilized by the 
experiences of diasporic Muslim women in Western countries.  
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READING LITERATURE AFFECTIVELY: DEVELOPING A FEMINIST 

 UNDERSTANDING OF HOW TEXTS WORK AND WHY WE LOVE THEM 

In this paper, I aim to give an overview of feminist approaches to interpreting literary texts that attend 
to affective patterns of reading. This approach is particularly relevant for feminist literary criticism, 
especially in cases where it has to deal with politically problematic, antifeminist, or outright misogynist 
works. In this attempt, I am following a number of authors who criticise the traditional focus on "rationality 
and connoisseurship" (Lynn Pearce) and offer instead a view of reading as a deeply emotional practice that 
works through complex attachments and investments. 

Lynn Pearce (1997) has proposed the concept of implicated reading to account for the kind of co-
presence that the text and the reader share. With previous readerships and contexts "haunting" the texts, next 
generations of readers come to re-inhabit them on their own. This emphasis on emotional involvement 
openly opposes the predominant view of art and literature where the reader, or the spectator, is presumed to 
never lose their (masculine) autonomy from and authority over the text, and to exist as a bounded entity 
independent from, rather than implicated in, it. Lynda Nead (1992) has pointed out how crucial this question 
of emotional involvement is for art: it is central to the operation of boundaries between different genres and 
registers of art, and the boundaries of art itself. Rita Felski (2015) has argued against the pervasiveness of 
critique as a mode of engagement with texts that presupposes this mode of emotional disconnect. Instead, she 
calls attention to various affective patterns of reading, prioritizing what texts do rather than what they fail to 
do, or fail to acknowledge. Relying on this constellation of methodological approaches to reading literature, I 
aim to work out a reading method that would be better suited to account for exclusions that texts produce 
(where, e.g., issues of non- or misrepresentation can be reconfigured as techniques for pushing the certain 
kinds of readers out), and for the pleasure as well as disgust in reading. 
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AN EXPLORATORY STUDY OF SEX EDUCATION IN MOROCCAN EDUCATION  
BETWEEN ATTITUDES AND IMPLEMENTATION 

Abstract 
The present paper seeks to investigate the issue of sex education in Morocco, which is still a 

controversial and a vacuum concept in the Moroccan society.  
In this study, it is argued that the more conservative a society is the more likely it is to hold negative 

attitudes towards sex education. Using the quantitative approach, an exploratory study is conducted among 
125 respondents representing students, teachers and parents. The findings confirm the hypothesis formulated 
in the study. A number of conclusions are reached regarding the extent to which sex education can be 
implemented in the Moroccan educational system.  
Key words: Attitudes; Implementation; Morocco; Sexual Education 
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Background of the Study 
According to Magoon (2009, pp 7-8): 

Sex education would encompass sexual knowledge, beliefs, attitudes, values, and 
behaviors. Included would be anatomy, physiology, and biochemistry of the sexual response 
system gender roles, identity and personality, and thoughts feelings, behaviors, and 
relationships. In addition, moral and ethical concerns, group, and cultural diversity, and 
social change would be addressed [...] sex education is the process of gaining knowledge 
about sexuality, sex, intimate relationships. It also involves forming opinions and beliefs 
about what sexual feeling and behaviors are right and appropriate  

According to UNESCO (2009), the experience of implementing sexual education worldwide has 
always been an issue of debate between opponents and proponents. For example, in US the implementation 
of sex education was mainly opposed by both Catholic church, conservative people and the state. Despite the 
broad efforts made by those advocating comprehensive sex education programmes, conservative parents and 
the state won the battle by limiting sex education to abstinance -only- until marriage programmes. Unlike 
US, Denmark can be considered a successful country in the enforcement of comprehensive sex education 
programmes in schools. One of the main factors behind this success is the fact that the ethnically 
homogeneous nature of the Danish somehow makes the implementation of sex education in schools easier. 
This can be attributed to the Danish culture’s openness and positive attitudes toward sexuality, which creates 
an environment in which sex education is not only viewed as something natural in everyday life, but it is also 
considered as a normal component of the curriculum. Another factor behind this success is the full support of 
all stakeholders including the government, the Ministry of education, the Ministry of Health, media among 
others (Knudsen, 2006). 

In Morocco, sex education has been closely bound up with conservative social norms and religion; 
however, the recent decrease of the influence of religious values and the intensity of different perversive acts 
and behaviours in the Moroccan society have brought the issue of sexual education into an area of focus and 
have made it urgent more than ever to properly cultivate the future generations with respect to the notion of 
sex and sexuality. 

Despite the fact that sex education has been a controversial issue in Morocco from the very beginning, 
the debate reached its peak in 2014 when the progam that teaches sexual education in Morocco was 
established as an outcome of the agreement between the Moroccan ministry of national education and 
Moroccan modern industries. This program was established due to the collaboration of the efforts of ministry 
of health, the ministry of education with its staff, namely teachers (Arbaoui, 2016). 

According to UNESCO (2009), a successful implementation for sex education relies on the 
involvement of well trained and qualified teachers who can accurately deliver valid and proper information 
about sex. Additionally, UNESCO(Ibid) emphasizes the importance of teachers’ attitudes towards sex 
education, which may vary from one teacher to another. That is to say, teachers have their own personal, 
cultural and traditional beliefs and values which can have an impact on their comfort, willingness and ability 
to teach issues considered to be sensitive (Iyoke, 2006). Similarly to the teachers, it is also important to 
acknowledge that the socio-cultural and religious beliefs of the students, the government, the parents and 
other stakeholders would affect their attitudes towards sex education and their openness to the 
implementation of sex education in Moroccan institutions. Since a successful implementation of sex 
education is bound up to the attitudes held towards it, this study is mainly focusing on investigating the 
attitudes of the aforementioned stakeholders towards sex education and its implementation. 

Research Design 
Research Hypothesis, Objective and Questions 
In this study, it is assumed that the more conservative a community is the more likely it is to hold 

negative attitudes towards sexual education.  
The objective of the study is to investigate educators, students and parents’ attitudes towards sexual 

education. The study also aims to unveil the motives behind those attitudes as well as their impacts.  
This paper attempts to answer the following questions: 
 What are the educators, students and parents’ attitudes towards implementing sexual education?  
 What are the motives behind the positive and the negative attitudes towards sexual education? 
 To what extent can sexual education be implemented? And how can sexual education be 

implemented? 
Sample Population 
The sample population chosen is 125 respondents whose ages vary between 15 years old and over 45 

years old. 56 % of the respondents are females, and 44% are males. The segments chosen for the study are 
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students (45%), teachers (21%) and parents (34%). Both the students and the teachers belong to different levels 
of education (primary, secondary, high school and the university). Random sampling is the technique used in 
order to choose a representative sample of those educators, students and parents. This technique of sampling 
was chosen because it is more objective, and it gives the chance to everyone to participate in the study.  

Research Approach and Data Collection Instrument: 
Since this study is exploratory and descriptive in nature, only the quantitative approach is relied upon. 

The questionnaire is the quantitative instrument used in this study. It will be helpful in determining the 
attitudes of the educators, students and parents towards sexual education, in finding out the different factors 
behind and impacts of their attitudes and in determining the extent to which implementing sex education in 
schools is possible and how this course can be officially established.  

Findings 
Attitudes towards Sex Education 
The findings revealed that the attitudes towards sex education tend to be positive with some 

reservations. For example, though 33% of the respondents disagree with the statement saying that sexual 
education is immoral (against family and religious values), 21% approved the statement. Moreover, when 
asked about whether introducing a course on sexual education should be a priority among all stakeholders, 
28% of the respondents agreed while 24% disagreed. This uncertain attitude towards the issue of sex 
education was found to correlate with the profiles of the respondents (e.g. the degree of family conservatism, 
the socio-economic level, the geographical background, … etc). For instance, the study yielded that 40% of 
the respondents categorized themselves as belonging to conservative families, and only 12% indentified 
themselves as being modern. Moreover, 48% of the respondents see themselves as belonging to both, which 
implies that conservatism is predominantly influential in the Moroccan society.  

Along the same line of reasoning, the results further confirmed the correlation between the 
respondents’ profiles and their attitudes since the majority of the respondents who are assumed to hold 
positive attitudes belong to the categories of students (100%), teachers(100%), NGOs(100%), educated 
people(99%), rich people(95%), people living in urban areas(87%) and political leaders(71%). On the other 
hand, the categories claimed to show negative attitudes are: people living in rural areas (100%), poor people 
(91%), religious people (75%) and parents (71%). These results reflect the extent to which cultural norms, 
traditions and the attachment to religion influence the respondents’ perceptions of sexual education and their 
attitudes towards the issue. This is supported by Gallagher & Gallagher (1996), who state that attitudes 
towards sex education vary from one group to another depending on the dominant perceptions, social and 
cultural norms, religious beliefs and socialization in which children grow up. To use Macleod’s(1999) words, 
sex education is believed to be a strong incest taboo. It is also perceived as a social force coming with 
modernization to break down the moral principles of society. 

Motives behind the Positive/Negative Attitudes towards Sex Education 
The study revealed that the main reasons lying behind the negative attitudes towards sex education 

are: conservatism (70%) and religion (54%). Other reasons contributing to the negative attitudes are: 
people’s misunderstanding of the term “sexual education” (49%), fear from the assumed negative impacts of 
sexual education(49%) and people’s lack of awareness of the importance of sexual education (33%). These 
findings can be attributed to the fact that 96% of the respondents have never taken any course in sex 
education, which implies that they don’t have any idea about what the course is about, and what benefits it 
can have. This is reflected in the restricted understanding the respondents have towards the roles of sex 
education courses. The respondents perceive that sex education courses can only have the following negative 
roles and impacts ranked from urging people to have sex out of wedlock relationships and normalizing 
it(20%) to increasing some immoral behaviors (sexual harassment, prostitution…etc) (11%), to the breaking 
of the socio-cultural norms(10%). The other assumed negative roles of sex education courses include: urging 
sexual intercourse at an early age(3%), normalizing dating(3%), normalizing different sexual orientations 
(lesbianism, homosexuality,…etc)(1%), increasing parents fear about their children’s upbringing, morals and 
principles (1%)and breaking the religious norms(1%).These negative perceptions can be explained by the 
fact that for some Moroccans sex education is considered as a transgression of the Koran as it opposes the 
conservative values of decency and dignity which characterize the Muslim faith (Dialmy, 1998). 

As for the positive attitudes expressed by the respondents, they were mainly motivated by health 
concerns (reducing the rate of sexually transmitted diseases by 22%), abstinence issues (reducing the rate of 
pregnancies out of wedlock by 18%) and sexual harassment issues by 14%. The respondents’ concern with 
the source of information about sex came in the fourth position (13%), which is alarming in a way since it 
was reported by the same respondents that 56% of teenagers receive and look for information about sex via 
the internet, and they are constantly bombarded with sexual messages in the movies, TV shows, and 
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magazine Ads. Much importance should have been given to the role of sex education experts in providing 
appropriate and accurate information about sex in a safe environment especially that there is no censorship 
on the use of media (both mainstream and social media) by teenagers, which poses a real risk for them as far 
as awareness about sex and sexuality are concerned. In this respect Dialmy (2015) mentioned that according 
to the National Survey on the Youth (1993), 70% of the citizens in Urban Morocco use TV channels as a 
medium through which the young Moroccan enjoys the liberation and detachment from the taboos of the 
Moroccan.For the Moroccan Youth, the screen remains the main source of information about sexuality.  

The positive roles played by sex education courses in breaking taboos (8%), raising awareness about 
biological body transformations (puberty, menstruation…etc)(5%) and respecting the other sex (as a body 
and a human being)(2%) were also underestimated by the respondents. Had the respondents been aware of 
the real roles of the latter, they would have known that the last three cited roles of sex education (which they 
did not accurately value) are the keys to reducing sexual harassment and avoiding sexually transmitted 
diseases and unwanted pregnancies.  

The respondents’ motives behind their positive attitudes towards sex education seem, prima facie, to 
be rooted in and shaped by their conservative and narrow-minded mentality, which in reality finds in 
abstinence the ultimate solution to any sex and sexuality related issues. In fact, progressive changes are 
usually challenged by traditional mindset that uses culture as an excuse to hinder the implementation of sex 
education denying the fact that culture is not to blame, and that it can only change when the dynamics 
between the state and the citizens change or when the mindset of those in power change.  

The Implementation of Sex Education  
The respondents provided their own vision concerning when and where should the course be taught, 

who should teach it and what issues should be taught in the course. In this respect, the findings revealed that 
32% of the respondents opted for teaching the course at the secondary school level while 19%, 18% and 8% 
preferred that the course should be taught in primary schools, high schools and the university levels, 
respectively; however, 18% of the respondents reported that the course should be taught at all levels. As to 
the gender of the instructor who should teach this course, 80% of the respondents viewed that both females 
and males can equally teach it. 58% of the respondents also seem to prefer that the course be taught in mixed 
sex classes while 37% go for single sex classes.  

With regard to the issues to be taught in sex education courses, the respondents ordered them as 
follows: body image (23%); sexual abuse and rape (16%); puberty and menstruation (12%); abstinence, 
sexual infections and diseases (11%); love (6%); contraceptives and condoms (5%); sexual intercourse (5%); 
reproductive health (4%); homosexuality (1%).  

The aforementioned issues go in alignment with the viewpoints of the Moroccan public sector health 
care officers, which stress four major components of sex education (Dialmy, 2015):  

 A biological component which focuses on information related to the human body, genital organs and 
their function.  

 An erotic component which focuses on the technicalities of the sexual act and doesn’t raise the 
pleasure aspect of sexual intercourse.  

 A contraceptive component which stresses the importance of contraception techniques. 
 A preventive component which deals with sexually transmitted diseases(especially HIV-AIDS), their 

dangers and means to avoid them. 
With this background in mind, the question worth addressing here is: to what extent can sex education 

be implemented in Moroccan institutions?. If so, how can this phenomenon be implemented? It can be 
deduced from the findings elicited from the study that the attitudes towards this controversial issue were not 
clear-cut. Though the majority of the respondents may appear to be in favor of sex education, they seem to 
display many reservations concerning any role sex education might play in instilling gender equality, 
eradicating stereotypes and in respecting the other sex among other related issues. Their seemingly positive 
attitudes are fueled by their fear from breaking the socio-cultural and religious norms and normalizing 
raising different issues considered to be taboos in the Moroccan society.  
Conclusion and implications  

The study has confirmed our hypothesis stating that when the community is conservative, it is more 
likely to hold negative attitudes towards sexual education. It is worth mentioning that aspects of 
conservatism have been witnessed even amongst the respondents who reported having positive attitudes 
towards sex education. This goes along with the assumption made by UNESCO (2010) that the debatable 
issue of sex education should not be studied and investigated uniformly across cultures, but it should be 
explored taking into account the specificities that make one culture differs from the other(s): despite the 
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many progressive aspects that may seem to characterize the Moroccan context, conservatism prevails in 
many human behaviours in Morocco, and sex education is no exception here. This study remains an 
exploratory attempt to investigate the issue of sex education based on quantitative data. It is part of a work 
still in progress whereby both quantitative and qualitative instruments will be used on the broader scope to be 
able to draw more generalisations about such a very important issue scarcely investigated in the Moroccan 
context.  
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TRAUMA SIGNALS ABOUT CHORNOBYL: WOMEN`S TESTIMONYS 

Today, not the events or facts themselves, and the memory of them, are gaining ever greater 
significance. One of these is the Chornobyl tragedy that has happened оn April 26, 1986, at the Chornobyl 
nuclear power station near the city of Pripyat, 100 km from Kiev.  

While foreign journalists were talking about a threat to people's lives, traditional May parades were 
held in Kyiv and other cities of Ukraine and Belarus. The persons responsible for concealing information, 
subsequently explained their decision to prevent panic among the population. The radiation level in Kyiv at 
that time exceeded the background several dozen times. The authors of numerous studies never reached a 
common view on the number of liquidators themselves. According to various data, in 1986-1987, from 200 
to 900 thousand people were involved in decontamination of the territory of the Nuclear Power Plant and the 
area adjacent to it. The total number of evacuated from contaminated areas is also estimated differently - 
from 135 to 350 thousand people. 

Using the method of oral history, we are engaged in field research, collect in-depth interviews with 
people who are witnesses of these events. Because, the memory of this tragedy should not be limited only as 
a technological catastrophe, it is a tragedy of human pain, trauma, life experience. One of the most painful 
problems that arose not only because of an accident, but also as a result of Soviet bureaucracy and the 
attitude towards personality - is the fate of people who were forced to leave their homes and move to new 
places as a result of the accident. Their further fate was very difficult and dramatic. The most unexplored and 
ignored is the women's memory of Chornobyl, which always went behind the heroic memories of men 
(liquidators of the accident). The accident gave rise to several categories of women, whose fate has radically 
changed. These are women who participated in the liquidation of the accident, were evacuated in the early 
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days of the accident, or moved from the exclusion zone later. Their memories, emotions, experiences, 
difficulties are unique evidence of the emotional, psychological, and everyday measurement of those events. 

Today there are many classifications of trauma, and markers of trauma. Taking into account these 
markers, we emphasizes that the traumatized person in his narrative will submit several points, which for 
researchers will serve as certain signals to determine the traumatic experience [1– 4]. 

In oral history womens interviews, such signals are being traced, therefore the concept of "trauma" is 
the relevance of the Chornobyl tragedy and the modern task of historians – to investigate it and add to the 
entire historical heritage, reconstructing the full picture of the past. 

We will present the memories of women who have experienced trauma due to the accident and 
coincide with the specified trauma signals. The story of the evacuated from Chornobyl, Lyudmila 
Nikolaevna, who had lived with his family in Pripyat, 10 km from the nuclear power plant, is a powerful 
example of human life with a trauma [5]. 

For Lyudmila Nikolaevna the reaction on her as evacuated from the accident area, while hiring and 
passing medical commission was a psychological shock. She has repeatedly heard in her address: "You are 
radioactive! What do you think! You are dangerous!"[5]. This confirms once again the lack of awareness of 
society about the disaster, radiation exposure, ways of infection and consequences. 

Difficulties arose also in the arranging of everyday life in a new place, as well as in the enrolling 
children to school. Fears for future and, above all, the future of the children became the worst feelings. Ms. 
Lyudmila recalls: "Fear, fear and that’s all. Especially children, two children. My daughter is 11 years old 
and son is 15 years old, and they need to attend school..." [5]. 

And at the same time, I will note that, according to my observations, as an interviewer, the greatest 
pain and emotional trauma for this person was not the absence of a well-arranged life and everyday life, not 
the refusal of the state in subsidies and pensions for the evacuated, not the evidence in the court in the case of 
her son's disability and small pension accounting, not the state of health or the consequences of the 
catastrophe itself, namely resettlement and the moral oblivion by the state (both Soviet and Ukrainian) of this 
category of participants in the Chornobyl catastrophe – evacuated.  

The respondent mentions that being far from Chornobyl, and knowing the state of the exclusion zone, 
they were ready to gather for a moment and return to their city: "We watched TV, listened to the news. There 
were all, a lot of people were sitting in front of the TV, devouring this announcer with our eyes and listened, 
when he would say that we could return to Chornobyl.”[5]. 

At that time, the main task of state agencies was to overcome the consequences of the disaster: to 
liquidate the fire as soon as possible, to move out people, to provide them with housing, medical care. These 
are the basic questions, but they were solved mechanically, without regard to family relationships, family 
bounds, emotional and psychological state of the evacuated. Thus, Mrs. Lyudmila's family had to depart to 
different parts of Ukraine: her sister – to Mukachevo, her parents – to Odessa, and this became a 
psychological trauma for her. Mrs. Lyudmila, with tears in her eyes, says that they are all "orphans", 
deprived of their homes, relatives, friends and acquaintances: "We are orphans. That is how they say; we are 
orphans in an emotional state. "[5]. 

As we can see, the story of Miss Lyudmila is a vivid proof of trauma signals presence. After all, she is 
self-aware of her trauma, she describes it, identifies it, she passes the traumatic effect verbally because she 
cries, her voice trembles, emotions are changing. The impact of these events on her life is crucial because she 
is consciously talking about it, recalling her feelings, pain. The word "fear" repeatedly sounds in her 
narrative. We can observe certain repetitions in her story because she repeatedly emphasizes on identical 
subjects, recalling how honored the liquidators are, and how they forget about them – resettled. Break of the 
voice, tears, gestures reveal traumatic memories during the interview. Interview with Mrs. Lyudmila is the 
evidence of a fundamental change in the lives of resettled people in general. The fate of her family suddenly 
changed, her story is permeated through the emotions of the total destruction of her happy life in the Pripyat 
and life after the accident. Another mark that shows desolation and despair is another marker that lies in the 
language of the respondent. repeated use of the particle "no" indicates anomalies of the described 
situation[4]. Mrs. Lyudmila mentioned the adjustment to the life after the resettlement under the new 
conditions: "And we have nothing to dress, no shoes, and as it is said, let's say, neither a spoon nor a fork, 
we have nothing of our own... and nowhere to take. As it is now, there are such napkins to wipe the table. 
And we did not even have a rag to wipe the table because there was nothing to tear off a piece... "[5]. 

Liquidators also fall under the definition of this language marker, because their memories are 
permeated with similar facts. So, the laboratory technician N. Tereschenko remembering the arrival to 
Chornobyl immediately after the accident, recalled: ""Well, how it was? Like a war. Frankly speaking, I had 
such a feeling like I had visited a hot spot." [6]. 
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Unlike the conscious evidences from the evacuated Miss. Lyudmila, there are narratives that at first 
glance look quite calm and weighed, but in most cases, they are traumatized – the so-called "hidden event". 
So, Glukhovskaya Lidiya Mikhailovna, being on the courses of advanced training in Kiev, along with other 
doctors from Russia, Belarus and Ukraine volunteered to go to Chornobyl. From her testimony: "I will tell 
you honestly, I could not even immediately remember the word" Chornobyl ". Well, it's funny right now, 
huh? And then somehow, well, there were other cases, there were other problems.” [7]. 

From her fairly equal story of staying in Chornobyl, the traumatic memory with the corresponding 
emotions flared up in the following story: "Glukhovskaya returned to Kyiv on May 9, 1986, so she narrated 
her feelings: "Here, I mean, in Kiev, when we went out on Khreshchatyk, we came there by subway from the 
railway station, the girls took a taxi, because there were microscopes and drove to the dormitory. I decided to 
walk a little bit around the city, just to settle my nerves, here's what's called. And this is the dissonance here, 
that there are smartly dressed people, celebrating the 9th of May, everything, huh? And there is such a grief. 
You know, I've got some kind of hysteria, some sort of it. I burst out into tears just because of this, simply, 
well, it was probably something emotional, this was some sort of such a small nervous breakdown, here. 
Then I came to the dormitory, everyone was taking shower, well and truly..." [7]. 

This episode is the most emotional of all the memories of the respondent who basically detailed her 
work in Chornobyl, its extraordinary amount, terms, fatigue and the duty to help those who need it. Her 
narrative was generally perceived as routine work; doctors and laboratory assistants appeared to be robots, 
who mechanically and systematically make endless work, and as soon as she left the zone, her emotional 
state changed, at that moment her trauma, which had previously been hidden – manifested itself, declaring its 
existence in her language and emotions.  

Similar narratives are noticed in the memories of women of other professions. So, the professional 
chef-confectioner Maria Petrovna Ivanova: "Yes, it's painful to look and remember, and this is just horror, 
that all impressed me most of all, such a situation that nowhere is no one, and no one can hear neither 
children nor adults... Darkness, emptiness, everything in the world was terrible there... It was especially 
terrible seeing the villages, the village, we were passing through – that was something. It was so, I still have 
these children's tights hanging on the ropes, as they say, children's things were hanging loosely. This is the 
very place, which was the most terrible, and somehow in my heart, even the heart began to shrink, to hurt 
when the children's clothes hung and no children's conversation was heard anywhere." [8]. 

Analyzing the narratives of women related to the Chornobyl accident, it should be noted that the 
trauma is deliberately or unconsciously manifested by almost all respondents, many women evacuated or 
replaced from the 30 km zone, almost from the first words about Chornobyl, begin to cry, unlike the female 
liquidators who carry their traumatic memories into the sphere of duty in front of the Motherland, helping 
people, conducting the liquidation work.  

Among the narratives of the majority resettled persons from Chornobyl and Pripyat, the signal band 
passes a clear division of their lives, which is divided into two periods: the life "before" and "after" the 
accident. Most of the memories describe joyful, fun, prosperous and happy life in Pripyat: "That's why it 
somehow pains. At first pain, yes, the pain was very strong. First of all, this is my youth, nevertheless. There 
are so many friends, a lot of friends. You know, we had such interesting meetings there….Everyone was 
happy….Well, and then, when I saw Pripyat in another look, then it is certainly, you would not want to... I 
would already, I would not have already returned there. How it would be to go and see, but there are again 
memories, it's a pain. " 

Respondents, who describe the paradise life before the accident, seem to immerse into the past, in 
order to relive those emotions again, to feel it again on themselves. Their memories sometimes affect the 
details: many women remember the varieties of flowers grew, the smells they felt, clothes they wore, 
sometimes in the tiniest details. Separate memories of Chornobyl can be singled out in certain stories that 
flash in the memory of the interviewees. They have the appearance of photographic images that have crept 
into their consciousness and have a clear picture against the background of a rather "gray" monotonous 
general presentation. In the opinion of the researchers of trauma: for the person and the public, the 
opportunity to declare the memories of the traumatic past and the ability to recognize it as part of history is a 
necessary step on the path to liberation from suffering. Collecting oral history memories of Chornobyl, 
listening to the stories of those events witnesses, we relieve them to some extent from traumatic memories. 
Dry facts and statistics turn into real subjects, real people, and their testimonies of the Chornobyl tragedy 
become historical narratives that reconstruct our past and enable the public to rethink it, draw conclusions, 
take on experience and be prepared for such challenges in the future. 
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UNDOING FATHERHOOD: POSTDIVORCE FATHERING PRACTICES  

IN LITHUANIA 

Drawing on empirical data from biographical interviews with divorced Lithuanian men, this article 
examines how they undo fatherhood based on the breadwinner ideology. In a Lithuanian culture of strong 
economic obligations of men for child support and alimony and weak paternal rights to custody and care, the 
divorced fathers’ role consists primarily of their financial responsibility. By using the theoretical framework 
of undoing gender (Butler, 2004; Deutch, 2007), the author argues that the economic aspects of fathering 
remain most important in the successful doing of fatherhood. However, in undoing the traditional fatherhood 
and refuting the widespread assumptions about men’s secondary role as caregivers, the divorced men not 
only defied gendered perceptions of individual competencies but also clashed with gender normativity. 
Moreover, the research demonstrates that besides socio-legal constraints the fathers’ cooperative 
relationships with their former spouses were also a decisive factor in undoing fatherhood. 

Turai R. 
(Central European University, Hungary) 

 
ANYTHING GOES? THE SHORTCOMINGS OF LIBERAL FEMINISM  

IN VIEWS ABOUT GENDER DIFFERENCE IN SCHOOL 

The paper argues that some aspects of liberal feminism do not provide adequate answers to structural 
inequalities between women and men; and what is more, they even obscure important, power-laden reasons 
behind, and consequences of, these inequalities. In a research about how gender relations play out in school, 
students and teachers were interviewed. I illustrate my argument with excerpts from these interviews. On the 
one hand, many participants claimed that gender roles should not be restrictive: “anything goes” and “anyone 
is able to do anything” irrespective of their gender. In these views, gender “difference” figures as something 
which should be eliminated (for example, boys could also opt for dolls and humanities; or, PE classes should 
be mixed-gendered). On the other hand however, often the same people denied that power inequalities would 
be present between boys and girls in school. This included the view shared by many participants that it is the 
girl’s responsibility if her boyfriend shares her intimate photos with his friends, without her consent. In this 
case, I argue, the liberal “anything goes” principle even serves to belittle gender-based violence. 
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PERSONAL LIFE DISSATISFACTION: GENDER VARIATIONS 

The prolonged expressed lack of satisfaction with one's own life is not only a personal but also a social 
problem. Dissatisfied with personal daily routine, people work less, practically do not show initiative, and 
forget about creativity. They are more likely to get sick, lose faith in oneself, lose the ability to see prospects, 
plan for the future, and can’t learn to overcome obstacles on their way to their goal. 

The question that arises: who is more dissatisfied with their own lives - men or women? 
To find an answer, we will define the main indicators of such dissatisfaction. And in the first place, 

there will undoubtedly be an attitude towards oneself, which is the basis of self-esteem and one of the key 
conditions of self-perception. In relation to a psychotherapist, the most easily diagnosed attitude to their own 
appearance, because on this topic, most clients begin to speak at the first meeting. 

And here the leadership belongs to women, as it seems to us all. But modern Australian and New 
Zealand research has unexpectedly shown that claims to their own body are more apparent in male 
representatives. So, boys of school age, dissatisfied with their own body as a result of dietary disorders, 
become subject to greater external and internal stigma than girls [1]. Perhaps this is due to the fact that men 
are more worried about their compliance with gender models, worried about whether they can be considered 
true, "absolute" men. 

Women who turn to the psychotherapist usually have many complaints about their own attractiveness, 
weight, age-related changes. Women assure that no physical activity, even under the guidance of an 
experienced trainer, does not help them lose weight. They have already tested a bunch of diets, and it is 
useless. They are ready to trust the most exotic cosmetics to stop the appearance of wrinkles and improve the 
condition of the skin. Their attempts to look younger with youth wardrobe or expensive injections are 
another evidence of chronic dissatisfaction with oneself. 

At the same time, men are more often dissatisfied with the state of their health, which affects not only 
their professional but also personal, sexual activity. And therefore they exaggerate the value of certain 
somatic symptoms. Men agree on numerous diagnostic procedures in search of the cause of constant fatigue. 
They tell to the psychotherapist in detail about sleep disorders, heart pain, and increased pressure. 
Responsibility for his unsatisfactory state is often passed on to close relatives, on life circumstances ("the 
wife does not believe that I really feel bad, therefore, it's getting worse", "the father is looking and does not 
find good doctors", "bad health depends on bad water, and with this you will not do anything in our 
megacity"). 

Unlike men, women often avoid the health themes when they tell about dissatisfaction with their own 
lives. In their tales of unsuccessful life, there are often some gaps that are ignored. Even if there are serious 
illnesses in life-history, they prefer not to mention them or speak extremely laconic and reluctant. Obviously, 
there are strong fears, irrational prejudices that interfere with constructive changes. 

Consider the second indicator of dissatisfaction with our own lives, which we have highlighted, based 
on our own psychotherapeutic experience. It is a relationship with other people, their quantity and quality. 
Here women also have an advantage, as the majority thinks. But everything is not so simple. Sexual 
differences, according to C.Ryff's, are as follows: women have higher grades in relationships with others, 
while men get better results in self-perception and autonomy [2]. 

In general, according to modern studies, the communicative skills of men and women are equal. 
Empirical studies conducted in different countries prove that, regardless of cultural affiliation, nation or race, 
the general indicators of emotional intelligence from the representatives of different articles coincide [3]. 
Therefore, we conclude that giving women a certain advantage in this aspect is no more than the influence of 
social stereotypes. In the absence of a quantitative difference, the qualitative difference in the emotional 
abilities of men and women is still there. Everywhere women recorded higher rates of social responsibility 
and empathy, and men - higher rates of stress. In addition, men are more respectful of themselves, and 
women are better oriented in interpersonal relationships. 

Psychotherapeutic experience suggests that women are more likely to complain of loneliness, lack of 
understanding and support. They often suffer from communicative dependencies, whether from their mother 
or from the husband or from their own child. Explaining their own dissatisfaction with life, women talk 
about inattention of a partner, his isolation from children, from everyday household problems. Instead, men 
talk of extremely humiliating attempts by the wives to manipulate, blame, use them. It is difficult for men to 
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tolerate women's anxiety, desire to have a total control, which is masked by interest, and caring. The men 
think that their financial status is more important to women than features of character, propensity or interest. 

The third indicator of dissatisfaction with one's own life is dissatisfaction with self-realization, 
professional activity, the way to earn money. Everyone is based on his own gender identity, looking for ways 
to self-fulfillment. Gender stereotyped ideas about what a true man or a true woman should be created a 
model of self-fulfilling prophecy. But although culture offers rather tight limits in which the self-realization 
of each sex is allowed, the person is never a passive object of cultural influences. 

People themselves take responsibility for their own lives. And today's women no longer feel their 
peripheral role on the backyard of life. At the same time, women do not slow down, do not suppress their 
own masculine impulses, and men suppress their own feminine impulses. Therefore, women are more 
flexibly perceive their gender identity, which contributes to their greater desire for self-actualization. This is 
also confirmed in the classical study of psychological well-being conducted by Karen Riff nearly 30 years 
ago, where it was found that women have an advantage over men in personal growth rates. 

In the psychotherapist office, the women, and men often talk about the long and unsuccessful quest for 
themselves, the desire to professionally self-realizing, doing something meaningful, interesting, useful. 
Young women are more likely to be ready to work without significant material support if they perceive their 
activities as creative, and relationships at work as friendly. They are better adapted to the unstable conditions 
of life, the new collective, and leader’s claims than men. Men are more likely to achieve financial well-
being, career growth and are more afraid of losing their jobs. 

So, the question of those who are more dissatisfied with their own lives - men or women - turned out 
to be incorrect. Satisfaction with their own lives in men and women depends, firstly, on the measure of self-
acceptance, on height, stability, adequacy of self-esteem; second, from the ability to interact with the 
environment, to maintain a positive relationship that does not exclude self-sufficiency, autonomy, internal 
freedom; and, thirdly, from the nature of self-realization, satisfaction with their own profession, the way to 
do a career, earn money. 

Components of dissatisfaction with their own lives in men and women create different configurations 
and, accordingly, their manifestations, experiences, and comprehension are completely different. 

Effective prevention of such widespread dissatisfaction, depression, and anhedonia involves the search 
for gender-specific ways of raising the value of quality of life in men and women and their subjective 
satisfaction. 
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GENDER BIASED UNIVERSITY TRAINING 

It is no discovery that University training paradigm is highly feminine. Women do dominate in 
faculties, performing practical work; female students are meanwhile dominating in classrooms, 
outnumbering male students. Thus we face the problem when women instructors employ female-oriented 
paradigm in teaching both sexes that leads to facilitating the rights of female students (which form the 
majority of those enrolled to universities) and restraining the rights of the male minority.  

The goal of the article is to survey gender biased paradigm in training students at Volodymyr 
Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University (Kropyvnytskyi). 

Aforesaid female dominance is common for Ukrainian educational system. It is historically and 
culturally based. Firstly, for several centuries Ukrainian women were given the right to work in limited 
number of industries, such as housemaids and teachers. Moreover they could teach only being single; 
marriage broke off their pedagogical career.  
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Culturally teaching profession is assumed as female. Even if men enter the field they tend to choose 
“male” spheres, such as Physics, Mathematics, Chemistry and Law. Within Volodymyr Vynnychenko 
University the data throughout the recent decade is the following: female instructors make up 2/3 of the 
teaching stuff (with males occupying leading administrative positions). On the state level of schools and 
universities the situation is similar which leads to feminization of Ukrainian pedagogics.  

It is no exaggeration saying that since their first grade at school male students are typically considered 
as defective girls [2]. A sociologist Michael Thompson has recently observed that girls’ behavior is a gold 
standard at school, while boys are treated as defective girls. As a result these “defective girls” are not doing 
well academically. If compared to girls, boys are lower in grades, they get fewer honors, and they are less 
likely to go to University. Boys are languishing academically while girls are prospering.  

Current University training system presupposes students being passive and following strict tasks 
which are female-oriented, like summarize, write a report, follow the instruction and fulfill. We are still 
instructors-centered which is the best strategy for women students who are biologically “trained” for 
dependence and interdependence. Male students university training should promote their biological and 
sociocultural inclinations to dominate, to lead, to work out new ways, to adopt a task to their vision. In a 
knowledge-based economy that is not a recipe for successful society. We need to start thinking how to make 
our classrooms more boys friendly. 

According to the “Framework for 21st Century learning” today’s students need to develop skills which 
are sexless, like thinking skills, content knowledge, and social and emotional competencies to navigate 
complex life and work environments. P21’s essential Life and Career Skills include: 

• Flexibility and Adaptability 
• Initiative and Self-Direction 
• Social and Cross-Cultural Skills 
• Productivity and Accountability 
• Leadership and Responsibility [1]. 
Summarizing, we shall assume that a key to a successful society is educating its members 

democratically, respecting their biological, sociocultural and learning needs and differences. 
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GENDER IN LANGUAGE EDUCATION: PARADOXES, 

MANIFESTATIONS, AND IMPLICATIONS 

Abstract 
This paper explores and analyses the extent to which gender is a complex issue which has an impact 

on making visions about its implications and consequently the extent to which it has an impact on the 
process of education, learning, institutions, and the tools which are always necessary in maintaining 
equilibrium in the country and building a new identity congruent with new situations, circumstances and 
relations. The field of gender in its connection with language has been explored and thoroughly investigated 
by feminist linguists. Various studies in the field of language education have focused on gender differences 
in the language classroom. Oxford & Ehrman (1995) examined learning styles and strategies from a gender 
perspective. In a similar vein, Murphy (1980) stressed the link between the student’s gender and his/her 
academic performance. Additionally, Sunderland (1998) explored the impact of student’s gender on the 
patterns of teacher-student class talk. Much of the literature and writings in human sciences has shown that 
the relationship between gender as a social construct and education as a true source of empowerment does 
not take place in a vacuum (Sunderland 1994, Gurian 2001, Sanders 2003).  
Key words: Stereotypes, gender, feminism, representations, identity, equality, parity. 
Preliminary note 

The new Moroccan constitution stresses the equality of men and women reinforcing the basic principle 
of parity that acknowledges and recognizes a socially articulated difference. Article 19 stipulates that men 
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and women shall enjoy equally political, economic, socio-cultural, and environmental rights and freedoms. It 
should further be stressed that these rights are guaranteed under the constitution by the international 
conventions and treaties of which Morocco is a member. The constitution has also created through article 
164 means and tools for the enforcement of these rights by setting up the authority for parity and the fight 
against all forms of exclusion including those that have been perpetrated against women historically as well 
as by the creation various consultative councils for youth, women, and children.  

In a similar vein, the Moroccan public authorities have recently launched a number of initiatives to 
fight and struggle against gender-based violence and discrimination. These initiatives were further 
consolidated and expanded by the constitution, under which “the physical and moral integrity of anyone shall 
not be undermined by any person whatsoever, private or public, under any circumstances. No one shall 
inflict upon another, under any pretext whatsoever, any cruel, inhuman, or degrading treatment which 
undermines their dignity” (art. 22). However, gender has always been a key factor in power relations, which 
determine not only roles, rights and freedoms, but also identities and features through which “masculinity 
and feminity”, are being transformed into “male-hood and woman-hood” (Zaki 2013). 

It should be highlighted, in this respect, that our language classroom is no exception and the 
intersection of gender and education is not born in the classroom. In his explanation of how women became 
bound to the household and fell under the power of men, Engels wrote that “women’s oppression [do not lie] 
in biology, but in social conditions.” (Quoted in Zaki, 2013). The classroom, being a key feature of society, 
reproduces social conditions including those that create, perpetuate, and legitimate all forms of oppression 
among which those deeply rooted in cultural practices. These assumptions might seem to reflect 
reductionism in the roles held by women as well as inequality arising from power relations in which male 
dominance has a powerful impact. Gender is primarily constructed and reinforced in family socialization but 
education is mainly “manufactured” by state policies. Simply put, we should expect our classrooms to be 
environments that hold the complexity of the gender issues present in our society. 
Gender and power balance in language education 

Gender is a significant linguistic feature in any EFL context; thus, the classroom environment is 
characterized by considerable reflection that it can itself provide. In education, and more specifically, in 
language classes, be they native or foreign languages, one may, hence, have to stress the many forms of 
power and control which are either constructed or manufactured by the state policies (Diab, R 2000; Zaki, A 
2013). The impact of the historical, cultural, and ideological heritage is one of the biggest constraints that 
restricts the transformation of human relations. Morocco is no exception. Such impact needs to be lessened 
through the enhancement of critical thinking, promoting alternative analytical models, anticipatory 
involvement, and sustainable assessment methods. Along with this, Moroccan women have always 
developed defensive and adaptive mechanisms that allow them to survive at a low cost. Among these 
mechanisms, adopting a low profile, pretending to be but a bunch of simplest individuals good at avoiding 
the worst forms of violence and accepting servility according to Zaki Ibid. 
Language vs discourse: explanations and implications 

As teachers of English, we might not venture to state that the mechanisms stated earlier have been 
noticed for a long time as being dominant in the classroom culture in Morocco which is still largely 
reproducing these attitudes and self-perceptions! Language seems to fail to address reality and its complex 
discourse has been discarded from the necessary human relationships it is usually expected to maintain 
(Sadiqi 2003, Ennaji 2005, Zaki 2013). Looking at what is happening around us; one may assume that people 
actually display attitudes, behaviours, and judgments that are unambiguous. However, when listening to the 
same people talk, ambiguity tends to be contradictory, as neither language nor discourse seem to be possible 
to come from the same people whose behaviours and attitudes have been observed. 

One possible explanation of the paradox is that discourse and behaviour do not meet simultaneously in 
the same point. It may be highlighted that the gap is triggered by the relative speeds at which discourse and 
behaviour catch up with new values and ideals in their struggle to feature and manifest in society.  

Another explanation for this may be that both language and discourse are operating as substitutes to 
what should be taking place in real contexts instead. According to Sadiqi (2003), language and discourse 
went further and silenced the voice of women, and continue to do so in many instances, when they excluded 
them from those who can generate knowledge, opinion, and alternatives to the male dominated ways of life. 
Zaki Ibid contends that women, except in certain rare cases, were not allowed to be ministers of their 
religions, they were not allowed in places of worship and when they have managed to access them, they 
simply were not allowed to speak. This heavy heritage, according to the same author, seems to be still 
weighing on the speed at which attitudes, behaviours, language, and discourse are faring to accept the 
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inevitable change that is taking place in the representations of what it means to be human, to have rights, 
equal rights, and to be entitled to them. 

Although some sort of a process has already been launched in the kingdom, we will still have to be 
involved in reinforcing its course by supplying adequate knowledge and making sure it is integrated 
efficiently in the various institutional means available. For us, as teachers of English, these means will 
include the curriculum, professional development, teaching materials, education management approaches, 
school cultures etc...In fact, we are professionals among the many stakeholders involved in fostering 
awareness of gender issues, initiating, and assuring change.  

As teachers who judge and wish their pedagogy to establish an environment in which women are not 
subjected to discrimination, and exploitation, our discourse will have meaning only if, on the one hand, it is 
based on analyses that display the mechanisms through which society ensures that the status of women is 
maintained unchanged in our classrooms, and on the other hand, it is reinforced with actions that aim at 
taking apart these mechanisms both in our classrooms and in society at large. 

 Given the fact that language being, itself, an institution whose functions include holding and 
preserving cultures and values, the challenge for us is how to reconcile these functions and our goal of being 
change agents, promoters of critical thinking, initiators of tolerance and of acceptance of difference 
(Bouznikh 200; Zaki 2013).  
Gender significance in EFL context 

According to Spender & Sarah (1980), research in the field of EFL and ESL shows that like age, race, 
social class, or ethnic group, gender is an outstanding factor that determines the success or failure of any 
teaching/learning environment. From a feminist perspective, education in Morocco is a genuine context for 
progress and change and remains a powerful venue where paradoxes can be “unpacked and addressed” 
(Sadiqi, 2013).  

Although Morocco has made huge strides to completely dismnasle inequality between boys and girls 
in schools, much work still seems needed in this regard. The number of female students has been on the 
increase lately at different levels of education (i.e. primary, secondary, and tertiary); however, their academic 
performance and school achievement decreases alarmingly with regard to employability especially in higher 
positions and decision-making spheres. This paradox, it is assumed, stems from a number of facts according 
to Sadiqi (2003). She contends that in Morocco, females are present quantitatively more than qualitatively in 
classrooms and this is mostly noticed in classroom feedback according to the same author. What is more, the 
linguistic space of girls is smaller than that of boys, which undoubtedly restricts their learning opportunities. 
Furthermore, women’s silence that generally favoured in our culture seems to be transmitted and transposed 
to the classroom context. 
Focus on language education: pedagogical implications 

As a teachers of language, our gender action plan and strategy should aim at integrating our gender 
related actions in a national multidisciplinary across themes of relevance, seeking a cultural, socio-economic, 
and political validation of language related syllabuses, and explicitly formulating a school to enhance 
awareness and fight of all forms of gender related stereotypes, and discrimination (Strategic Vision 2015-
2030). Our work should also contribute to and support the efforts of other parties active in the domain. 
Additionally, assessing and elaborating indicators to identify various gender issues in our classrooms, and 
identifying the mechanisms through which gender discrimination, injustice are integrated in language 
classrooms should be given much room in our mission as teachers. Further, as agents of change and 
promoters of critical thinking, we should try to capitalize on the learning competences of females and their 
participation to the governance of the civil society organizations in their schools and involve female students 
in advanced scientific and academic research projects. (Quoted in Zaki Ibid). 
Conclusion 

By focusing on enhancing understanding what opposes people in their society and how opposition is 
expressed in attitudes, values, cultures, policies and behaviours, and how it results in economic and political 
opportunities and statuses, the language class creates the ideal learning conditions described in relevant 
studies and researches and tends to meet the ideal objectives of such a class in sustaining equality between 
men and women and overcoming gender issues. 
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THE FEMALE BODY: AN OUTRAGED SPACE IN ISLAMIC THOUGHT 

The situation of women differs from one society to another. To each society its knowledge and its 
morality, which decide the feminine status and contributes to it its value and its meaning. In the Islamic 
religion, women are held in low esteem. They do not have the value of the masculine being. Considered a 
source of seduction (fitna), they threaten religious peace. To find this peace, we must strictly control females. 
In this sexual hierarchy, the woman is made for the enjoyment of the man and for his fulfilment t. Indeed, the 
primacy of man over women is total and absolute in Islam. The woman is considered chronologically as 
second, in the sense that she proceeds from the man. Thus, it is in him that she finds her finality. This is 
proved by the myth of Adam confirming that the woman is the creature of a creative man. This can only 
deprive her of the free exercise of his body. In this Islamic theological perspective, femininity remains a 
negative fator. Indeed, neither God nor His messengers can be feminine. The God is Huwwa, (male 
characterisation of the absent), he is not her, and all the prophets were men. In this context, femininity is 
conceived as an evil, a being that must sometimes be struck down and repudiated. This is explicit in the 
Qur'anic text, especially verse 34 of the sura "women" (an-Nisa)" But those from whom you fear arrogance 
advise them; forsake them in bed; and strike them62". This verse calls on men to hit disobedient women and 
deserting their beds to deprive them of sexual enjoyment. As for repudiation, it is used entirely in favor of 
the man and to the detriment of the woman. The Qur'anic verses that justify it are numerous: " You who have 
believed, when you marry believing women and then divorce them before you have touched them, then there 
is not for you any waiting period to count concerning them. So provide for them and give them a gracious 
release63" or "O Prophet, when you divorce women, divorce them for their waiting period and keep count of 
the waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their houses, nor should they leave 
unless they are committing a clear immorality. And those are the limits Allah. And whoever transgresses the 
limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a 
matter"64. In all the verses, the woman is passive in the act of repudiation, against the man who makes the 
decision and holds power. 

This behavior is nourished by the religious prejudice of man's superiority over woman, the inferior 
being by nature. This inequality is also manifested in inheritance, where the woman has the right to only half 
of the masculine part as the following verse explicitly shows: "Allah instructs you concerning your children: 
for the male, what is equal to the share of two females”65. And at the level of testimony when she can testify 
only if she is accompanied by another woman, so that both can equal a man. Thus, one man is worth two 
women in legal testimony. " And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not 
two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses "66. Often, they 
are considered as beings to whom religion and reason are lacking. Even in paradise, women are presented as 
passive beings, objects of desire, beings made to satiate a sick imagination which sees in the woman only an 
object of pleasure. Indeed, "it is explicitly stated in the Qur'an that man predominates over women “Divorced 
women remain in waiting for three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in 
their wombs if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have more right to take them back 

                                                           
62 Coran, IV,34. 
63 Coran, XXXIII, 49. 
64 Coran, LXV,1. 
65 Coran, IV, 11 
66 Coran, II, 282 
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in this if they want reconciliation. And due to the wives is similar to what is expected of them, according to 
what is reasonable. But the men have a degree over them. And Allah is Exalted in Might and Wise”67 and has 
authority over them not only because they provide their sustenance, but also by the divine favors they have. 
been granted "Men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend 
from their wealth”68 

This theological heritage has influenced social, which leads to the sacrifice of feminine 
characteristics,, the image of the body and sexuality. 

In Islamic culture, the body is controlled by the various elements that trace its life and death. Thus, it 
lives only acccording to norms. It is outside an his spontaneity and desires, which makes it live outside the 
ego. it has neither freedom nor individuality, since religious values are incorporated In the individual’s 
attitudes, gestures and movements. It is in this sense that it loses the sense of individuation since the 
individual himself is not distinguished from the community. Thus, it’s condemned to belong to the collective 
and subject to the supremacy of the word. In this context, the woman is deprived of subjectivity and 
consequently of freedom. She was born to venerate Allah, to fade before him and, and to be at the service of 
man. In short, to no longer be. She is called to veil her body to no longer arouse masculine desire. Indeed, in 
the Islamic conception, the body of the woman is a source of desire and all desire is a way of veiling the 
divine plot. The discovery of the body is empowering and frees it from sacral property. Thus, by unveiling 
the body, we also reveal the letter and by changing the body by all kinds of aesthetic interventions, we 
compete with the creator. As such,, covering the woman's body is a way of hindering the substitution of 
desire by order of God. 

Exhibiting the female body subverts.it by disappropriating it from the divine. This assertion seems to 
validate the doxological discourse that requires the wearing of the veil and the enveloping of the body - and 
consequently the mind. Any bodily exhibition seeking to disturb the divine order is to be abolished. It is 
rejected in the sense that it seeks to decode the definitively codified Muslim body. But "the veil was 
prescribed in a context where it seemed to represent a sign intended to identify respectable women"69. As 
“in the Qur’an, it was advocate as a distinctive element of the prophetic harem"70. The following verse 
proves it: "O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over 
themselves of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused. And 
ever is Allah Forgiving and Merciful"71. The verse advocating the wearing of the veil is clearly addressed to 
the women of the prophet to differentiate them from others. Only this category of women is concerned with 
the message and no others. Thus, it seems useless, to apply this obsolete message more widely, and to 
demand it out of context. Today, we see that the question of the veil is becoming more radicalised. Some 
theologians have gone beyond the wearing of the veil to demand the wearing of the niqab, a garment that 
covers the whole of the face except the eyes that are hidden behind a mesh screen. Thus they aim at the 
disappearance of the face as a frank identity of being. In this perspective, camouflaging the face of the 
individual camouflages its identity. Indeed, the concealment of feminine identity is not strange to this 
culture. A thorough reading of the Koran reveals the lamentable condition of the women. Indeed, "the Qur'an 
rarely speaks of women, it is only in popular legends"72 that it he speaks about them. Even the most famous 
mythical women are devoid of their identities, in this case, reference to their names. Eve is not mentioned in 
the Koran. Zuleikha and Balqis neither. Zuleikha is known by the seduction of the prophet Youssef and 
Baquis by the seduction of Solomon. However, men hold the privilege of designation. From the beginning of 
creation, this has been a male privilege: 

«Adam is the first name among men, it is the initial letter of the semitic alphabets: A initial 
letter of the first name and the first proper noun. Adam is also the first named mediator between 
Allah and all others"73 

Indeed, this privilege is a gift from God "And He taught Adam the names”74.". Because of this 
privilege, man feels closest to God, and woman the most distant from him. And the further away she is from 
God, the closer she is to Satan. Is she not associated with seduction? To be close to Satan is to be unclean, 

                                                           
67 Coran II, 228 
68 Coran IV, 34 

69 Abdelwahab, MEDDEB, Sortir de la malédiction, Paris, Seuil, 2008, p 178. 
70 Meddeb, p164 
71 Coran XXXIII, 59 
72 Annemarie, SCHIMMEL, L’Islam au féminin, Albin Michel, 2000.p.25 
73 Abdelkébir, KHATIBI, Maghreb pluriel, Paris, Denoël, 1983 p 156. 
74 Coran, II, 31. 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

119 

compared to the purity associated with being is close to God. This dichotomy accentuates the eternal 
metaphysical quarrel between man and woman. In Islam to be pure is very important. The woman is often 
perceived as impure because she knows recurrent bleeding. This imposes several conditions before she can 
be considered cleansed. She is forbidden to pray, to fast, to make love, to touch the sacred text, or to enter a 
mosque. Because of this, she must distance herself from God and thus becomes closer to Satan. As a result, 
faith, which has allowed some theologians to consider her inferior to man. These organic and physiological 
phenomena, which are perceived as a sign of evil, have transformed the woman into a demon.  

This modeling of the body implies a doxological violence against femininity of which religious rituals 
are merely an image. In Islamic culture everything is governed by theology. God is present even in the 
sexual act by imposing his sacrality. Every carnal act is considered to be illegal, outside the legal framework, 
and as an act of impurity which must be purified in a lawful framework. Islam has begun to sacralize 
sexuality through marriage. Marriage is an act which transforms desire into a social and religious act. It is an 
act of veil par excellence. In this perspective, the appropriation of the body by the religious becomes a sign 
of the death of the body. To live one's body implies a deconstruction of the enclosure of its meaning. The 
name "Islam" means submission and deconstruction is a sign of disobedience to a closed theology and an 
inheritance that dissociates the being from its primary identity (the body). To recover its body, its identity 
and its status as a human being equal to its male counterpart it must reject the old order. This rejection can 
only bring us into conflict with the Coran, whose commandments promoting feminine inequality must be 
seen as outmoded and inappropriate in the wake of modernity and the new universal values of humanity. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ, ЩО ПОТРАПИЛИ  

У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

В умовах трансформації сучасного українського суспільства дитяча бездоглядність 
залишається найгострішою соціальною проблемою, яка потребує негайного вирішення. Чисельність 
дітей, що потребують державного соціально-правового захисту, збільшується із року в рік.  

За визначенням Закону України «Про соціальні послуги» [3] складними визначаються такі 
життєві обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона 
не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із станом 
здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, 
зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний 
розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо). 

Важливу роль у соціалізації дитини, її гармонійному розвитку відіграє родина. Проте в Україні 
збільшується кількість сімей, які потрапили у складні життєві обставини. За визначенням, сім'я, що 
перебуває у складних життєвих обставинах, – це сім'я, яка втратила свої виховні можливості через 
виникнення таких умов, що порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім'ї, 
наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.  

Такі сім'ї поділяються на три групи:  
- сім'ї, у яких виникли проблеми через матеріальні труднощі, а саме: внаслідок безробіття, 

відсутності житла, необхідності лікування членів родини. Особливо гостро ця проблема постає для 
багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), сімей, де один з батьків втратив працездатність через 
хворобу, випускників інтернатних закладів, малозабезпечених родин;  

- сім'ї, у яких виникли складнощі через юридичні проблеми, а саме: через необізнаність щодо своїх прав 
та обов’язків, брак коштів на відновлення документів (прописки, свідоцтва про народження, оформлення 
аліментів) тощо; 

 - сім'ї, в яких виникли психологічні проблеми. Наприклад, з приводу труднощів перехідного віку 
дитини, при повторному шлюбі матері чи батька, у разі гіперконтролю з боку батьків, незадоволення 
потреби в спілкуванні, насильства з боку одного з членів родини, бездоглядності дитини.  
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Як свідчить статистика, переважна більшість бездоглядних дітей – хлопчики (близько 65%), 
приблизно такий же відсоток складають діти – мешканці міста. Середній вік дітей, що займаються 
бродяжництвом, – 11-12 років. За даними матеріалів особових справ основною причиною їх 
бродяжництва є недостатній виховний влив родини (малозабезпеченість, зловживання алкоголем 
одного чи обох батьків, вживання наркотиків, безробіття, фізичне насильство з боку батьків). 

Таким чином, для попередження потрапляння дитини у складні життєві обставини необхідно 
вивчати соціальний статус дитини та її родини; надавати необхідну соціальну та психолого-
педагогічну допомогу; створювати тимчасові дитячі майданчики та організовувати відпочинок дітей з 
проблемних сімей в оздоровчих таборах. 

Спостереження за неповнолітніми, що перебувають у притулках, дозволили виокремити 
найбільш притаманні їм психологічні особливості [4]:  

- самооцінка часто коливається і діти схильні або недооцінювати, або переоцінювати себе; 
- слабка концентрація уваги; 
- високі показники по шкалі нейротизму, що свідчить про емоційну нестійкість, 

нестабільність. Це виражається у постійній знервованості, схильності до швидких змін настрою, 
почутті вини і тривоги тощо; 

- педагогічна занедбаність (низька успішність, неспівпадання фізіологічного та 
психологічного віку, швидка втомлюваність, погана адаптація до позитивного); 

- схильність до проявів делінквентної поведінки. 
У період перебування дітей у притулках доцільними та ефективними формами роботи є: 

психогімнастика, арт-терапія, саморегуляція, вправи та ігри на зняття психоемоційного напруження, 
навчання навичкам конструктивного спілкування, позитивного мислення тощо.  

Загалом, уся робота з дітьми, що потрапили у складні життєві обставини, має бути 
систематичною, змістовною та скоординованою. Адже лише мультидисциплінарна команда фахівців 
зможе надати необхідну допомогу дитині та її родині. 
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(ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Україна) 
 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 
 «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ. ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ: НАУКОВИЙ АСПЕКТ» 

У 2016 році Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка вперше розпочав навчання студентів за новою магістерською програмою «Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект». Відкриття названої програми стало одним із 
основних результатів проекту «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з 
різними традиціями», який виконується у рамках європейської програми ЕRASMUS+. Нова програма 
підготовки cтворена на основі магістерської спеціальності «Освітні вимірювання», відкритої у 2011 
році за програмою TEMPUS. 

Магістерські програми «Гендерні студії», які досить широко представлені у Європі та останнім 
часом відкриваються у різних університетах України, безперечно відносяться до міждисциплінарних 
програм, оскільки знаходяться на стику декількох напрямів підготовки фахівців: соціології, 
психології, економіки, політології, педагогіки та ін. Особливістю нової програми «Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» є її спрямованість на вимірювання в освіті, 
педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти, використання кількісних методів у гендерних 
дослідженнях, визначення статистичних показників гендерної рівності. Враховуючи основний аспект 
– статистичну складову названої міждисциплінарної програми, вона була відкрита саме на фізико-
математичному факультеті ЦДПУ ім. В. Винниченка. 
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Метою магістерської програми «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» є 
набуття студентам теоретичних знань та формування практичних умінь і навичок, які відносяться до 
освітніх вимірювань та гендерних досліджень в поведінкових науках. Серед основних завдань – 
опанування студентами загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності, 
формування загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для ефективного 
розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній освітній та 
дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань інноваційного характеру для оволодіння 
методологією дослідницької діяльності зі спеціальності, а також проведення власного дослідження та 
прилюдний захист його результатів. Протягом навчаня необхідно підготувати студентів до успішного 
засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області 
комунікації, викладачів, наукових менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в 
структурах, які виконують гендерні дослідження. 

Програма «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» базується на 
сучасних наукових знаннях у сфері освітніх вимірювань та гендерних досліджень в 
поведінкових науках. Зокрема, передбачається ґрунтовне вивчення основних аспектів 
конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів математично-статистичної 
обробки емпіричних даних (зокрема, в гендерних дослідженнях), теоретичних основ 
шкалювання результатів тестування; набуття навичок самостійного аналізу й оцінки якісних 
характеристик тестових завдань, оцінювання латентних параметрів та точності 
параметризації, перевірки адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між 
різними гендерними явищами і встановлювати міру їх зв’язку, перевіряти параметричні та 
непараметричні гіпотези. 

Інтегральна компетентність випускників – це здатність розв’язувати комплексні 
питання та проблеми у відповідній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж 
освітні вимірювання та гендерні студії. Невід’ємною здатністю випускника повинна бути 
здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на основі 
неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності 
щодо їх застосування. 

До загальних компетентностей випускника відносять, зокрема, здатність навчатись та 
самонавчатись: знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому 
числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології; здатність до абстрактного 
та аналітичного мислення, критичного та самокритичного аналізу; здатність до планування 
та розподілу часу; здатність діяти на підставі етичних суджень; здатність генерувати нові ідеї 
(креативність); здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення 
конструктивних та комплексних завдань; здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймаючи обґрунтовані рішення; відповідальне ставлення до завдань і 
обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички e професійній 
діяльності; здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні; знання та розуміння 
предметної області та особливостей професії; здатність до розробки, створення та управління 
проектами; здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Поряд з вищезгаданими загальними компетентностями випускник програми «Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» має отримати фахові компетентності, 
притаманні саме цій програмі підготовки: 

- здатність використовувати знання гендерної філософії, психології, педагогіки для розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості та для спрямування особистості до етичних цінностей; 

- здатність використовувати знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 
необхідному для опанування математичного апарату психології, педагогіки; 

- здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних 
дослідженнях; 

- здатність використовувати знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, 
необхідному для володіння статистичним апаратом психології, педагогіки;  

- здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних 
дослідженнях; 

- здатність застосовувати базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загально-
професійних дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій; 

- знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин, 
методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень; 
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- здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в 
освітній сфері; 

- здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці; 
- здатність розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, аналізувати етапи його 

розвитку, основні характеристики, соціальний інститут статі. 
До навчального плану підготовки магістра відносяться чотири дисципліни, які 

безпосередньо орієнтовані на гендерні студії. Нижче наведемо список цих дисциплін з 
програмними результатами навчання: 

1. «Основи гендерних досліджень». Вміння застосовувати основні принципи гендерних 
досліджень для аналізу явищ і процесів освітньої сфери; виокремлювати, порівнювати і 
узагальнювати фактори гендерної стратифікації; вміння розробляти й упроваджувати гендерну 
проблематику в навчальний процес; використовуючи статистичні дані, виявляти прояви гендерної 
нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства; проводити гендерну експертизу 
змісту різноманітної інформації; здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її 
підрозділу). 

2. «Кількісні методи у поведінкових науках». Уміння виконувати контент-аналіз досліджуваних 
гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах; розробляти різні види анкет, питання для 
інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках; використовувати 
соціометричні процедури в гендерних дослідженнях; конструювати різні види тестів для гендерних 
досліджень в поведінкових науках; фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, 
бесіди, опитування. Вміння знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних 
даних з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії 
відмінностей (розходжень) ознак у гендерних дослідженнях; встановлювати залежності між різними 
ознаками гендерних явищ. 

3. «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці». Вміння правильно формувати 
вибіркову сукупність різними способами для гендерних досліджень в поведінкових науках; знаходити 
основні статистичні характеристики сформованої вибірки; визначати відносну похибку дослідження, 
обчислювати помилки вибірки. 

4. «Статистичні показники гендерної рівності». Вміння виявляти доступні типи даних, збирати 
їх, використовувати для розв’язування конкретної задачі гендерної спрямованості; чітко визначати 
гендерні статистичні концепти; аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, 
виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного гендерного статистичного 
обґрунтування; правильно відображати гендерні статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, 
письмово і усно їх аналізувати; передавати статистичну інформацію щодо гендерної рівності, виявляти 
головні зв’язки, причини змін і напрями змін у даних, вміти за цими змінами оцінити просування до 
поставленої мети. 

У червні 2018 року відбудеться перший випуск магістрів за програмою «Освітні вимірювання. 
Гендерні студії: науковий аспект», які будуть фахівцями у галузі інформації та інформаційної 
аналітики. Випускники зможуть працювати у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, в органах 
управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти, у центрах тестування, в 
наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що 
пропонують послуги у розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR-організаціях та кадрових 
службах, у сертифікаційних службах та ліцензувальних організаціях, у центрах з сертифікації 
необхідних умінь і навичок, у наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки 
професійних якостей та вимог до професійних кваліфікацій; в організаціях, які виконують гендерні 
дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів до удосконалення методів гендерної 
індексації та ін. 

Акбаш К., 
Пасічник Н.,  

Ріжняк Р.  
(ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Україна) 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТИХ ІНДЕКСІВ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ  

У ДЕМОГРАФІЧНІЙ ТА НЕДЕМОГРАФІЧНИХ СФЕРАХ 

Під простим індексом ми розглядаємо індекс, який визначає стан гендерного співвідношення 
для одного показника у конкретній сфері. Основні прості індекси оцінювання гендерної нерівності в 
освіті наведено у праці [1], де охарактеризовано індекс гендерного паритету, гендерного розриву, 
гендерної сегрегації, проводиться аналіз гендерних даних на основі кореляційних полів та ін. Деякі 
узагальнення цих індексів подано у дослідженнях [2-4], в яких основна увага приділяється якісному 
змісту та аналізу гендерних питомих індексів. У праці [3] був введений коефіцієнт гендерної 
асиметрії та гендерної питомої асиметрії. На нашу думку, цей коефіцієнт зручніший при 
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інтерпретації гендерної асиметрії, ніж індекс гендерного паритету, хоча обидва ці індекси 
відображають те саме. Ідея методики обрахунку коефіцієнту гендерної асиметрії була запозичена з 
біології, а саме з праці [5], де розглядаються прояви функціональної асиметрії на основі структурних і 
функціональних відмінностей між лівою і правою півкулями головного мозку людини.  

У більшості міжнародних звітів з аналізу гендерних відмінностей у країнах та регіонах світу, 
виділяють ряд основних сфер, у яких проводять гендерний аналіз. Наприклад, для розрахунку індексу 
гендерної рівності виділяють 6 основних сфер (робота, гроші, знання, час, влада і здоров’я) та 2 
допоміжні (перехресні нерівності та насилля) [6]. Індекс глобального гендерного розриву аналізують 
і розраховують за 14-ма індикаторами у 4-х сферах: економічна участь і кар’єрні можливості; освіта; 
здоров’я; політичні права та можливості [7]. Цей перелік індексів і сфер, які вони охоплюють, можна 
продовжити. Тобто гендерний статистичний аналіз охоплює практично всі сфери людської діяльності 
і потребує чіткої методики оцінки гендерного паритету/асиметрії у кожній із них.  

У даному дослідженні представлені основні гендерні індекси, застосовні до різних сфер 
людської діяльності, при проведенні гендерного аналізу конкретної сфери. 

Розглянемо можливості застосування простих гендерних індексів у демографії та інших, 
відмінних від демографії сферах, зокрема у сферах людської діяльності (наприклад, соціально-
економічній, політико-правовій тощо), – оскільки методологічні підходи до аналізу гендерного 
паритету/асиметрії тут різні.  

Узагальнюючи методи оцінювання гендерного паритету з праць [1-4], можемо виокремити два 
блоки індексів: для демографічних показників та для показників, відмінних від демографічних. Для 
оцінки гендерного паритету у недемографічних сферах слід використовувати питомі показники, які 
враховують кількісний та якісний склад групи, по відношенню до якої розглядається деяка ознака.  

Нехай загальна кількість представників жіночої статі у групі дорівнює , а загальна кількість 
представників чоловічої статі – . Також, нехай  – кількість представників жіночої статі, які мають 
певну ознаку, а  – кількість представників чоловічої статі, які мають ту ж ознаку. У роботах [1-4] 
розглядаються індекс гендерного паритету (Gender Parity Index), абсолютний гендерний розрив 
(Absolute Gender Gap), коефіцієнт гендерної асиметрії (Gender Asymmetry) та відповідні їм питомі 
індекси. У таблиці 1 наведено формули для обчислення вказаних індексів. 

Таблиця 1. Індекси гендерного паритету у демографічній і недемографічних сферах 
Індекси для оцінювання гендерного 
паритету для демографічних показників 

Індекси для оцінювання гендерного паритету 
в недемографічних сферах (питомі індекси) 

1) = ; 4) % = // = ∙∙ ; 
2) = − ; 5) % = / − / ; 
3) = −+ ; 6) % = / − // + / . 

Часто при розрахунку гендерного паритету у показниках, наприклад, соціально-економічної чи 
політико-правової сфер застосовують не питомі індекси (4-5), які враховують демографічну ситуацію 
у групі населення, по відношенню до якої оцінюють паритет для деякого показника, а застосовують 
індекси (1-3), які оцінюють лише кількісні характеристики ознаки, стосовно якої проводиться 
гендерний аналіз. 

Покажемо некоректність застосування індексів (1-3) та правильність застосування індексів (4-5) 
на конкретному прикладі. Проаналізуємо фізкультурно-оздоровчу роботу у Кіровоградській області 
протягом 2015 року на предмет гендерного паритету у навчальних закладах, де вона проводилася. 
Для цього нам знадобляться наступні дані: кількість осіб, що займалися усіма видами фізкультурно-
оздоровчої роботи у Кіровоградській області у 2015 році; кількість жінок та чоловіків у загальній 
чисельності осіб, які навчалися у відповідних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році. 

На основі цих даних можна провести аналіз гендерного паритету за абсолютними величинами, 
тобто за кількістю чоловіків і жінок у різних закладах освіти, де займаються фізкультурно-
оздоровчою роботою, і застосувати індекси (1-3). Отримаємо такі результати: 
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Таблиця 2. Оцінка індексів гендерного паритету за демографічними показниками 

  

Кількість осіб, що займалися усіма видами 
фізкультурно-оздоровчої роботи 

у Кіровоградській області у 2015/2016 році AGG GPI GA 
У тому числі 

кількість жінок кількість чоловіків 
У загальноосвітніх 
навчальних закладах 

4463 8939 4476 0,50 -0,33 

У професійно-технічних 
навчальних закладах 

156 523 367 0,30 -0,54 

У ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 

399 884 485 0,45 -0,38 

У ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації 

266 454 188 0,58 -0,26 

Проаналізувавши кількісні дані та порахувавши відповідні гендерні індекси, можемо зробити 
наступні висновки: 

- в усіх закладах освіти кількість юнаків, що займалися фізкультурно-оздоровчою роботою, 
набагато перевищує кількість дівчат; 

- за абсолютним гендерним розривом бачимо диспропорції на користь юнаків, причому в 
закладах усіх типів; 

- індекс гендерного паритету показує, у скільки разів кількість дівчат, які займалися 
фізкультурно-оздоровчою роботою, менша від кількості юнаків у відповідних закладах; 

- коефіцієнт гендерної асиметрії показує теж саме, що й індекс гендерного паритету: він 
від’ємний і досить чітко вказує на гендерну асиметрію у бік юнаків. 

Для якісного аналізу гендерного паритету використаємо додаткову інформацію, а саме 
кількість жінок та чоловіків у загальній кількості осіб, які навчалися у навчальних закладах у 
2015/2016 навчальному році (таблиця 3). 

Таблиця 3. Кількість жінок та чоловіків у загальній кількості осіб, які навчалися у навчальних 
закладах у 2015/2016 навчальному році: 

  

Всього 
осіб 

У тому числі У тому числі 
жінки 

% 
чоловіки 

% 
к-ть 
жінок 

к-ть 
чоловіків 

У загальноосвітніх навчальних закладах 94677 48 52 45729 48948 
У професійно-технічних навчальних 
закладах 

2525 27 74 669 1879 

У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 6545 53 47 3456 3089 
У ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 9640 48 52 4618 5022 

Використовуючи дані таблиць 2 та 3, можемо отримати відсоток дівчат, які займалися усіма 
видами фізкультурно-оздоровчої роботи, у загальній кількості дівчат по кожній групі закладів; та 
відсоток юнаків, які займалися усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, у загальній кількості 
юнаків по кожній групі закладів. Проаналізуємо отримані по кожній групі закладів відсоткові дані та 
якісний зміст гендерного паритету, використовуючи індекс питомого гендерного паритету та 
коефіцієнт гендерної питомої асиметрії.  

Таблиця 4. Частки чоловіків і жінок, що займалися усіма видами  
фізкультурно-оздоровчої роботи, та питомі індекси гендерного паритету 

 
% жінок 

% 
чоловіків 

% % 

У загальноосвітніх навчальних закладах 9,76 18,26 0,53 -0,30 
У професійно-технічних навчальних закладах 23,34 27,83 0,84 -0,09 
У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 11,55 28,62 0,40 -0,43 
У ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 5,75 9,05 0,64 -0,22 

Знову бачимо, що навіть при якісному аналізі спостерігається чітка гендерна асиметрія у бік 
юнаків. Лише у професійно-технічних навчальних закладах вона менша: усіма видами фізкультурно-
оздоровчої роботи займалися понад 23% дівчат та близько 28% юнаків, і відповідний індекс 
гендерної питомої асиметрії становить лише -0,09. 
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Порівняємо кількісні (таблиця 2) та якісні (таблиця 4) показники, що характеризують 
гендерний паритет: 

   %  % 
У загальноосвітніх навчальних закладах 0,50 0,53 -0,33 -0,30 
У професійно-технічних навчальних закладах 0,30 0,84 -0,54 -0,09 
У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 0,45 0,40 -0,38 -0,43 
У ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 0,58 0,64 -0,26 -0,22 

Бачимо відмінності для усіх пар індексів, але найбільша різниця спостерігається в індексах для 
професійно-технічних навчальних закладів. Це можна пояснити великим розривом у кількості жінок 
та чоловіків серед загальної кількості осіб, які навчалися у цих навчальних закладах 2015/2016 р. В 
інших групах закладів освіти ситуація більш рівна, оскільки кількість юнаків і дівчат відрізняється не 
критично. Тому першим кроком до аналізу гендерного паритету у подібного роду дослідженнях має 
бути визначення демографічних показників групи людей, по відношенню до якої проводиться 
гендерний аналіз. А далі – працювати із питомими індексами (4-5). Індекси (1-3) доцільно 
застосовувати лише для оцінювання паритету демографічних показників у демографічних 
дослідженнях.  

Аналізуючи різні сфери людської діяльності на предмет гендерного паритету, можна зробити 
такі висновки: вивчення результатів застосування простих гендерних індексів у демографії та інших 
(недемографічних) сферах дає можливість стверджувати, що аналіз гендерного паритету/асиметрії 
потребує окремого методологічного підходу до демографії і окремого підходу до всіх інших сфер. 
Для демографічної сфери слід користуватися індексами (1-3), а для оцінки гендерного паритету у 
недемографічних сферах – застосовувати питомі індекси (4-5). 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО САМОВИРАЖЕННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНОЇ СТАТІ 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення й актуальності набуває проблема 
формування особистості нового типу, особистості з високим рівнем духовності й культури, члена 
суспільства, здатного вільно й відповідально визначати свою позицію серед інших, гнучко реагувати на 
зміни в оточуючій дійсності, творчо та оригінально мислити, передавати свої думки словами і діями. 

Саме дошкільний вік є періодом фактичного становлення особистості, розвитку базису її 
культури, формування вміння вербалізувати свої життєві враження й виражати ціннісне ставлення до 
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людей, природи, предметів. Як зазначено у Базовому компоненті дошкільної освіти, формування 
базису особистісної культури неможливе без своєчасного становлення в дошкільному віці механізмів 
статевої диференціації та ідентифікації, оскільки усвідомлення дитиною своєї статевої належності 
входить до структури образу „Я”. Оскільки об’єктами духовної активності дошкільника виступають 
не лише зовнішні сфери життя, а й власний внутрішній світ, то розкриття свого „Я”, власної 
індивідуальності, виявлення своїх думок, настроїв, переконань засвідчує потребу і здатність 
зростаючої особистості до мовленнєвого самовираження. Мовленнєве самовираження виступає 
основним засобом і способом реалізації життєдіяльності дитини у різних її формах і проявах.  

Взаємозв’язок мовленнєвої діяльності та статевих особливостей дітей дошкільного віку у 
науковій літературі розглядається в контексті нейрофізіологічних механізмів організації мовленнєвих 
функцій у хлопчиків та дівчаток (В. Єрємєєва, Т. Лоскутова, А. Ольшаннікова, Є. Фатьянова, 
Т. Хризман); інтелектуально-психологічних відмінностей дітей різної статі (В. Васютинський, 
Ю. Приходько, Т. Титаренко, Н. Чепелєва,); статевої диференціації та міжособистісних взаємин в 
ранньому онтогенезі (В. Абраменкова, С. Ахунджанова, Т. Говорун, Я. Коломинський, О. Кононко, 
М. Лісіна, Т. Рєпіна, Є. Суботський, Т. Титаренко); формування у дошкільному віці одно та 
різностатевих угруповань (А. Гончаренко, О. Кікінеджі, І. Клецина); оптимізації мовленнєвого 
самовираження дошкільників різної статі (А. Аніщук). 

Експериментальні дослідження В. Єрємєєвої, Т. Лоскутової, Т. Титаренко, Т. Хризман [2,3,4]. 
доводять, що у хлопчиків і дівчаток мовленнєвий контроль реалізується на однаковому рівні, але 
забезпечується інтеграцією різних функціональних систем. У дівчаток для мовленнєвого контролю 
виділено два фактори: загальна зорово-моторна координація і тонкі перцептивно-моторні уміння. У 
хлопчиків – один недиференційований фактор: слухові, зорові і моторно-перцептивні здібності, які 
мають мовний компонент. Якщо брати до уваги, що мовлення дівчаток більш розвинене, а це 
стосується «виконавчої» частини мовлення, досконалості мовленнєвого процесу: рухливості 
мовлення, швидкості читання, – то та сторона мовлення, яка пов’язана з пошуком: знаходження 
словесних асоціацій, розв’язування задач, кросвордів, – краще розвинена у хлопчиків. Науковцями 
доведено, що при називанні слів частіше всього домінує одна із півкуль. Виявилося, що лівопівкульна 
стратегія найчастіше пов’язана з великою кількістю дієслів, а правопівкульна – з потоком іменників 
та прикметників. Хлопчикам лівопівкульна стратегія притаманна більше, ніж дівчаткам.  

Предметом наукового інтересу нашого дослідження є вивчення мовленнєвих конструктів, що 
використовують хлопчики та дівчатка, щоб виразити себе, своє ставлення до інших, свої почуття та 
враження у процесі мовленнєвого самовираження. Проблема мовленнєвого самовираження 
розглядається у двох аспектах: з одного боку, в контексті життєвого самовизначення; з другого – 
культури мовленнєвої діяльності. 

Дослідженням з’ясовано, що, як хлопчики, так і дівчатка вживають у своєму мовленні приємні і 
неприємні мовленнєві конструкти стосовно однолітків і дорослих. Однак, мовленнєве самовираження 
дівчаток включає в себе більше приємних висловлювань, ніж у хлопчиків. Мовленнєве 
самовираження дівчаток щодо своїх батьків супроводжується пестливою інтонацією, емпатійністю, 
мелодійністю голосу, інколи з’являються нотки підлабузництва, що значно рідше трапляється у 
хлопчиків. Хлопчики більш стримані у вираженні почуттів до рідних, і при вживанні приємних слів 
їхнє мовлення не набирає такого інтонаційного забарвлення, як у дівчаток. Щодо однолітків, то 
мовленнєве самовираження дівчаток в деякій мірі включає в себе більший перелік слів, що 
виражають почуття любові, дружби, приємних стосунків, похвали, ставлення до дітей, але не на 
стільки, що можна вважати певну перевагу таких виразів у мовленні дівчаток. Мовленнєве 
самовираження хлопчиків стосовно однолітків характеризується вираженням приємних почуттів за 
допомогою аналогічних мовленнєвих засобів, але та емоційність мовлення, що притаманна дівчаткам, 
майже відсутня [1]. 

Отже, в одностатевому угрупованні мовленнєве самовираження забарвлене інтересами 
дошкільників даної статі, у різностатевому – підпорядковане мовленнєвим еталонам дорослих чи 
умовам конкретних ситуацій. Наші спостереження засвідчили, що більша частина дітей схиляється до 
одностатевих угруповань. А у тих випадках, коли ситуації створюються дорослими чи диктуються 
ігровими задачами (зокрема сюжетно-рольові ігри), статева домінанта пом’якшується, домінантою 
стає нестатева. 

Узагальнивши результати дослідження, ми встановвили, що мовленнєве самовираження 
хлопчиків має практичний характер. Вони більш ділові, стриманіші, чіткіші у висловлюванні своїх 
думок; їм притаманна лаконічність, точність, оцінювання себе за своїми предметними досягненнями. 
Хлопчики вживають приємні слова більш справедливо по відношенню до інших; у використанні 
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мовленнєвих конструктів рідше вдаються до лагідних, привітних слів. Частіше від дівчаток вони 
виявляють негативне ставлення до ровесників, вдаючись при цьому до демонстративних форм 
висловлювання, вживають неприємні, брутальні слова. Хлопчики менш чутливі до емоційного 
забарвлення мовлення, які переживає партнер, зосереджуючись більше на дії, але там, де йдеться про 
силу емоцій, мають пріоритет. У мовленні хлопчиків переважать дієслова та вигуки, які задають 
дієвість, енергетичну налаштованість. Хлопчики частіше об’єднуються у певні угруповання задля 
виконання спільної дії, у них переважають не особистісні, а ділові стосунки. Хлопчики рідко 
вживають емоційно-забарвлені слова, більше зосереджуючись на дієвості, яка супроводжує 
мовлення; вступають в контакт один з одним, і лише потім, в ході ігрової чи ділової взаємодії, у них 
складається позитивна установка. Більше уваги хлопчики приділяють змісту, а не формі 
висловлюваного. 

Мовленнєве самовираження дівчаток має особистісний характер. Вони більш доброзичливі у 
ставленні до однолітків, виражають радість за їхні успіхи, готовність допомогти, однак їм притаманна 
мінливість як почуттів, так і слів, якими вони виражають свої почуття. Дівчатка активно 
застосовують емоційно-забарвлені мовленнєві конструкти; зменшувально-пестливі форми; 
виявляють емоційне ставлення до інших; вдаються до особистісного вибіркового звернення, яке може 
бути ситуативним; використовують неприємні слова іншого характеру, ніж хлопчики (не стільки 
брутальні, скільки образливі); у спільній діяльності здебільшого керуються власним емоційним 
ставленням до ровесників. У мовленні дівчаток переважать іменники та прикметники, що говорить 
про демонстрування особливої прихильності, захоплення, вдячності. Міжособистісні стосунки для 
них важливіші, вони самокритичні і більш чутливі до почуттів іншої людини; вступають у взаємодію 
з тими, хто їм подобається, зміст спільної діяльності для них має другорядне значення. Значущим для 
дівчаток є процес, форма спілкування, емоційний фон, на якому розгортається діяльність. 

Таким чином, статева належність впливає на зміст, форму, засоби мовленнєвого самовираження 
дошкільників; мовленнєве самовираження хлопчиків носить діловий характер, а дівчаток – 
емоційний; хлопчики вживають приємні слова більш справедливо стосовно інших, дівчатка вдаються 
до особистісного вибіркового звернення, яке залежить від ставлення до співрозмовника; на 
мовленнєве самовираження хлопчиків та дівчаток впливає угруповання, в якому перебуває дитина; 
джерелом надходження емоційно забарвленої лексики у словник дитини є доросле оточення.  

Вище названі характеристики можуть слугувати орієнтиром для виховання мовленнєвої 
культури дошкільників. Впровадження гендерного підходу до мовленнєвого виховання допоможе 
педагогам оптимізувати процес мовленнєвого самовираження дошкільників, гармонізувати до певної 
міри вислови хлопчиків і дівчаток повноцінними мовленнєвими конструктами, заповнити їх більшою 
повнотою і виразністю. 
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Баленко В. 
(КНУ імені Тараса Шевченко, Україна) 

 
ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ  

У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Стереотипи у ЗМІ як основа дискримінації вразливих груп 
«Когда я слышу, как говорят, что демократия – это права большинства, то я понимаю, что люди 

просто не дочитываются: там запятая, и написано, ограниченная правами меньшинств. И это важно!». 
Голова Громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко вважає, що недоречно керуватися думкою 
більшості при висвітленні чутливих тем. Своєю думкою вона поділилася із учасниками конференції 
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«Зміни в журналістській освіті: права людини як ціннісна основа», що відбулася 10 листопада в 
Інституті журналістики.  

Як медіа формують хибні уявлення 
Що таке права людини? На жаль, відповісти на це питання може лише один з трьох українців. 

Переважна більшість населення розуміє під цим словосполученням матеріальні цінності, решта – 
асоціює їх зі своїми громадянськими правами. Але ж права людини – це дещо інше, а саме ті 
основоположні права і свободи, які від моменту свого народження має кожна людина незалежно від її 
національності, раси, віросповідання, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів. Чи можна 
поважати права інших, не знаючи насамперед своїх? 

Так, наприклад, правозахисниця Олена Шевченко зазначає, що поверхове уявлення про вислів 
«права людини» мають майже усі українці, особливо після Євромайдану. Проте якщо є необхідність 
пояснити сутність, то або почуєш загальні фрази про мир в усьому світі, або про те, що в мене, як 
громадянина, є права і їх постійно порушують. В той же час опитані українці не говорять про права 
інших громадян, про рівність для всіх у правовому полі. Тому юрист переконана, що коли журналісти 
висвітлюють проблеми певних груп населення, вони мають зосереджуватись на правах конкретних 
груп людей, оскільки якщо будуть лише загальні висловлювання, то це нічого не пояснить читачеві. 

Сьогодні засоби масової інформації є одним з провідних джерел, звідки українське суспільство 
може дізнатися про права людини та способи їх захисту. Саме такі результати показало опитування 
«Права людини в Україні», що було здійснено фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва. Аналітик фонду Андрій Сухарин відзначає: «Звідки зазвичай беруть люди інформацію про 
права людини, про способи їх захисту? Основним їхнім джерелом є телепрограми. Три чверті 
опитаних респондентів відповідають, що основний масив їхніх знань сформувався завдяки медіа. Не 
завдяки системі освіти, не у зв’язку з правоохоронними органами, а майже виключно з медіа». 

Дослідження фонду також показує, що медіа є не лише джерелом інформації щодо прав 
людини, а й основним засобом їх захисту, адже сьогодні українці у більшості випадків звертаються 
по допомогу до медіа, а не до правоохоронних органів. Це пов’язано із кризою довіри населення до 
представників органів влади. Відповідно до першої ж нагоди українці намагаються зв’язатися із 
працівниками засобів масової інформації, а не з правоохоронними органами. «Коли ми опитали, які 
способи захисту своїх прав українці вважать ефективними, то з достатньо великим відривом 
респонденти відповідали, що це засоби масової інформації, лише потім йшли такі інституції, як суд 
та правоохоронні органи, трохи пізніше вони називали родичів. Але першими були медіа», – 
підкреслює голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.  

Через відсутність альтернативних джерел інформації медіа мають величезний вплив на 
формування громадської думки щодо чутливих питань. Саме тому працівники засобів масової 
інформації мають зважати на те, яким чином та у якій формі вони подають інформацію та чи не 
створюють вони стереотипів, що поширюватимуться у суспільстві. Ігор Гуцуляк, аналітик з питань 
урядування Програми розвитку ООН в Україні, вважає, що сучасні медіа формують хибні уявлення в 
українців щодо конкретних спільнот. На його переконання, журналісти у багатьох випадках 
ретранслюють ті самі стереотипи, що й загалом населення України. «Так, можливо, у медіа не 
зустрічаються думки про можливість обмеження прав, наприклад, наркозалежних і колишніх 
засуджених. Але на противагу продукуються стереотипи щодо ЛГБТ, ромського населення, а також 
щодо осіб з іншими політичними поглядами», – говорить експерт. 

Диференціація понять 
Формування хибних уявлень у суспільстві також пов’язано з лексичними помилками у 

журналістських текстах. У своїх матеріалах працівники медіа часто використовують терміни, які або 
не відповідають дійсності, або навмисно провокують у читача конкретне ставлення до певної 
спільноти. Наприклад, працівники засобів масової інформації досить часто вживають поняття 
«гомосексуалізм». Цей термін вже давно мав вийти з ужитку, адже вчені довели той факт, що 
одностатеве кохання не є психічним захворюванням, тому й суфікс «ізм» у цьому понятті є 
невмотивованим. Тож на зміну «гомосексуалізму» прийшла «гомосексуальність». Залишається 
незрозумілим, чи вживання цієї категорії працівниками ЗМІ вмотивоване їхньою безграмотністю, чи 
навмисною акцентуацією на «ненормальності» представників цієї спільноти.  

У зв’язку з цим постає питання, хто є «нормальним» та якими є «традиційні» стосунки. Адже з 
вуст українських журналістів занадто часто лунають висловлювання про те, що представники ЛГБТ 
спільноти мають «нетрадиційні» стосунки. Про які традиції йде мова та де вони закріплені? Мабуть, 
ніде, але ж вони інші, а відповідно – «нетрадиційні». Завдяки засобам масової інформації цей 
стереотип настільки вкоренився у свідомості українців, що навіть на парі в Інституті журналістики 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
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від викладачки можна почути: «Ну «нормальні» ж люди не виходять на паради, щоб заявити, що вони 
гетеро».  

До речі, про паради, саме так їх називають деякі працівники засобів масової інформації, хоча 
захід, який поводить ЛГБТ спільнота, називається «Прайд», що з англійської «Pride» перекладається 
як «гордість». Та парад же надає конкретної конотації заходу, бо гордість це не про «нетрадиційні» 
стосунки. 

Також часто журналісти співвідносять гомосексуальні стосунки з терміном сексуальні 
меншини, хоча ці поняття не є тотожними. Адже сексуальні меншини це збірне поняття, яке включає 
у себе не лише гомосексуалів, а й гетеросексуалів, бісексуалів, а також трансгендерів. Тож не варто 
асоціювати проблеми сексуальних меншин лише з одностатевими стосунками, тут йде мова про усіх 
представників суспільства. 

«Секс вже давно не продає» 
Сьогодні в Україні питання одностатевих стосунків піднімається або раз на рік, коли 

відбувається прайд, або жорстоко критикується. З одного боку журналісти намагаються дотриматися 
балансу думок, запрошують різних експертів для обговорення теми, з іншого, – це не має успіху, 
оскільки коментувати одностатеві стосунки запрошують або священнослужителів або відкритих 
гомофобів. Таким чином працівники медіа представляють медійну площу для гомофобії та 
трансфобії, бо ж нічого іншого ми від таких експертів не почуємо. 

А ось інший бік справи. Журналісти у своїх матеріалах часто роблять спроби висвітлити думку 
більшості щодо ЛГБТ-спільноти, подають уявне середньостатистичне ставлення до її представників 
або ж зроблять вигляд, що проблем гомосексуалістів просто не існує. Олена Шевченко закликає не 
керуватися думкою більшості при вирішенні проблем конкретних груп населення, адже саме їх треба 
захистити від насилля та дискримінації. «Нужно учитывать, что большинство в нашем мире в 
принципе не существует. Вся страна или мир состоит из разных групп меньшинств, и мы никогда не 
знаем, к какой группе будем принадлежать завтра. Под большинством в нашей стране всегда 
подразумевается здоровое, нормальное, функциональное и все что с этим связано, и, конечно, это 
гетеросексуально, и, конечно, же не про женщин, увы. И когда мы пишем про это, то не можем 
ориентироваться на что-то среднее, среднестатистическое, мы должны называть вещи своими 
именами, потому что, когда мы этого не видим, мы инвестируем в невидимость проблемы», – 
переконана правозахисниця. 

Матеріали про одностатеве кохання зазвичай мають провокативні заголовки та пікантний зміст, 
адже все, що пов’язано із сексуальною орієнтацією і сексом, це про гомосексуальність. «У 
гетеросексуальных людей нету ориентации, это норма, так, как и быть мужчиной – это норма, а 
гендер есть у женщин. Так же и с сексуальной ориентацией, она есть только у ЛГБТ-сообщества. 
Сексуальная ориентация это не про секс. Когда мы говорим с людьми о том, что такое 
гетеросексуальность, то это про семью, это про любовь, про отношения, про уважение. Как только 
спрашиваешь про гомосексуальность – это про секс. Видимо, здесь секса нет, значит он у них может 
быть. Вот на гей-параде они наверно это покажут. А потом все обижаются, что ничего не было», – 
зазначає Олена Шевченко. 

Тож аби українські медіа не продукували стереотипи щодо вразливих груп населення, 
необхідно, аби ще в університеті студенти-журналісти знайомилися з основами правозахисної 
журналістики, вивчали основні права людини, які допоможуть не лише захистити своїх героїв, а й 
себе від позовів про дифамацію. Що більше буде освічених випускників-журналістів, то більше 
стереотипів вони зможуть розвінчати в сучасних медіа. Тому так важливо провести зміни в сучасній 
журналістській освіті. 

Барановський Ф. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВІ І РОЛЬ 

ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННІ 

Коли аналізується політична сфера, то під рівністю політичних прав мається на увазі існування 
гендерної справедливості. Однак, якщо, зокрема, йдеться про участь жінок в роботі законодавчих 
органів, факти свідчать про певну дискримінацію їхніх прав та інтересів. 

Що стосується гендерної ситуації у вітчизняному парламенті, то за даними Комітету виборців 
України Верховна Рада VIII скликання має найбільше жінок-народних депутатів за всю історію 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

130 

незалежної України. У парламент обрано 47 жінок, або 11,1% від загального складу. Для порівняння, 
у Верховній Раді попереднього скликання було 9,9% жінок (44 особи), а у ВР першого скликання – 
тільки 2,3% (11 осіб). У цьому плані можна сказати, що український парламент стає більш 
збалансованим. Втім, до світової практики ще далеко – в середньому у парламентах світу 22% жінок, 
а у Європі цей показник сягає 25% [1]. 

Специфіка України свідчить, що вибори у багатомандатних округах більш сприятливі для 
обрання жінок-кандидатів, ніж в одномандатних. Проблема полягає у тому, що мажоритарна 
складова виборчої системи, з її жорсткою конкурентною боротьбою, яка доповнюється стереотипами 
щодо жінок в політиці, наявністю елементів використання адміністративного ресурсу, які 
переростають у різні зловживання і порушення закону, не сприяє обранню жінок до парламенту. 

З 47 жінок, обраних до парламенту, тільки 2 отримали мандат у мажоритарних округах. Це 
означає, що мажоритарна складова привела до парламенту тільки 1% відсоток жінок (2 з 198 
нардепів), а партійні списки – 20% (45 з 225). Подібна ситуація спостерігалася і у 2012 році [1]. 

Хоча представництво за ознакою статі в парламенті 8-го скликання стало більш збалансованим 
у порівнянні з парламентами попередніх скликань, згідно з Цілями тисячоліття, визначеними ООН, 
Україна повинна була забезпечити у законодавчому органі гендерне співвідношення на рівні не 
менше 30 жінок до 70 чоловіків ще до 2015 року [2]. 

Для досягнення таких показників, виходячи з сучасних українських умов, не можна обійтися 
без прийняття додаткових заходів з досягнення цього мінімального показника на майбутніх виборах. 
Зрозуміло, що треба відмовитися від мажоритарної складової виборів. 

Такі заходи можуть передбачати, наприклад, впровадження гендерних квот щодо пропорційної 
складової виборчої системи з відкритими списками. 

Квотування повинно сприяти процесу формування парламентів на рівних гендерних 
принципах. Дана проблема є важливою на різних рівнях. Йдеться як про регіональні і національні 
структури, так і про міжнародні. Існують певні показники мінімальних стандартів гендерного 
співвідношення в колегіальних виборних органах влади. 

Зокрема, ще у березні 2003 року Комітет Міністрів Ради Європи прийняв рекомендацію 
Rec(2003)3 Про збалансовану участь жінок і чоловіків у політичному і громадському прийнятті 
рішень. Ця рекомендація пропонує державам-членам вжити заходів для поліпшення ситуації, яка 
може бути названа демократичним дефіцитом, що відображає нерівну участь і представленість жінок 
у політичному та суспільному житті, зокрема на рівні прийняття рішень [3]. Відправною точкою 
даної рекомендації є визначення «збалансована участь жінок і чоловіків». Це визначення описує 
збалансовану участь жінок і чоловіків в сенсі 40% представництва обох статей у будь-якому органі 
для прийняття рішень в політичному і громадському житті. Цей відсоток встановлює, таким чином, 
кількісний поріг паритету з 40% жінок і 40% чоловіків, решта 20% відкриті для будь-якої статі в 
рамках гнучких підходів. 

Однак квоти є не єдиним способом домогтися більш збалансованого представництва у 
національних парламентах і стимулювати політичні партії враховувати гендерну проблематику. 

Здатність організацій, що займаються гендерною проблематикою, залучити на свій бік 
союзників і прихильників, в тому числі серед владних структур, партійного керівництва і активу, які 
будуть стимулювати і підтримувати їхні вимоги, а також сформулювати аргументацію таким чином, 
щоб переконати партії в легітимності цих вимог з одного боку, і в погрозах для них щодо втрати 
підтримки (особливо в плані голосів) з іншого, є важливим елементом при визначенні, наскільки ці 
організації здатні захищати принципи паритетної демократії. 

У партіях, які знаходяться ближче до вищеназваних принципів, жінки, як правило, добре 
організовані і можуть виконувати узгоджені і професійні колективні дії, вони мають зв'язки з іншими 
організаціями підтримки і громадянським суспільством, забезпечують більш високий політичний 
вплив. 

У більшості європейських країн підтримка гендерних ініціатив з боку політичних партій була 
досягнута завдяки постійним процесам координації між жінками і розробкою стратегії їхніх дій. 
Здатність жінок до координації зусиль була дуже важливим визначальним фактором, наприклад, 
щодо прийняття квот на керівні виборні посади. 

В Україні 24 березня 2016 року була створена Громадська рада з гендерних питань. До 
громадської ради увійшли представниці міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні 
можливості», українські та міжнародні громадські організації, експертка з питань гендерної рівності 
та недискримінації. Завданням ради є робота в декількох напрямках для поліпшення становища жінок 
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і встановлення гендерної рівності в Україні. Крім того – створення карти гендерних програм, а також 
розробка комплексної методології гендерної оцінки законодавчих актів. 

Одинадцятого квітня 2016 року відбулося засідання Громадської ради з гендерних питань. 
Захід пройшов за ініціативою міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості» у 
співпраці з Національним демократичним інститутом (NDI) [4]. 

Завдяки об'єднанню через партії, громадський сектор і в межах політичних інститутів, 
стратегічній роботі з визначення своїх вимог, створення альянсів з авторитетними лідерами (в тому 
числі чоловіками) жінки можуть домогтися підтримки своїх вимог і створювати тиск на політичні 
інститути з приводу формування гендерної політики. 

Важливі ініціативи щодо розширення участі жінок у прийнятті рішень реалізуються на рівні 
громадських організацій, які лобіюють це перед урядом і парламентом, так і приймають відповідні 
зусилля для гендерного збалансування серед власного керівництва. Показовим є приклад Асоціації 
міст України (громадської організації, яка об'єднує 456 міст-партнерів), яка традиційно була гендерно 
нейтральною. У 2012 році в Асоціації було створено секцію з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, прийнято Стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, в результаті чого були внесені зміни до Статуту Асоціації з представленості жінок-
міських голів в Правлінні Асоціації шляхом введення спеціальних тимчасових заходів (5% квоти для 
жінок у складі Правління Асоціації). У грудні 2012 року в Правління Асоціації було обрано 5 жінок-
міських голів, що становило майже 10% загальної чисельності Правління (хоча протягом 20 років 
існування Асоціації в складі її Правління не було жодної жінки) [5, с. 39]. 

У більш широкому сенсі, організації громадського сектора, у тому числі жіночі, організації із 
захисту прав людини, профспілки та інші інститути громадянського суспільства за допомогою різних 
способів можуть зробити свій внесок у просування участі жінок у політичному житті. Ці способи 
можуть включати в себе визначення жінок кандидатами, проведення тренінгів по роботі із засобами 
масової інформації, розвиток мереж для просування жінок у політиці, допомога у громадянській і 
виборчій освіті з урахуванням гендерних факторів. 

Що стосується засобів масової інформації, особливо електронних, то вони грають 
найважливішу роль у формуванні інтересів і установок виборців. Те як ЗМІ зображують жінок і 
гендерні питання, і чи можуть вони транслювати ефективні меседжі про гендерну освіту виборців, 
може найсерйознішим чином впливати на участь жінок у виборах. 

Насправді, однак, практики ЗМІ можуть побічно ставити жінок в несприятливе становище. 
Наприклад, це може бути неформальна дискримінація в обмеженні можливостей виходу в ефір на 
телебаченні і радіо. Навіть коли ефірний час ретельно регулюється, ціна реклами може бути поза 
досяжністю кандидатів-жінок. Жінки частіше отримують рівний ефірний час в країнах, де 
забезпечуються однакова кількість безкоштовного ефірного часу для всіх кандидатів і ліміти на 
платну політичну рекламу. В цьому аспекті регулятивно закріплений додатковий ефірний час для 
жінок може слугувати стимулом для політичних партій щодо висунення і підтримки кандидатів-
жінок. В Україні цьому питанню ще не приділяється достатньої уваги. Саме тому організації 
громадського сектора, чутливі до гендерних питань, а також міжфракційні жіночі об'єднання повинні 
якомога активніше лобіювати це питання в контектсті його нормативного вирішення. 

Таким чином, розвиток політичної участі жінок України вимагає цілеспрямованих зусиль не 
тільки самих жінок, але і з боку всіх релевантних до гендерних питань акторів, від органів влади, 
політичних партій до ЗМІ та різних організацій громадського сектору. 
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ГЕНДЕРНА КРИТИКА КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ У РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ 

1972 року на щорічній конференції Американської академії релігії, організації, що об’єднує 
американських релігієзнавців, почала працювати перша в історії робоча група із назвою «Жінки та 
релігія». Як пише Джудіт Пласков, «саме заснування групи «Жінки та релігія» вже було викликом 
для домінуючого дискурсу – вторгнення пригнобленого іншого, який просто називаючи себе 
[жінкою] вказував на частковість здогадно узагальненого релігійного суб’єкту»1. Ця подія 
ознаменувала початок так званого «ґендерного повороту» в релігієзнавстві, завдяки якому спочатку 
жіночі студії, а згодом і ґендерні дослідження, посіли належне місце в межах згаданої дисципліни і 
активно розвиваються й сьогодні. 

Однією з перших критикувати домінуючий підхід в історії релігії, представлений такими 
класиками релігієзнавства, як Мірча Еліаде, Джозеф Кітагава та Чарльз Лонг, почала Ріта Грос у 1977 
р. Вона відмітила, що концепт homo religiosus «не включає в себе жінок як релігійних суб’єктів, як 
творців релігійних символічних систем та як учасниць дискурсу релігійного всесвіту»2. А деякі 
дослідниці, наприклад, Урсула Кінг, переконані, що конструкт homo religiosus ще недостатньо 
розкритикований, адже поряд із ним ще й досі не виступає конструкт femina religiosa3.  

Дослідниця Валері Сейвінг підрахувала, що на 175 сторінках своєї праці «Ритуали та символи 
ініціації» (українською мовою не перекладена, назва в оригіналі: Rites and Symbols of Initiation, 1958) 
Мірча Еліаде відводить лише 9 сторінок для опису жіночих ініціацій4. Але дослідниця йде далі 
простої критики і стверджує, що завдяки притаманному Західній цивілізації розподілу на «дух та 
природу, природу і культуру, чоловічий та жіночий досвід сакральності […], ми створили 
філософську антропологію та теорію релігії, яка замість того, щоб показувати шлях до об’єднання, 
допомогла нашій хворобі небезпечно наблизитися до своєї можливо неминучої мети: самознищення 
людського виду»5.  

Відтак ґендерна критика засадничих теорій в релігієзнавстві є необхідною не просто для 
подальшого поступу цієї науки, але й для самоусвідомлення та збереження людини в цьому світі. 

Керол Крайст доводить, що той варіант історії релігії, який пропонує Мірча Еліаде, є глибоко 
андроцентричним, а відтак не може представляти вичерпний опис давньої релігії, в якій поклонялися 
Богині. Також вона вбачає прояви андроцентризму в тому, що Еліаде універсалізує релігійне 
значення обрядів, пов’язаних із полюванням, кидальної зброї, кривавих жертвоприношень та Бога-
Вседержителя. Неспроможність Еліаде зрозуміти вирішальне значення жіночого символізму, 
пов’язаного із «жіночими фігурками» та поховальними обрядами, дослідниця пояснює його 
переконаністю, що жіночий символізм представляє собою окремий випадок універсального 
людського (тобто чоловічого) досвіду. Його твердження про те, що ієрархія статей існувала ще за 
часів палеоліту заважає йому припустити, що релігію створювали не тільки чоловіки, але, можливо, й 
жінки, або що жіночий символізм так само може репрезентувати універсальні людські цінності, як і 
чоловічий. «Одного разу розкривши ці упередження, ми вже ніколи не зможемо читати його роботу, 
або подібні до неї, як «істинну» або «об’єктивну» оповідь розвитку історії релігії» − пише К. Крайст6. 
К. Крайст6. 

Критика основних методологічних засад релігієзнавства показала, що воно не є і не може бути 
«об’єктивним» та «науковим», адже кожен феномен необхідно розглядати в його контексті, а цього 
релігієзнавству якраз і не вистачало. Крім того, жіночі студії сприяли тому, що релігієзнавство 
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4 Valerie Saiving, «Androcentrism in Religious Studies» у Journal of Religion 56, no. 2 (1976): 184. 
5 Там само: 196. 
6 Carol Christ, «Mircea Eliade and the Feminist Paradigm Shift» у Journal of Feminist Studies in Religion, vol. 7, no. 2 
(1991): 94. 
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поступово відійшло від досліджень виключно текстуальних, та звернулося до інших методів збору 
релігійної інформації (наприклад, інтерв’ю та усні свідчення)1. 

Дослідниця Лісбет Мікаельсон пропонує історії релігії звернутися до ідеї Джоан Скотт, яка 
була переконана, що ґендер маніфестується в чотирьох взаємопов’язаних елементах: культурних 
символах, нормативних концепціях, інститутах та організаціях, і, нарешті, суб’єктивній ідентичності. 
Перевагами використання такої схеми аналізу вона вважає «її категоріальну порожнечу; вона вказує 
на взаємопов’язані рівні та процеси, але не передбачає характер та зміст певної історичної ґендерної 
системи. …чоловіки та жінки тут розглядаються з однакової аналітичної перспективи»2. 

Окрім андроцентричної історії релігії, ґендерні дослідниці також критикують іншу домінуючу 
теорію в сучасному релігієзнавстві – теорію секуляризації. Її основна ідея полягає в тому, що зі 
зростанням індустріалізації європейське суспільство ставало все більше секулярним, відходило від 
релігії. Лінда Вудхед переконливо доводить, що ґендерна нечутливість прихильників теорії 
секуляризації приводить їх до однобічної інтерпретації зменшення рівня релігійності в модерній 
Європі, адже досвід жінок часів модернізації та індустріалізації відрізняється від досвіду чоловіків. 
Чоловіки працювали переважно поза межами домівки, а жінки, навпаки, виконували неоплачувану 
хатню роботу. І навіть стрімкий вихід жінок на ринок праці в США у 1960-х рр. не позбавив їх 
традиційних обов’язків, пов’язаних із вихованням дітей та утриманням домівки. Відтак, жіноча 
релігійність не зазнала такої кардинальної секуляризації, як чоловіча3. 

Отже, представлена тут ґендерна критика класичних теорій в релігієзнавстві покликана 
звернути увагу українських науковців на величезний пласт ґендерних досліджень, про які вони не 
знають в достатній мірі. Українське релігієзнавство ще не готове відкритися для ґендерної критики, 
оскільки підвладне негативним стереотипам щодо ґендеру загалом. Подібна ситуація, на жаль, 
перешкоджає інтеграції українського релігієзнавства в загальносвітовий контекст і позбавляє його 
можливості плідно розвиватися в майбутньому. 

Богинська І., 
Володченко Ж. 

(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 
 

ВПЛИВ ЕКРАННОГО НАСИЛЬСТВА 
НА ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 

Життя сучасної людини не можливо уявити без засобів масової інформації. Сучасні ЗМІ – це 
сила, яка потужно й суперечливо впливає на думки, почуття та свідомість людини, перетворившись 
на головне джерело неформальної освіти громадян, провідний чинник соціалізації молодого 
покоління, його стихійного соціального навчання. Дедалі стає все більш зрозумілим, що ЗМІ – це не 
лише прогрес в інформаційній сфері, а й небезпека, що полягає у надмірному психологічному 
тискові, вираженій тенденції до маніпуляцій. До того ж, сучасний медіапростір перенасичений 
найрізноманітнішою «брудною» інформацією, так званими меседжами з елементами жорстокості та 
агресії, насильства та цинізму. Йдеться про медійне насильство, що все сильніше проникає в 
українське суспільство, де на практиці не існує ні ефективної системи вікових рейтингів для 
перегляду та продажу аудіовізуальної продукції, ні системи контролю по відношенню до 
демонстрації сцен насильства на екрані. Термін «насильство в медіа» вживається для позначення 
дедалі зростаючого числа насильницьких сцен (документальних чи зіграних акторами), які з другої 
половини ХХ ст. стали об’єктом наукового зацікавлення та причиною стурбованості психологів, 
педагогів, медиків, батьків [1]. 

Серед усіх медіа чи не найбільший вплив на свідомість адресата має телебачення. За 
твердженням О. Карпенко, «його особливість полягає в наочності: воно не лише коментує, а й 
показує події» [3, 11]. Саме екранне зображення, тобто одночасне сприйняття візуального, 
вербального та аудіального, особливо впливає на вразливу психіку юного глядача. І цей вплив не 
завжди є позитивним, корисним. У сучасному демократичному світі існує надмір екранного 
насильства. К. А. Тарасов визначає «насильство на екрані», як аудіовізуальне зображення різновиду 
соціальної взаємодії, в якому одна дійова особа (або група осіб) здійснює негативний примус по 
                                                           
1 J. Clague «Women’s Studies in Religion» у Encyclopedia of Religion, ed. Lindsey Jones, 2005, Vol. 14: 9785-9796. 
2 Lisbeth Mikaelsson, «Gendering the History of Religions» у New Approaches to the Study of Religions, Vol. 1: 
Regional, Critical and Historical Approaches, ed. Peter Antes, Armin W. Geertz, Randi W. Warne, 2004: 309. 
3 Linda Woodhead, «Gendering Secularization Theory» у Social Compass 55 (2008): 187-193. 
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відношенню до іншого діючої особи (або групи осіб) за допомогою загрози або реального 
застосування фізичної сили, що має своїм наслідком тілесні ушкодження, моральний і майновий 
збиток [5, 5]. 

Екранне насильство – актуальна проблема сучасного суспільства. Сьогодні сценами насильства 
сповнений майже ввесь кінематограф, телепередачі, новини, реклама. Їх можна спостерігати з ранку 
до вечора у значній кількості. Вони доступні масовій аудиторії: і дорослим, і дітям. Через їхній зміст 
та через надмірну присутність у телевізійному ефірі, їх цілком можна кваліфікувати як «соціально 
небезпечні», оскільки вони, з одного боку, чинять деструктивний вплив на психіку підлітків, 
актуалізуючи неприродні для них переживання, а з іншого – постійна демонстрація цих фільмів, 
телепередач обмежує природні, суто вікові інтереси дітей, практично не залишаючи їм щодо цього 
будь-яких альтернатив. 

 Кількість фільмів та телепрограм зі сценами насильства неухильно зростає, утім, як і ступінь 
натуралізму в його зображенні. У ході досліджень було встановлено, що на телевізійному екрані 
сцени агресії, насильства український телеглядач в середньому бачить кожні 16 хвилин, а у період з 
19:00 по 23:00 (прайм-тайм), коли перед екраном збирається найбільша глядацька аудиторія, цей 
умовний інтервал скорочується до 12 хвилин.  

Науковці стверджують, що регулярний перегляд сцен насильства, жорстокості на екрані 
призводить до зростання й урізноманітнення відхилень у поведінці та емоційно-психічному здоров’ї 
дітей та підлітків. В результаті їх тривалого перегляду діти стають знервованими, жорстокими, 
агресивними, «нечутливими» до виховних впливів дорослих, втрачають інтерес до навчання тощо. 
Є. Змановська говорить, що «такі сучасні загальносуспільні засоби поширення інформації та 
культури як телебачення та кіно відіграють важливу роль e формуванні агресивної поведінки та 
схильності до насильства в суспільстві» [2, с. 18-20]. 

У контексті даної роботи актуальним постає питання: «Чи однаково сприймають сцени 
екранного насильство підлітки різної статі?» 

Варто зазначити, що у підлітковій аудиторії є гендерна різниця в сприйнятті сцен екранного 
насильства. А. Федоров зазначає: «Коли хлопчики й дівчатка дивляться одну і ту ж телепередачу, 
перші можуть бути більш схильні до «ефекту агресії» і ідентифікації себе з типовим агресивним 
чоловічим персонажем, тоді як дівчатка в більшій мірі відчувають страх, тому що ідентифікують себе 
з типовим жіночим персонажем-жертвою» [5]. В ході його дослідження було чітко зафіксовано, що 
школярів чоловічої статі серед активних любителів екранного насильства вдвічі більше, ніж жіночої. 
В. Собкин і Т. Глухова аналогічно стверджують, що «серед хлопчиків в порівнянні з дівчатками 
майже в 6 разів більша частка тих, кому подобається дивитися насильство на телеекрані, і відповідно 
серед них істотно нижче число тих, хто не любить дивитися подібні сцени» [4, 2].  

Щоб детальніше окреслити окремі аспекти сприйняття сцен екранного насильства підлітками 
різної статі, нами також було проведено опитування серед підлітків Ніжинської гімназії № 3. Всього 
було опитано 65 респондентів, з них 36 хлопців та 29 дівчат. Після обробки результатів ми дійшли 
таких висновків: 

- всі без винятку підлітки стикалися зі сценами насильства на екрані. 
- фільми та телепередачі з жорстоким, насильницьким сюжетом приваблюють більше хлопців, 

ніж дівчат. Хлопці, порівняно з дівчатами, значно частіше дивляться кінофільми та 
телепередачі, де зображують сцени насильства й цілеспрямовано відшукують їх для 
перегляду. 

- хлопці більшою мірою сприймають екранне насильство як реалістичне, таке, що провокує до 
агресії, надає задоволення, допомагає досягти мети і є дієвим механізмом для вирішення 
конфліктів. Переважно, вони не співчувають жертві, над якою вчинено насильство. 

- дівчата більшою мірою сприймають сцени екранного насильства як жорстокі. В них 
яскравіше виявляється співпереживання жертві.  

Дану ситуацію, на наш погляд, можна пояснити тим, що від природи хлопцям більше, ніж 
дівчатам притаманні бажання конкурувати, змагатися, бути першими. Історично в представників 
чоловічої статі закладені основи до завоювань, агресії і т. д. Тому цілком зрозуміло, що їх більше 
приваблюють сюжети фільмів та телепрограм з агресивним, жорстоким сюжетом, і агресивна 
поведінка героїв для них є привабливою, прийнятною, виступає своєрідним взірцем для 
наслідування, оскільки уособлює могутність, силу, владу над кимось.  

Не зважаючи на те, що підлітки чоловічої та жіночої статі по різному сприймають сцени 
екранного насильства, його деструктивний вплив є вагомим для обох статей. Через вікові та 
психофізіологічні особливості підлітки ще не в змозі аналізувати і критично оцінювати події, які 
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розгортаються на екрані. Не розуміючи глибинних і авторських інтенцій більшості цих фільмів, 
підлітки щиро вважають, що всі фільми створені заради демонстрації сцен насильства та знущання 
однієї людини над іншою з єдиною метою – розважати глядачів, задовольнити їхню цікавість. Таке 
поверхове, вульгарне, споживацьке сприйняття, безумовно, негативно впливає на психіку юних 
глядачів, яка перебуває у стані формування. 

Отже, проблема екранного насильства надзвичайно актуальна в період безперервного та 
активного розвитку сучасного інформаційного суспільства. Екранне насильство впливає на соціальну 
поведінку дітей та підлітків і суспільства зокрема. Тому актуальним завданням на сьогодні є 
вироблення активних заходів з профілактики та боротьби з екранним насильством.  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ ГЕНДЕРНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день досить швидко набирає свого розвитку такий розділ статистики, як 
гендерна статистика. Вона лежить на перетині традиційних сфер статистики з метою визначення, 
підготовки і розповсюдження статистичних даних, які відображають життя жінок і чоловіків, 
безпосередньо пов’язаних з відповідними питаннями політики. Гендерна статистика відображає 
участь і внесок жінок і чоловіків в усі сфери соціально-економічного життя, а також справжні 
причини і наслідки гендерної нерівності. Тому важливим завданням є удосконалення методів аналізу 
гендерного паритету та методів аналізу гендерної рівності у різних сферах людської діяльності. 
Статистичні показники гендерної рівності необхідні для розробки і моніторингу політики, 
планування дій, спостереження за тенденціями в області гендерної рівності і інформування 
суспільства. 

Основні гендерні індекси, які застосовують для виявлення паритету в освітній сфері, 
викладені у роботі [1]. У даному дослідженні розглядаються індекси, які оцінюють гендерний 
паритет за кількісними показниками. У роботах [2-4] наведено деякі узагальнення цих індексів для 
якісного аналізу на основі обробки відсоткових даних для виявлення гендерного паритету. Індекси, 
що описані у роботах [1-4] можна визначити як прості, оскыльки вони аналізують паритет для одного 
показнику конкретної сфери людської діяльності. 

Для оцінювання гендерної рівності на рівні країни застосовують складні індекси, що 
охоплюють ряд показників із різних сфер людської діяльності, і формують комплексний індекс. В 
основному такі індекси розраховують і використовують для ранжування країн по рівню людського 
розвитку. Основними складними індексами, за якими оцінюється гендерна рівність у країні в цілому, 
є такі: індекс гендерного розвитку, індекс реалізації прав жінок, індекс гендерної нерівності, індекс 
гендерної рівності, індекс глобального гендерного розриву, індекс соціальних інститутів та гендеру. 

Проаналізуємо динаміку зміни індексу, який демонструє розвиток гендерної рівності в країні, 
а саме Індекс Гендерного розвитку (GDI). Цей індекс є похідним від Індексу людського розвитку. 
Методологія обрахунку індексу міститься у щорічних Звітах про Людський розвиток та постійно 
удосконалюється [5]. 

Для розрахунку індексу GDI у період 2000-2009 рр. використовували такі показники: 
очікувана тривалість життя, рівень грамотності дорослого населення, валовий коефіцієнт зарахування 
у початковій, середній та вищій освіті, ВВП на душу населення. У 2010 році методика розрахунку 
GDI змінилася. Починаючи з 2010 року для обчислення GDI використовують наступні показники: 
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очікувана тривалість життя, середня тривалість життя, очікувана тривалість навчання, ВНД на душу 
населення. Тому проведемо по-блокове порівняння показників індексу GDI.  

На протязі всього періоду бачимо зростання показнику індексу. До 2010 року (час зміни 
методики) індекс зростав. І після зміни методики індекс теж постійно зростає. Це пов’язано як з 
покращенням складових показників індексу, так із зменшенням гендерного розриву між складовими 
показниками індексу. 

 
Рис.1. Індекс гендерного розвитку в Україні за період 2000-2016 рр. 

Два останні роки Показник індексу дорівнює одиниці, що говорить про те, що індекс 
людського розвитку для чоловіків і жінок в Україні досяг повного паритету. Індекс людського 
розвитку по Україні за два останні роки для чоловіків і жінок дорівнює 0,74. Це досить високий 
показник, але він може збільшуватися до одиниці. Індекс людського розвитку створений для 
відслідковування зміни людського розвиту по країнах світу та для рейтингування країн за рівнем 
людського розвитку. Індекс гендерного розвитку враховує не тільки людський розвиток по країні, але 
і гендерний розрив у показниках для жінок та чоловіків.  
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ 

Утвердження гендерної рівності — важливий напрямок державної політики в Україні, оскільки 
вона є умовою органічної європейської інтеграції. Різні аспекти розробки та практичної реалізації 
гендерної політики в Україні досліджувалися у наукових працях В.Бакуменко, Н.Грицяк, Л.Кормич, 
К. Левченко, Н.Сербіної, Т.Сергієнко, І.Терлецької, [1-7]. Втім, аналіз специфіки проблем практичної 
реалізації гендерної політики в нашій державі висвітлювався не з достатньою повнотою.  

На нашу думку рівень ефективності гендерної політики визначають наступні фактори: 
- тип держави (закрита/відкрита; стабільна/нестабільна; кризова-перехідна-стійка; перебуває у 

стагнації/ динамічно розвивається тощо.); 
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- характер політичного режиму та ступінь розвитку демократії; 
- програмні установки та усталені практики вирішення гендерних проблем представниками 

державних структур та політичних партій; 
- загальний рівень соціально-економічного розвитку суспільства, що здатний/не здатний 

забезпечити гендерну рівність; 
- модель поділу праці між статями, форми регулювання участі жінок у сфері суспільного 

виробництва і соціального відтворення; 
- механізм соціальної політики, в основі якого лежить фамілізація/ дефамілізація1; 
- рівень розвитку громадянського суспільства (громадських об’єднань, асоціацій, рухів, 

жіночих організацій тощо). 
- характер взаємовідносин між державою і сім’єю; 
- рівень освіченості та правової грамотності населення; 
- позиція у ЗМІ у гендерних питаннях; 
- усталена/типова для національної ментальності система поглядів на роль чоловіка і жінки у 

суспільному житті; 
- загальний рівень розуміння у суспільстві змісту і суті гендерних проблем. 
Якими ж є здобутки та напрацювання у сфері утвердження у суспільстві гендерної рівності в 

Україні? Варто підкреслити, що на цьому шляху вже зроблено чимало:  
-  розроблено низку перспективних планів та програм: Національний план дій на поліпшення 

становища жінок (1997); Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння 
впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки (2001); Державна програма з 
утвердження гендерної рівності в українському суспільстві до 2010 року (2006);  

- прийнято низку законів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності: Закон України 
«Про попередження насильства в сім’ї» (2001); Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2005);  

- створено державні структури та визначено уповноважених з гендерних питань: Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту (2005); Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми при Кабінеті Міністрів України (2007); робочі 
групи з впровадження гендерних підходів при 12 Міністерствах України (2008); посада радниці з 
гендерних питань прем’єр-міністра України (2010);  

- проведено парламентські слухання: «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи» 
(2004); «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства» (2006); 
«Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи» (2006);  

- створено умови для організації моніторингу гендерної політики (у 2006 р. Кабінетом 
Міністрів України прийнято постанову «Про проведення гендерно-правової експертизи»); 

- розгорнуто практику гендерних досліджень;  
- створено систему популяризації гендерних знань; 
- 2007 в Україні було проголошено роком гендерної рівності. 
Разом з тим у сфері практичної реалізації гендерної політики існує низка проблем, основними з 

яких є:  
1. Непослідовність планування та реалізації, що викликана нестабільністю діяльності гілок 

влади, періодичними кризовими явищами у суспільстві, які зумовлюють часту зміну кадрів, 
політичного курсу, стратегій та планів розвитку. 

2. Використання при формуванні гендерної політики переважно зарубіжного досвіду (який 
не завжди сприймається національним менталітетом) через обмежений обсяг власного (українського) 
позитивного досвіду практичної реалізації гендерних перетворень. 

3. Застосування різних підходів щодо принципів та процедур формування державної 
гендерної політики в Україні та західних країнах. 

4. Відсутність чіткого відображення національних пріоритетів з гендерної рівності у 
державному бюджеті. 

                                                           
1 Фамілізація – підхід, у рамках якого соціальне становище жінки розглядається через призму сімейної політики 
та інтересів сім'ї. При такому підході держава знімає з себе відповідальність за ряд проблем, що виникають в 
рамках сім'ї. Дефамілізація – підхід, у рамках якого соціальне становище жінок визначається як процес 
створення таких умов, в яких вони можуть підтримувати свій статус і прийнятний стандарт життя незалежно 
від наявності сім'ї і внутрішньосімейних відносин. Це такий статус, який гарантує прийнятний стандарт життя, 
що підтримується або через оплачувану роботу, або через систему соціального забезпечення. 
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5. Неефективний моніторинг процесу виконання гендерних програм та заходів. 
6. Недостатній рівень гендерної культури та гендерної компетентності серед працівників 

державного апарату, які мають планувати та реалізовувати гендерні зміни. 
7. Низький рівень представництва жінок в органах влади у суспільному та політичному 

житті, що обмежує їхні можливості впливати на прийняття рішень, що стосуються гендерних 
проблем. 

8. Існування розриву між теоретичним осмисленням гендерних проблем і запитами 
повсякденної соціальної практики впровадження в життя гендерної рівності. 

9. Недостатній рівень розповсюдження інформації про міжнародні документи і національне 
законодавство, які встановлюють рівні права і можливості чоловіків і жінок. 

10.  Неналежний рівень гендерної освіти та популяризації гендерних знань.  
Суттєво покращити ситуацію у цій царині могли б наступні кроки: поширення гендерних знань 

та різних форм гендерної освіти; підвищення через систему квотування рівня представництва жінок в 
органах влади у суспільному та політичному житті; посилення кадрової, організаційної та фінансової 
підтримки державних структур, які відповідають за розробку та практичну реалізацію гендерної 
політики; підвищення через систему перепідготовки гендерної компетентності працівників 
державного апарату; підтримка гендерних досліджень у різних галузях знань, розширення кола 
науковців, які займаються гендерною проблематикою, збільшення кількості спеціалізованих видань; 
створення у ЗМІ середовища для обговорення гендерних проблем; залучення неурядових організацій 
та громадськості до процесу формування та реалізації гендерної політики. 
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ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Останнім часом неузгодженість у підходах до цілей, теоретичних концепцій та методології 
гендерних лінгвістичних досліджень призвели до перегляду наукових принципів вивчення категорії 
статі та лінгвістичних механізмів прояву гендеру в мові та мовленні, що обумовлює необхідність 
простежити останні тенденції гендерних розвідок, які презентують різні наукові напрями та концепції 
гендерної лінгвістики у західному мовознавстві.  

Сучасна наука чітко розмежовує понятття «статі» як біологічно детермінованої категорії й 
«гендеру» як культурно й соціально визначеної категорії. Гендер визначений як поняття, яке не має 
остаточних та однозначно окреслених меж, а маскулінна та фемінінна поведінка визнається як 
континіум, а не як дихотомія [10; p. 159], відповідно, особа може самовизначитися щодо власного 
місця на вісі маскулінність-фемінінність. Тим не менше, актуальним є також усвідомлення 
значущості біологічного параметра як вихідної точки соціально важливого поділу на чоловіче і 
жіноче. Останні тенденції гендерних досліджень у лінгвістиці стають більш очевидними при 
зіставленні основних напрямів гендерної лінгвістики.  
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Традиційно гендерні особливості мовлення пояснювалися біологічними, психологічними та 
соціально-культурними причинами. На даному етапі західні мовознавці виділяють два основних 
напрями досліджень, які зробили найбільший внесок у розвиток гендерної лінгвістики: 
варіаціоністський та інтеракційний [3; p. 332]. Суть першого напряму полягає в пошуках 
підтверджень гендерно специфічної мовленнєвої поведінки. До ранніх емпіричних варіоціоністських 
досліджень відносять польові дослідження В. Лабова та П. Траджила в області фонології, які 
свідчили про вживання стандартних, більш престижних форм жінками в межах однієї соціальної 
групи [14, 15], зараз соціолінгвістичні дослідження [6]. Інтеракційний підхід спрямований на 
дослідження гендерно специфічної комунікації у різних контекстах. В межах даного підходу 
виокремлюють три впливові теорії: дефіцитності (deficit), домінування (dominance), диферентності 
чоловічої і жіночої мов (difference) або гендерних субкультур (gender subcultures). Основу теорії 
дефіцитності, яка виходить із невпевненості, слабкості жінки та, відповідно, «неповноцінності» 
жіночого мовлення порівняно з чоловічим закладені Р. Лакоф, яка вводить термін «жіноча мова» 
(women’s language) і виділяє ознаки жіночого мовлення. Теорія домінування у комунікації 
репрезентована дослідженнями асиметричних моделей ведення діалогу, спричиненими нерівним 
статусом чоловіка та жінки, а саме: переривання розмови, контролю над темами розмови, мовчання 
[7, 15]. Гіпотеза «теорії двох культур» або «теорії розбіжностей», вперше сформульована Д. Мальцем 
та Р. Боркер, ґрунтується на ідеї про те, що гендерна сегрегація в дитинстві веде до вироблення 
особливих мовних практик, різних у чоловічому і жіночому середовищах.  

Більш сучасний підхід, на якому зупинимося детальніше, отримав назву теорії 
перформативності (від англ. perform «виконувати, здійснювати»), його вважають радикальним 
напрямом, оскільки відкидається існування будь-якого зв’язку (реального чи символічного) між 
статтю й гендером. Дослідники спираються на постмодерністську гіпотезу, згідно з якою гендер є 
тим, що індивід виконує, а не тим, чим він чи вона є [4; p. 6-7]. На засадах соціокультурної природи 
«гендер» трактують як конвенційний ідеологічний конструкт, в якому акумульовані уявлення про те, 
що означає бути чоловіком або жінкою в певній культурі [1; с. 239]. Ми погоджуємося з думкою 
А. П. Мартинюк, яка вбачає прорахунки теорії перформативності у баченні гендерної ідентичності як 
результата індивідуальної діяльності та неврахуванні соціального контекста, який обмежує вибір 
індивіда регулятивними нормами конкретного лінгвокультурного соціума [2; с. 304]. Представники 
інтерактивного підходу, менш радикального постмодерністського напряму, визначають гендер як 
інтерактивне досягнення, підкреслюючи, що перформативність значною мірою є відтворенням 
регулятивних та владних соцікультурних норм, котрі формують культурно обумовлені очікування, в 
тому числі в межах традиційної системи статевих відносин. До нових тенденцій, що випливають з 
соціально-конструкціоністського підходу, відносимо зростання уваги до взаємовідносин гендерної та 
сексуальної ідентичності. Так само як і гендер, сексуальність спримається як нестійка багатогранна 
форма ідентичності, яка сконструйована та здійснюється через поведінку та мовлення [3; p. 336], як 
проілюстровано дослідженнями К. Холл та С. Кізлінг [8, 11]. Відповідно, актуальності набувають 
дослідження мовлення людей, що ідентифікують себе з сексуальними меншинами. Даний підхід 
піддає критиці Дж. Холмс, яка зазначає, що антиесенціалізм зайшов занадто далеко, 
унеможливлюючи бачення жінки частиною пригніченої соціальної групи, незважаючи на існуючі в 
сучасному суспільстві репресивні статеві норми та соціальні очікування, особливо у сферах бізнесу 
та політики. Дослідниця закликає до повернення до делікатного есенціалізму та вимагає повернути 
жінку до центру гендерних лінгвістичних досліджень [10]. 

Значною віхою та свідченням незгасаючого інтересу до гендерних питань у мовознавстві стало 
заснування у 2007 році окремого академічного журналу Language and Gender, який став платформою 
висвітлення актуальних питань гендерної лінгвістики та дозволив нам виділити основні останні 
тенденції даного розділу мовознавства [13]. 

Як мовлення частіше розглядається крізь призму різноманіття дискурсів, так і в гендерну 
лінгвістику увійшло поняття діяльнісних спільнот (Communities of Practice), тобто таких, що 
складаються навколо практичного рішення спільної задачі, а їх учасники поділяють способи 
говорити, цінності, сподівання. Термін, запроваджений педагогом Е. Венгером, автором соціальної 
теорії навчання, в 1991 році, був уведений у лінгвістику вченими П. Екерт та С. Макконнел-Гінет, які 
вважають, що лінгвістичне гендерне дослідження має базуватися на детальному розгляді соціальних 
та мовних практик певних діяльнісних спільнот. Дослідниці закликають до уникнення узагальнень, 
спрямувавши увагу на конкретне. Гендер, як один з аспектів особистості, постійно створюється та 
змінюється у різних формах взаємодії з іншими членами певної діяльнісної спільноти [6]. Введення в 
дослідницький категорійний апарат поняття «діяльнісні спільноти» поклало початок новому, 
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надзвичайно продуктивному напряму сучасних наукових розвідок, оскільки географія дослідження 
не обмежується західними розвиненими країнами, увага дослідників сфокусована на спільнотах з 
різною гендерною ідентичністю в різних культурах на основі різних мов [14]. Разом з тим, в 
науковому середовищі спостерігаємо зростання інтересу до соціолінгвістичних досліджень та 
відродження «нового біологізму», або біологічного есенціалізму, пов’язаного з питанням різної 
будови та функціонування центральної нервової системи чоловіків та жінок [5].  

Потрібно зазначитити, що останнім часом характерне використання широкого діапазону 
методів: корпусна лінгвістика, конверсаційний аналіз, контент-аналіз, критичний аналіз дискурса, 
соціолінгвістичні методи, та інші, в тому числі міждисциплінарні. Для низки досліджень властиве 
одночасне використання декількох методів, отже одна з найбільших важливих тенденцій сучасної 
гендерної лінгвістики є схильність до плюралізму дослідницької методології. Різні методи 
доповнюють один одного і мають сукупну експланаторну силу [14].  

 Отже, останні десятиріччя гендерних мовознавчих досліджень збагатили уявлення лінгвістів 
про складність, мінливість гендеру як явища, яке по-різному проявляє себе в мовленні. 
Багатогранність гендеру також вимагає усвідомлення неоднорідності гендерних мовних практик у 
різних діяльнісних спільнотах. Роль статі не абсолютна, адже певна мовленнєва поведінка може бути 
обумовлена крім гендерної приналежності низкою інших факторів. Разом з тим, все ще 
спостерігається збереження впливу традиційних статевих норм та стереотипів на мовлення, 
відповідно необхідна гнучкість у застосуванні теоретичних та методологічних підходів дослідження 
гендеру.  
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Бондаренко Г. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Процес становлення української держави відбувається в умовах світових гендерних 
перетворень. Проблема гендерної освіти та виховання є відносно новою. Багато її аспектів ще й 
сьогодні залишаються малодослідженими і потребують ґрунтовного вивчення.  

Актуальні питання ґендерної культури, технологій упровадження принципів гендерної 
демократії у сфері сучасного освітнього простору розглядаються у працях В. Агеєвої, Т. Булавіної, Л. 
Бут, С. Вихор, Т. Говорун, Н. Грицяк, І. Жерьобкіної, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, Н. Лавриченко, О. 
Суслової та ін. У сучасній українській педагогіці гендерну проблематику ґрунтовно досліджують В. 
Кравець, І. Мунтян, О. Цокур та ін. 

Визнання дискримінації жінок, обмеження їхнього доступу до влади та інших ресурсів – одна з 
важливих умов гендерного виміру навчально-професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників. Готовність до урахування гендерного підходу має комплексний характер та визначається 
такими критеріями:  

- мотиваційна готовність – вивчення та усвідомлення свого власного потенціалу та його 
впливу на хід виховного процесу;  

- теоретична готовність – наявність достатнього рівня знань у напрямку гендерного виховання 
студентів;  

- практична готовність – наявність комунікативних, психологічних, організаторських умінь 
щодо здійснення різних форм з урахуванням гендерного підходу;  

- готовність до творчості і співпраці – відкритість і сприйняття всього нового, здатність до 
експерименту, пошуків та інновацій; розробка колективних творчих заходів з урахуванням 
гендерного підходу майбутніх соціальних працівників; вивчення та уточнення гендерного портрету 
груп студентів та впливу особистості викладача на характер взаємодії зі студентами.  

Кожен студент – це не абстрактна нейтральна цілісність, а майбутня доросла жінка або чоловік. 
На розумінні цього і ґрунтується гендерна модель. Такий підхід передбачає виховання гармонійного 
розвитку у студентів рис фемінності та маскулінності з врахуванням психофізіологічних 
особливостей (інтелектуальної та емоційної сфер особистостей чоловіків і жінок, поведінки і 
характеру, взаємодії між ними).  

Дидактична модель гендерного підходу до підготовки майбутніх соціальних працівників має 
свою мету і завдання, основні принципи, зміст і складові частини.  

Метою гендерного підходу у підготовці студентів є таке формування особистості юнаків і 
дівчат, щоб вони були:  

- вільними від гендерних стереотипів;  
- відповідальними за свою поведінку і міжособистісні взаємини;  
- рівними у самовираженні в усіх сферах життя демократично орієнтованого суспільства;  
- незалежними від традиційних поглядів на роль і місце жінок та чоловіків в суспільстві.  
До завдань належать:  
- формування мотивації та основних умінь особистості студентів, необхідних для 

рівноправної участі у суспільному житті;  
- сприяння становленню активної життєвої позиції особистості щодо реалізації ідеалів і 

цінностей гендерної демократії в Україні, усуненню дискримінації і захисту прав студентів;  
- формування громадянської позиції щодо вирішення проблеми рівноправної участі дівчат-

студентів у факультетських студрадах, студентському самоврядуванні.  
Базується гендерний підхід на таких принципах:  
- гуманізм – забезпечення рівних прав і свобод чоловіків і жінок має пріоритетний характер; 

виховання гендерної свідомості та гідності, а також розуміння його значимості;  
- демократичність – виховання прагнення до соціальної солідарності, справедливості, уміння 

конструктивно діяти і приймати гендерно збалансовані рішення;  
- наступність і безперервність – постійне розширення інформаційних і практичних кроків 

гендерного виховання у дошкільній, середній та вищій освіті, а також самоосвіті;  
- міжпредметність – отримання гендерних знань під час вивчення різних навчальних 

предметів; узгодження змісту навчальних програм з метою і завданнями гендерного підходу;  
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- етнокультурність – врахування у змісті гендерного підходу етнонаціонального, 
регіонального, місцевого культурного аспекту;  

- полікультурність – ідеї про універсальність прав людини, гендерної рівності всіх 
національних культур, виховання основ міжетнічної терпимості й толерантності;  

- плюралізм – виховання толерантного ставлення до різних світоглядних доктрин, діяльності 
студентських самоурядових організацій.  

При формуванні змісту навчальних предметів необхідно враховувати гендерний підхід:  
1) діяльнісний – цей підхід виховує активну життєву позицію, спрямовує зміст на розвиток 

таких уявлень та умінь, що сприяють становленню гендерної соціалізації особистості. Гендерна 
соціалізація – це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від 
народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася. Гендерна соціалізація – 
процес засвоєння людиною соціально-статевої ролі, визначеної для неї суспільством з моменту 
народження.  

Реалізація цього підходу передбачає створення навчальних ситуацій щодо гендерної рівності 
через залучення студентів до акцій і проектів для одержання особистого досвіду.  

Гендерна рівність – це умови рівноправності перед законом, рівні можливості (рівність в 
одержанні нагороди за рівноцінну роботу, рівність доступу до людських ресурсів) в усіх сферах 
життя незалежно від статі людини. Гендерна рівність передбачає однаковий статус для жінок і 
чоловіків, а це означає, що жінки й чоловіки мають однакові умови для реалізації своїх прав, 
однаковий потенціал для свого внеску в національний, політичний, економічний, соціальний, 
культурний розвиток і рівні права на те, щоб користуватися результатами цього розвитку.  

Гендерна рівність – справедливий розподіл можливостей для чоловіків і жінок у суспільстві.  
2) конкретно-історичний підхід враховує історичні реальності, конкретні вимоги суспільства 

щодо підготовки майбутніх чоловіків і жінок до життя і діяльності в сучасному непростому і 
незрозумілому світі; спрямовує зміст на вирішення найбільш актуальних завдань розвитку сучасної 
української вищої школи.  

Гендерна система знань сприяє формуванню світоглядної орієнтації особистості, створенню її 
власної життєвої філософії, її самоідентифікації та самореалізації в кожній сфері суспільного життя.  

Ми пропонуємо наступну – двоетапну – модель роботи щодо формування гендерного 
компонента професійної компетентності майбутніх соціальних працівників: 

I етап – передбачає створення умов для здобуття гендерних знань щодо поводження в 
суспільстві; формування гендерних умінь та забезпечення можливостей задовольняти потреби у 
набутті їх практичного досвіду. 

На цьому етапі ми пропонуємо використовувати такі методи роботи, як лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, дискусія. На цьому етапі можна використовувати такі форми роботи як лекції, 
семінарські заняття, практикуми, лабораторні заняття, виховні години.  

II етап – передбачає уточнення та корекція уявлень про гендерну культуру, трансформування 
гендерних уявлень у гендерні знання відповідно до сучасних умов суспільства, втіленні ідей 
гендерної рівності в свою поведінку у ставленні до протилежної статі. На цьому етапі можна 
використовувати наступні методи: самостійна робота студентів, відео-метод, опитування, 
анкетування, тестування. На цьому етапі можна використовувати наступні форми роботи: круглий 
стіл, педагогічне читання, тематичний вечір, зустрічі з вчителями-практиками. Для обох етапів 
роботи характерним є дотримання таких принципів: гуманізм, демократизм, природовідповідність, 
науковість, наступність та безперервність, міждисциплінарність, плюралізм.  

Таким чином, врахування гендерного підходу допоможе студентам подолати стереотипні 
орієнтації лише на свою стать, привчить їх розуміти і адекватно сприймати поєднання традиційно 
жіночих і чоловічих позитивних якостей в одній людині, як-от: самостійність, впевненість, сміливість 
і чуйність, турбота і тактовність, що є цінними і корисними рисами для особистостей двох статей, а 
не тільки для однієї з них.  

Як бачимо, спектр методів і форм роботи щодо формування гендерного компонента 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників достатньо широкий, проте існує цілий 
ряд труднощів у здійсненні такої роботи, що вимагає наукових пошуків.  
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Бутенко О. 
(УДПУ імені Павла Тичини, Україна) 

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ  

СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

У дошкільному віці відбівається інтенсивний процес становлення самосвідомості дитини, 
важливим компонентом якого є усвідомлення себе як представника певної статі. Проблема гендерної 
соціалізації, що включає в себе питання формування статі дитини, статевих відмінностей і статево-
рольової поведінки – одна з важливих і актуальних проблем психолого-педагогічної науки. Без її 
вирішення неможливо розробити методи диференційованого підходу до виховання дітей різної статі з 
метою формування у них основ таких якостей, як мужність і жіночність, необхідних для успішного 
виконання у майбутньому своїх функцій у сім'ї.  

Вбачаємо пряму залежність ефективності процесу виховання дошкільників від якості 
підготовки нової генерації педагогічних кадрів дошкільної ланки, де основною постаттю є вихователь 
дошкільного закладу освіти – одна з тих відповідальних професій, від якої залежить не тільки 
виховання і навчання дітей, а й розвиток їхніх переконань, зокрема, й гендерних.  

Актуальність проблеми зумовлюється провідними принципами функціонування і 
взаємопов’язаного розвитку вищої педагогічної освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта», 
задекларованими у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; 
Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту»; Базовому компоненті 
дошкільної освіти в Україні та ін. З огляду на визначені державою завдання, підготовка педагогічних 
кадрів, у тому числі й фахівців дошкільної освіти, повинна відповідати вимогам сьогодення, тобто, 
спрямовуватися на підвищення їхнього престижу та соціального статусу, забезпечення умов для 
професійного та культурного зростання. 

У психолого-педагогічній науці та практиці завжди приділялася належна увага проблемі 
професійної підготовки педагога. Зокрема, питання загальної професійної підготовки майбутніх 
фахівців у своїх дослідженнях розглядали А. Алексюк, В. Бобрицька, А. Бойко, Л. Вовк, 
Н. Дем’яненко, М. Д’яченко, А. Капська, Н. Кичук, Г. Козлакова, Н. Кузьміна, А. Ліненко, 
В. Луговий, В. Майборода, Н. Ничкало, Д. Ніколенко, О. Олексюк, О. Пєхота, О. Савченко, 
В. Семиченко, Р. Хмелюк, Л. Хомич та ін.  

Сучасними підходами до проблеми професійної підготовки кадрів для системи дошкільної 
освіти опікуються вітчизняні дослідники Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Р. Буре, Н. Голота, 
Н. Грама, Н. Денисенко, Н. Ємельянова, Е. Карпова, Т. Котик, О. Кучерявий, Н. Левінець, 
Н. Лисенко, В. Логінова, І. Луценко, М. Машовець, В. Нестеренко, Л. Островська, Л. Плетеницька, 
Т. Слободянюк, Т. Степанова, С. Ткачов та ін. Психологічні аспекти специфіки професійної 
діяльності вихователя дітей дошкільного віку розкрили О. Кононко, С. Кулачківська, Д. Ніколенко, 
Є. Панько та ін.  

Значний вклад у дослідження різних аспектів готовності майбутніх педагогів до професійної 
діяльності та особливостей організації професійно-педагогічної підготовки представлено в численних 
роботах викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: 
О. Безлюдного, О. Браславської, С. Гаврилюк, А. Грітченка, І. Демченко, Л. Іщенко, А. Залізняк, 
О. Коберника, В. Коваль, О. Комар, Т. Кочубей, В. Кузя, В. Кушнір, М. Мартинюка, І. Підлипняк, 
О. Поліщук, С. Семчук, С. Совгіри, С. Ткачука та ін.  

На потребу підготовки кадрів, які володіють методикою та технологією здійснення гендерного 
виховання, вказували Ш. Берн, Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Кікінеджі, І. Кон, В. Кравець, 
О. Любарська, О. Цокур та ін. Потребу включення гендерного підходу в систему підготовки 
майбутніх вихователів обґрунтували В. Васильєва, Т. Голованова, Л. Міщик та ін.  

На необхідності підготовки фахівців до реалізації гендерного підходу у професійній діяльності, 
формування гендерної культури студентів вищих закладів освіти, умовах впровадження гендерного 
підходу у вищі заклади освіти акцентували увагу С. Гришак, І. Іванова, І. Мунтян, Н. Приходькіна, 
П. Терзі та ін. Методологiчнi проблеми гендерної педагогiки висвiтлено у працях Л Булатової, 
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С. Вихор, О. Воронiної, В. Гайденко, Я. Кiчук, В. Кравця, О. Луценко, А. Митрофанової, О. Петренко 
Л. Штильової та ін. 

Незважаючи на численність наукових напрацювань із проблеми підготовки майбутніх фахівців 
дошкільного профілю до виховання дошкільників, залишаються недостатньо вивченими особливості 
й основні напрями діяльності вищих закладів освіти щодо підготовки студентів до гендерного 
виховання дітей дошкільного віку; не розроблено методики, спрямованої на педагогічну підтримку 
майбутніх педагогів щодо формування в дошкільників гендерної ідентифікації.  

Отже, беручи до уваги вищезазначене, у навчальний план підготовки бакалаврів за 
спеціальностями 012 «Дошкільна освіта» та 016 «Спеціальна освіта» факультету дошкільної та 
спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини введено 
навчальну дисципліну «Основи теорії гендерного виховання». 

Головною метою курсу є формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок та 
умінь, необхідних для реалізації принципів, методів і технологій гендерного виховання в практику 
роботи дошкільних закладів освіти. 

Завдання курсу навчальної дисципліни полягає в озброєнні студентів знаннями про основні 
поняття гендерної педагогіки; ознайомлення їх із коротким історичним оглядом становлення й 
актуальними проблемами гендерної педагогіки, сутністю та значенням гендерної соціалізації 
дошкільників; окресленні завдання, змісту, форм і методів гендерного виховання дошкільників.  

Відповідно до мети та завдань, студенти мають знати: понятійний апарат та актуальні проблеми 
гендерної педагогіки; особливості процесу гендерної соціалізації хлопчиків і дівчаток; фактори 
гендерної соціалізації дітей різної статі; завдання, зміст, форми та методи гендерного виховання дітей 
дошкільного віку. 

Вивчивши курс навчальної дисципліни, студенти повинні уміти: створювати повноцінне 
гендерночутливе середовище в дошкільному закладі освіти, як головну умову реалізації освітніх 
завдань гендерного виховання; реалізовувати методику гендерного виховання та гендерний 
підхід в організації різних видів діяльності дошкільнят; забезпечувати гармонійні взаємини 
дітей різної статі; здійснювати діагностику їхньої гендерної вихованості; сприяти взаємодії 
дошкільного закладу освіти та сім’ї у вирішенні проблем гендерного виховання дітей. 

Відповідно до кредитно-трансферної системи, за якою працює університет, програму курсу 
побудовано за модулями (змістові й індивідуальні навчально-дослідні завдання).  

Перший модуль включає два змістові модулі. Лекційний курс першого змістового модуля 
«Теоретичні засади гендерної педагогіки» містить дві теми: «Загальні основи гендерної педагогіки» 
та «Психологічні основи гендерної педагогіки». Другий змістовий модуль «Сутність і зміст 
гендерного виховання дошкільників» включає теми: «Організація роботи з гендерного виховання в 
дошкільному закладі освіти», «Відхилення у статево-рольовій поведінці дошкільників», «Сім’я та її 
роль у гендерному вихованні дошкільників».  

Логічним продовженням лекційного курсу є практичні заняття, що мають за мету закріпити, 
розширити та деталізувати знання студентів, отримані під час теоретичної підготовки; озброїти їх 
практичними вміннями та навичками безпосередньої роботи з дошкільниками. 

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання (модуль 2) спрямовані на розкриття питань: 
роль іграшок у формуванні майбутніх чоловіка і жінки; підготовка хлопчиків до виконання 
соціальних ролей чоловіка та батька; підготовка дівчаток до виконання соціальних ролей жінки та 
матері; роль казки у гендерному вихованні дошкільнят; проблемні ситуації та їхня роль у гендерному 
вихованні дошкільників; реалізація принципу правдивості в гендерному вихованні дітей дошкільного 
віку; гендерні аспекти професійної діяльності педагогів та ін. 

Самостійна робота студентів є невід’ємною складовою підготовки студентів до гендерного 
виховання дітей. Студенти мають здійснити гендерну експертизу Базового компонента дошкільної 
освіти України; запропонувати конспект заняття для дітей дошкільного віку «Звідки я взявся»; 
запропонувати сценарій свята для вирішення завдань гендерного виховання; розглянути вплив релігії 
та церкви на статево-рольову поведінку дошкільників (есе); проаналізувати вплив реклами на 
гендерне виховання дошкільників (есе); розробити рекомендації для батьків «Як уберегти дитину від 
сексуального насилля» та ін. 

Прикінцеві діагностичні зрізи дають підстави стверджувати про ефективність впровадження в 
освітній процес факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини курсу навчальної дисципліни «Основи теорії гендерного виховання». 
Підтвердженням цього є зафіксована динаміка підвищення рівня готовності майбутніх педагогів 
дошкільних закладів освіти до гендерного виховання дошкільнят, а також позитивні відгуки студентів. 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

145 

Список використаних джерел: 
1. Бутенко О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до гендерної соціалізації 

дошкільників / О. Бутенко // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті // Мат. Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Умань, 13-14.10.2016 р. // FOLIO COMENIANA: вісник Польсько-української 
науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Муковіз О.П. – Умань: 
ФОП Жовтий О. О., 2016. – 157 с. 

2. Бутенко О. Підготовка фахівців дошкільної освіти в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини / Бутенко Ольга // Міжнародний науковий журнал «Науковий 
огляд» [ред. кол.: Башняний Г. І. (гол. ред.) та ін.] – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2014 – Том 2. № 1. – 
С. 49-56. 

3. Говорун Т. В. Гендерна психологія: навч. посібник / Т. В. Говорун, О. М. Кікінеджі. – К.: Вид. 
центр «Академія», 2004. – 308 с. 

4. Кікінежді О. Гендерне виховання змалку / О. Кікінеджі // Дошкільне виховання. – 2006. – № 2. 
– С. 3-6; № 3. – С. 10-13. 

Вовчемис К. 
(НДУ ім. Гоголя, Україна) 

 
ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО СЕРЕД ДІТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ.  

ДОСВІД США 

Ще в перші роки життя діти через гру, спілкування, вивчають стандарти та розвивають 
уявлення про межі як свої, так й інших. Вони навчаються діяльністю і постійно задовольняють своє 
прагнення в пошуках нових вражень. Тому однією з функцій школи є створення благополучного 
простору для становлення дитини як особистості. Коли школа не виконує дану функцію, то 
страждають безпосередньо діти. Деякі з них відчувають труднощі, пов'язані зі своїми однолітками та 
є жертвами їхніх знущань. Тому, шкільна установа має велике значення для дітей як засобу 
соціалізації та навчання. 

Проблема насильства у школі з боку дітей, вчителів, їхнє зневажливе ставлення стали 
актуальними та соціально значущими в українському суспільстві [3]. Діяльність органів і закладів 
освіти, громадських організацій, вищих навчальних закладів спрямована на запобігання насильству 
стосовно дітей та безпосередньо серед дітей.  

Насильство може чинитися як дорослими щодо дітей, так і самими дітьми відносно одне 
одного. Свідченнями поширеності останнього стали численні публікації та репортажі на 
національному телебаченні, присвяченні насильству серед дітей в школі [1].  

Дуже часто будь-яка форма насильства спричиняється через гендерну ідентичність, тобто 
відбувається так зване гендерне насильство. Міжнародна доповідь ООН про насильство щодо дітей 
наголошує [3], що об'єктами сексуального та гендерного насильства з боку чоловіків і хлопчикі 
(однокласників) стають дівчата, а також люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Інакше 
кажучи, це насильство сильної людини над слабкою, взаємовідносини переслідувача і жертви. 

Типовою жертвою переслідування в шкільному середовищі стає, як доводять зарубіжні 
дослідження, високо тривожна, невпевнена у собі дитина, схильна до депресивних переживань. У 
фізичному плані такі діти слабкіші [5]. Тому дуже часто жертвами стають дівчатка. 

Нами була проаналізована стаття Надії Новосьолової [2], яка вказує, що з молодших класів такі 
речі як щипання, штовхання, смикання дівчат за косички з боку хлопчиків усі сприймали та й 
сприймають, як абсолютно звичайну, допустиму частину неформального шкільного життя, що ніби 
завжди виникає як наслідок взаємодії між хлопчиками і дівчатками. Проте у середніх і старших 
класах до щипання ще додаються мацання за груди чи ляпання за сідниці – це так само вважається 
нормою. Звичайно дівчатам усе це є неприємним, а іноді навіть доводить до сліз, але вчителі й 
батьки, як правило, звертають на це увагу лише в крайніх випадках (коли образи стають такими 
агресивними і повторюваними, що їх можна кваліфікувати як цькування/булінг). Усі інші дії 
розглядались як прояв особистої симпатії або наслідок підвищення рівня гормонів під час статевого 
дозрівання, тобто як звичайна частина дорослішання. Самі хлопці підтримують цю думку, а іноді 
пояснюють свою поведінку тим, що дівчата, самі винні, бо провокують їх. 

У всіх сферах і в шкільному просторі гендерне насильство проявляється у різних формах: і 
щипання та обмацування різних частин тіла, і словесні образи, – усе це прояви гендерного насильства 
[2]. З цим мільйони дівчат-школярок в Україні стикаються практично щодня, але ця проблема 
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відкрита, і люди, які безпосередньо спостерігають за цим не надають таким фактам великого 
значення, сприймають це як щось належне і неважливе. 

Коли гендерне насильство у школах, стосовно дівчат, стає нормою, хлопці засвоюють, що дане 
спілкування є прийнятним, і які дії вони можуть використовувати у взаємодії з протилежною статтю 
[3]. А дівчата, починають звикати до дій хлопців, які їх ображають, і хоч це неприємно, але вважають, 
що краще перетерпіти. Тобто встановлюються владні відносини, які конструюють гендерну 
нерівність (замість гендерної рівності – яка означає рівні можливості самореалізації жінок і 
чоловіків, гарантії дотримання прав і свобод з урахуванням особливостей статей, взаємні обов’язки та 
спільна відповідальність в процесі життєдіяльності) [3]. 

Американською психологічною асоціацією розслідувано ряд випадків розстрілів учнями своїх 
однокласників у школах. Результати розслідування показали, що переважна більшість шкільних 
агресорів – хлопці, які раніше були жертвами насильства з боку однолітків або вчителів [5]. 

Проаналізувавши психолого-педагогічні дослідження, ми дійшли такого висновку, що діти, які 
пережили насильство в школі, мають проблеми з навчанням, невпевнені в собі, мають почуття 
тривоги, гніву, депресії, порушення контакту з дорослими, стійкі поведінкові зрушення, адиктивну 
поведінку, розлад сну, жорстокість, бажання помститися та інші негативні прояви в поведінці [4]. 

У наш час особливого значення набувають питання пошуку ефективних підходів до організації 
безпечного навчального процесу. Головним завданням протидії гендерному насильству, та 
насильству загалом, в школах США є вдосконалення превентивного підходу, розробка та 
впровадження інноваційних технологій та ефективних освітньо-профілактичних програм [5]. Певний 
досвід профілактичної діяльності щодо окресленої проблеми існує. Її розв’язанням займаються 
Міжнародна Асоціація запобігання третируванню, Міністерство з питань освіти США, Міністерство з 
питань здоров’я і соціальних послуг США, Управління безпечних та вільних від наркотиків шкіл, такі 
освітні та громадські організації, як Національний Центр шкільної безпеки (мета цієї неприбуткової 
організації – безпечні школи та якісне навчання для всіх дітей); Національний Центр дослідження та 
профілактики насильства й інші [4]. 

Аналізуючи досвід США, не можна не згадати про технологію мобілізації ресурсів. Ця 
технологія полягає в залученні до просвітницької діяльності державних і недержавних установ, 
соціальних служб, партнерів, різних груп населення [5]. Систематичну профілактичну роботу з 
дітьми схильними до негативних проявів в поведінці проводять інспектори поліції. Цікавим є досвід 
проведення тижня запобігання насильству серед учнів загальноосвітніх шкіл. Досить ефективним, на 
нашу думку, є досвід впровадження програм поведінкового навчання або поведінкової модифікації 
“D.A.R.E.” (англ. Drug Abuse Resistance Education) для дітей початкових класів та “G.R.E.A.T” (англ. 
Gang Resistance Education and Training) для учнів підліткового віку. В основу цих програм покладена 
теорія соціального навчання А. Бандури і концепція поведінки ризику Р. Джессора.  

Наш аналіз дозволяє виокремити одну з найбільш ефективних та міжнародно визнаних програм 
попередження третируванню: це освітньо-профілактична програма запобігання третирування в 
школах Д. Олвеуса [4]. Експерти Центру з вивчення та превенції насильства Колорадського 
університету США визнали цю програму однією з найефективніших освітніх профілактичних 
програм. Програма містить комплекс інформативно-консультативних, діагностичних, організаційних 
дій, якими охоплюються всі учасники навчального процесу в школі. Реалізація програми ОВРР 
здійснюється на загальношкільному, груповому та індивідуальному рівні [4]. Основними 
компонентами програми на першому рівні є: формування у школі відповідної координаційної групи, 
діяльність якої спрямована на узгодження дій всіх учасників процесу, проведення моніторингу, щоб 
діагностувати психологічний клімат шкільного середовища. Керівниками виступають директор 
школи, шкільний консультант, члени учнівської групи підтримки, вчителі. На другому (класному) 
рівні передбачається проведення зустрічей з учнями класу, батьками та громадськими лідерами [4]. 
Третій рівень програми передбачає різні форми індивідуальної роботи з учнями, які виступають у 
ролі ініціатора конфліктів та жертв, а також з їх батьками [4]. 

Проведене нами теоретичне дослідження підтверджує необхідність здійснення систематичних 
досліджень щодо проблеми насильства в кожній країні та безпосередньо в українських 
загальноосвітніх школах для виявлення рівня поширення гендерного насильства, та впровадження 
освітніх профілактичних програм. Також корисним було б вивчення досвіду західних колег. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ  

В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Необхідність упровадження в повсякденне життя молодого покоління українців принципів 
гендерної рівності, формування нових стандартів поведінки, відповідального ставлення до виконання 
гендерних ролей у будь-який діяльності і сфері життя стає нині необхідним компонентом змісту 
соціальної роботи. Як вид професійної діяльності соціальних працівників, соціальна робота 
спрямована на вирішення соціальних проблем, задоволення актуальних потреб вразливих категорій 
населення та жертв соціалізації (гендерний аспект вирішення цих проблем безперечний), 
забезпечення їх рівними правами та покращення якості їхнього життя. Особливо гостро нині постає 
проблема насильства і жорстокого поводження в суспільстві та сім’ї, стосовно жінок і дітей, що має 
вплив на формування гендерно відповідальної поведінки наступних поколінь, а значить поглиблення 
кризи в українських родинах, а, відповідно, і у суспільстві. Використання гендерного підходу у 
розв’язанні проблеми сімейного насильства є важливим завданням організацій соціальної сфери.  

Тисячоліттями в українському суспільстві складались гендерні стереотипи поведінки, гендерні 
ролі, як статусні характеристики чоловіків і жінок, які, як правило, скріплювали домінуюче 
становище чоловіка і дискримінаційні підходи щодо жінок. На цих гендерних стереотипах і сьогодні 
ще базується державна політика України: це явно завищена оцінка всього того, що стосується 
чоловічої статі (стереотип, що чоловік розумний, розсудливий, незалежний) і занижена оцінка ролі 
жінки у суспільному житті (стереотип, що жінка меншовартісна, залежна від чоловіка, має 
несистематичний і неглибокий розум). В сучасному суспільстві прослідковується і подвійний 
стандарт статевої моралі з переважальним забезпеченням свободи, знову ж таки для чоловіків, більш 
жорсткими вимогами до формування статевої ідентифікації чоловіків та обмеженням сфери життя 
жінки домівкою, народженням дітей, відповідальністю за взаємини в сім’ї та виховання дітей. 

Гендерні стереотипи визначають соціальні норми поведінки людей як у суспільстві, так і в 
сім’ї. Це означає, що у людей протилежних статей є уявлення про певні набори конкретних якостей і 
моделей поведінки чоловіків і жінок. Багато з цих уявлень виникають не на пустому місці, часто 
мають характер традиції, і використовуються педагогами, батьками, засобами масової інформації для 
здійснення впливу на соціалізацію хлопців і дівчат, на формування у них гендерно-відповідної 
поведінки. Традиційні стереотипи щодо жіночого і чоловічого начала, які прищеплюються людям 
змалечку визначають поширену в масовій свідомості думку про те, що фізичним покаранням можна 
вплинути на поведінку жінки в сім’ї, примусити слухатися чоловіка, а чоловіку таким чином 
підвищити свій соціальний статус, втрачений внаслідок небажання і невміння виконувати свої 
функції і соціальні ролі. Дуже часто самі жінки намагаються виправдати власну пасивну позицію в 
родині (терплять приниження, знущання, не наважуються розлучитися), спираючись на поширений 
стереотип про те, що саме слабкість притаманна жінці і прикрашає її. Такі позиції чоловіків і жінок в 
певній мірі і породжують таке явище, як домашнє насильство (через знущання чоловік 
стверджується, а жінка, терплячі знущання, показує свою слабкість і залежність). 

Численні дослідження свідчать про те, що домашнє насильство є досить поширеним явищем в 
Україні. Воно стало характерним навіть для молодих сімей, стосунки в яких мали б будуватися на 
сучасних уявленнях про соціальні ролі, на відміну від сімей старших вікових категорій, зразком 
стосунків у яких є патріархальна модель. 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

148 

Ініціаторами насильства у сім’ях є переважно чоловіки, хоча щодо насильства до дітей дуже 
часто ініціаторами є матері, які часто на дітях зривають досаду, відчуття свого пригніченого 
становища та відсутність перспектив його змінити. Насильство набуває все жорсткіших форм: це вже 
не тільки словесне приниження, ігнорування, нехтування, зневажання інтересів і потреб протилежної 
статі або дитини, маніпулювання їхньої свідомістю і поведінкою, а й фізичне – побиття з тяжкими 
тілесними ушкодженнями, із застосуванням зброї та сексуальне насилля.  

Особливої уваги соціальних працівників потребують діти, які постраждали від насильства. 
Адже наслідком постійного проживання в просторі насилля або пережитого дитиною насилля є 
модель власної родини, в якій насилля може набути більш жорстких форм, а поведінка стосовно 
близьких людей більшої агресивності. Переживши психічну травму, діти виконують свою соціальну 
роль за моделлю того, що бачили, переживали, відчували. Вони стають агресивними в свої вчинках, 
діях, в поглядах на стосунки з близькими людьми. Усе найчастіше проявляється насилля у 
поводженні зі слабшими, молодшими за віком (явище буллінгу все частіше проявляється у різних 
регіонах України і набуває з кожним разом більш витончених за жорстокістю форм), а також у 
поводженні з літніми людьми, з оточенням, тваринами (до речі, як свідчать дослідження, 60% 
правопорушень скоюють люди, які свого часу були помічені у зоонасильстві).  

Часто зухвала поведінка, ексцентричне поводження, агресивність спричинені і бажанням 
привернути увагу батьків, оточення (це особливо стосується неблагополучних сімей), або бути 
схожим на свого батька-тирана, який в очах дитини є сильним, сміливим, незбореним. Ці образи 
підсилюються ще медіа та комп’ютерними іграми, в яких насильство сприймається як модель 
поведінки сильного, безстрашного супермена, який постійно перемагає і стає для дітей взірцем 
поведінки. 

Деякі з постраждалих від насильства дітей навпаки починають займати позицію жертви: 
уникають контактів, спілкування з однолітками, штучно ізолюють себе від соціуму. У цих дітей 
формується занижена самооцінка, прихована агресія, бажання помсти, або потреба у прояві жалості 
до них з боку оточення. Серед таких дітей відзначається високий показник депресій, що виявляється 
у нападах тривожності, загостренні почуття самотності, непотрібності. Можуть спостерігатися навіть 
спроби суїциду. 

Діти, що пережили будь-який вид насильства, відчувають труднощі у соціалізації: у них 
складається своя модель гендерної поведінки, яка заважає їм будувати свої відносини з оточенням; у 
них відсутні навички гендерно-відповідного відношення до однолітків та побудови стосунків з дітьми 
протилежної статі (проблеми гендерної ідентичності). Вирішення своїх проблем діти-жертви 
насильства часто знаходять у кримінальному асоціальному середовищі, у залежній від алкоголю або 
наркотиків поведінці, а також можуть стати гвалтівниками, вбивцями. Дівчата нерідко починають 
займатися проституцією, а у хлопчиків може виникати порушення у статевій орієнтації. 

Таким чином, питання гендерної рівності, толерантності, поваги до індивідуальності кожної 
особистості, незалежно від статі, формування у батьків і дітей гендерно-відповідної поведінки мають 
стати важливим завданням соціальної роботи. 

Волчанський О.В. 
(ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Україна) 

 
ВОНА ЗАПАЛИЛА МАЯКИ ВСЕСВІТУ  

(ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНРІЄТТИ ЛІВІТТ) 

Незабаром виповнюється 150 років від дня народження Генрієтти Лівітт – талановитої 
дослідниці, яка залишила яскравий слід в астрономії. Ця тендітна жінка зуміла зробити одне із 
найвеличніших відкриттів в історії астрофізики, розгадавши таємниці пульсацій зірок-гігантів і 
змусивши їх стати «маяками Всесвіту». 

 Генрієтта Лівітт народилася 4 червня 1868 року в невеликому американському місті Ланкастер, 
штат Массачусетс. У 1892 році закінчила Редкліффський коледж із ступенем бакалавра. Перенесла 
важку хворобу, через яку стала практично глухою. Однак це не завадило їй влаштуватися у 1893 році 
в обсерваторію Гарвардського коледжу, де вона отримала посаду асистента професора астрономії 
Едуарда Чарлза Пікеринга і працювала обчислювачем [1].  

З 1902 року Лівітт займалась упорядкуванням каталогу зображень південних ділянок зоряного 
неба, отриманих із Арекіпської обсерваторії (Перу). Визначаючи за фотографіями динаміку зміни 
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блиску об’єктів, вона відкрила більше 2400 змінних зір (переважно у найближчій до нашої галактики 
зоряній системі – Малій Магеллановій хмарі).  

Виснажлива робота позначилась на здоров’ї дослідниці – у неї почалися проблеми із зором [2]. 
Незважаючи на це, у 1908 році Генрієтта опублікувала свій перший каталог з 1777 змінними зорями.  

Особливу увагу в подальшій роботі дослідниця приділяла цефеїдам. Для зір цих типів 
характерні ритмічні, з точністю годинникового механізму, зміни блиску (видимої зоряної величини) і 
певна залежність форми кривої блиску від періоду Р [3, с.284]. Типовим представником і прототипом 
цефеїди є зоря δ Цефея. Змінність δ Цефея виявив та вперше дослідив англієць Джон Гудрайк 1784 
року. Він встановив, що одночасно з блиском змінюються ефективна температура поверхні зорі та її 
радіус. Така синхронна зміна декількох параметрів привела науковців до висновку про те, що цефеїди 
дійсно пульсують, періодично стискаючись та розширюючись. Однак через неможливість визначити 
відстані до цефеїд, астрономи нічого не могли сказати про їхні реальні світності (потужності 
випромінювання) та розміри. 

    

Рис.1. Генрієтта Лівітт (4.06.1868 р. – 12.12.1921 р.) 

У 1910 р. Генрієтта Лівітт, обрала геніальний шлях до вивчення загадок пульсуючих зір. Вона 
вирішила проаналізувати поведінку цефеїд у дуже близькій до нас галактиці – Малій Магеллановій 
Хмарі. Оскільки розмірами самої Хмари можна знехтувати порівняно з її відстанню до Землі, цілком 
припустимо вважати, що всі цефеїди цієї галактики перебувають на практично однаковій відстані від 
нас. Тоді цефеїда з більшим блиском є реально потужнішою, ніж її сусідка з меншим блиском, 
оскільки в цьому випадку різниця їхніх відстаней до спостерігача не впливає на результат. 

Дослідниця виявила, що чим більший середній за період блиск цефеїди, тим більший період 
його зміни. Це відкриття вказує на існування залежності між періодом пульсацій цефеїд Р та їхньої 
абсолютною зоряною величиною М.  

Така залежність дозволила удосконалити вивчення різноманіття пульсуючих зір. Так, довгий 
час до цефеїд зараховували зорі типу W Діви, періоди зміни блиску яких перебувають приблизно у 
межах від 12 до 35 діб. Залежність світності від періоду зміни блиску для зір типу W Діви майже така, 
як і для цефеїд, однак з іншими константами у формулі. Графіки зв’язку абсолютної зоряної 
величини M і періодом пульсації Р, побудовані за методикою Г. Лівітт, дозволили чітко розрізнити 
різні типи пульсуючих зір (Рис.2) та удосконалити методи вивчення різноманіття цих об’єктів. 

Після відкриття Генрієттою Лівітт залежності M(P), цефеїди почали називати «маяками 
Всесвіту». Вони й справді є такими, оскільки висока світність дає змогу виявляти ці об'єкти в 
найдальших закутках нашої Галактики, а також і в декількох десятках близьких до нас галактик. 
Розраховуючи із періоду пульсацій світність цефеїди та виміряючи її видиму зоряну величину, можна 
отримати відстань до неї, а, значить, масштабувати нашу галактику та області поблизу неї.  
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Рис. 2. Залежність абсолютної зоряної величини M від періоду пульсації Р для зір різних типів: 
1 – цефеїди; 2 – віргінід; 3 – зорі типу RR Ліри 

Так, американський астроном Х. Шеплі за допомогою методу цефеїд вперше визначив розміри нашої 
Галактики. У листі до професора Е. Пікерінга, директора Гарвардської обсерваторії (в якій працювала 
Г. Лівітт), Шеплі писав: «Я вважаю, що її відкриття відношення періоду до яскравості заслужено стає одним з 
найважливіших результатів зоряної астрономії» [1]. У березні 1921 року Шеплі став директором Гарвардської 
обсерваторії, і Лівітт очолила відділ зоряної фотометрії. Разом з Пікерингом нею також був розроблений 
стандарт фотографічних вимірів блиску зір, що отримав міжнародне визнання в 1913 році під назвою 
«Гарвардський стандарт» [2]. 

Уже після смерті Г. Лівітт інший американський астроном, Едвін Хаббл, порівнюючи спектри 
сусідніх галактик, зробив одне з найвеличніших відкриттів сучасної астрофізики про розширення 
Всесвіту. Використовуючи запропонований дослідницею метод визначення відстаней за періодом 
пульсацій цефеїд, Хаббл встановив фундаментальну закономірність такого розширення: лінійну 
залежність швидкості руху галактик від відстані до них [3, с.335-336]. 

В історії астрономії Генрієтта Лівітт назавжди залишилась зразком незламності, наполегливості, 
відданості науці і автором одного із найважливіших відкриттів у пізнанні людиною Всесвіту. 
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Гаращенко С. В. 
(Здобувачка кафедри політології НаУКМА) 

 
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ПРОСУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

В Україні у 2019 р. мають відбутись чергові вибори народних депутатів Верховної Ради 
України. Наближення чергових виборів активізує питання гендерної рівності та участі жінок у 
виборчому процесі.  

Низка міжнародних правових документів, ратифікованих Україною, не лише гарантують 
дотримання прав жінок, але й визначають, що держава має вживати усіх відповідних заходів для 
ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни і, зокрема, 
забезпечувати жінкам на рівних умовах з чоловіками право: а) голосувати на всіх виборах і публічних 
референдумах та бути обраними до всіх публічно виборних органів; б) брати участь у формуванні і 
здійсненні політики уряду та займати державні посади, а також здійснювати усі державні функції на 
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всіх рівнях державного управління; в) брати участь у діяльності неурядових організацій і асоціацій, 
що займаються проблемами громадського та політичного життя країни1.  

Політичним партіям відводиться ключова роль не лише в питанні представлення інтересів 
громадян, але й у питанні розширення політичних прав і можливостей жінок, їх залучення до 
політичних та державотворчих процесів. Закон України пропонує таке визначення терміну політична 
партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об'єднання громадян-прихильників певної 
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і 
вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах2. Політичні 
партії, за допомогою своїх дій і цілей, можуть відігравати значну роль у збільшенні представництва 
жінок у представницьких органах влади. В той же час, участь жінок у політичних партіях може 
сприяти розвитку самої партійної організації та збільшенню кількості жінок-виборців.  

Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті 
«Розширення прав та можливостей жінок з метою посилення політичних партій»3, підготовлений 
Національним демократичним інститутом (НДІ) та Програмою розвитку ООН, пропонує адресні 
заходи, які допоможуть політичним партіям розширити права та можливості жінок. Заходи 
пропонуються на різних етапах функціонування партії: внутрішня організація партії (внесення змін 
до установчих документів та інших нормативних актів партії), передвиборчий період (для політичних 
партій важливо передбачити норми, які б гарантували представництво жінок. Одним із досить дієвих 
механізмів є гендерні квоти, а також пропонуються шляхи фінансування виборчої кампанії жінок-
кандидаток), день виборів та безпосередньо діяльність після обрання жінок-депутаток (провести 
оцінку стану питання гендерної рівності, розробити план дій з гендерних питань у партії, сприяти 
участі жінок у вироблені політики партії; забезпечити комплексний гендерний підхід до цієї 
політики, заохочувати створення міжфракційних груп та підтримувати їхню роботу тощо). Однак, 
окрім окремих заходів, запропонованих міжнародними експертами, необхідно враховувати 
особливості розвитку партійної системи та вид виборчої системи.  

Українська дослідниці Л. Гонюкова зазначає, що українські політичні партії гендерну 
проблематику використовують суто в своїх інтересах, спекулюючи на ній у потрібний час. На думку 
дослідниці, однією із причин такого стану є їхня недосконала (гендерно незбалансована) 
організаційна структура, яка вимагає запровадження механізмів гендерно збалансованого розвитку 
політичних партій, партійних структур. Найдієвішим механізмом цього розвитку, як показує світовий 
досвід, є введення квот для представників іншої статі або у партійних структурах, або у партійних 
виборчих списках. Крім того, Л. Гонюкова відзначає, що створення жіночих партій – нежиттєві 
політичні проекти, тому що жінки не одностайні у своїх політичних симпатіях. Вони мають спільні 
соціально-демографічні інтереси, але не є однодумцями стосовно напряму суспільного розвитку, 
отже, не можуть утворити повноцінну партію, як і тільки чоловіки4. 

Останні вибори до Верховної Ради (2014 р.) проходили за змішаною (пропорційно-
мажоритарною) виборчою системою. Це означає, що 225 депутатів обирають за пропорційною 
системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками 
кандидатів у депутати від політичних партій. В аналітичному звіті «Ґендерний моніторинг 
парламентських виборів 2014 року», дослідниця М. Скорик зазначає, що застосована система квот 
сприяла тому, що багато політичних партій ввели значущий відсоток жінок-кандидаток у свої 
партійні списки. Впровадження квот стало можливим завдяки Угоді з ЄС, яку Уряд України планував 
підписати, що передбачало гармонізацію національного законодавства з європейським, і, отже, 
включало зобов’язання забезпечити гендерну рівність у політичному представництві. Наслідком 
цього наміру стали три законопроекти щодо гендерних квот у партійних списках – урядовий 
(поданий тодішнім міністром соціальної політики Н. Королевською) та запропоновані групою І. 

                                                           
1 Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Ст. 7 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207  
2 Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.118. 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/ed20120322  
3 Посібник з передової практики щодо сприяння участі жінок у політичному житті «Розширення прав та 
можливостей жінок з метою посилення політичних партій» / НДІ та Програма розвитку ООН,К.- 2011 рік. С. 5-
7  
4 Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управ- ління: теоретико-методологічний 
аналіз: монографія / Лілія Гонюкова; за наук. ред. д-ра політ. наук Л. Є. Шкляра. – К.: НАДУ, 2009. – 392 с. (С. 
148-150) 
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Бережної (Партія регіонів) і групою І. Геращенко (партія УДАР). Законопроекти доволі активно 
обговорювалися в медіа та в експертних середовищах. Однак, хоча жоден з них так і не був 
прийнятий, за результатами їх обговорення були прийняті уточнення до Закону України «Про 
політичні партії в Україні», статтю 8 якого доповнили пунктом 10: «розмір квот, що визначає 
мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні 
депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків 
загальної кількості кандидатів у виборчому списку»5. В результаті запровадження квотування до 
Верховної Ради 8 скликання було обрано майже 12% жінок депутаток. Можна зробити припущення, 
що за умови наявності у законодавстві відповідальності для політичний партій, які не виконали 
норму щодо представленості кандидатів відповідно до встановлено квоти у вигляді відмови у 
реєстрації кандидатів в депутати Центральною Виборчою Комісією, представництво жінок депутаток 
могло бути значно вищим. Впровадження квот особливо дієве в умова функціонування пропорційної 
виборчої системи або за умови застосування квотування і до кандидатів мажоритарників, яких 
висувають політичні партії.  

В рамка існуючих сучасних політичних реалій важливо посилити вплив громадськості, 
міжнародних організацій, жінок-політиків та контроль за дотриманням існуючої квоти, а також 
здійснювати політичний та громадський тиск на лідерів політичних партій з метою висування жінок-
кандидаток і в мажоритарних округах на наступних парламентських виборах. Участь жінок в 
партійній діяльності та у представницьких органах влади закладає основи паритетної демократії та 
наближає Україну до встановлення цінностей європейського співтовариства. 

Головкіна Ю. 
(ТОВ «Вінницький коледж менеджменту») 

 
Правові аспекти гендерної рівності 

Гендерна політика – це визначення міжнародними органами та державами основних гендерних 
пріоритетів і основних фундаментальних цінностей, принципів і напрямів діяльності, відповідних 
методів і способів їх втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, створення умов і 
можливостей, гарантій забезпечення рівного соціально-політичного та економічного статусу 
чоловіків і жінок, на розвиток гендерної демократії та формування гендерної культури у 
суспільстві.  

Сьогодні відбувається активне включення жінки в усі сфери суспільного життя, а в праві одним 
із принципів наголошується принцип рівності статей. 

Ця тема є перспективною ще й тому, що Україна не може не розробляти і не зміцнювати 
законодавчу базу з питань гендеру, а також вдосконалення механізму виконання зобов’язань щодо 
дотримання гендерної рівності державою. 

Теоретичну основу досліджень становлять праці вітчизняних вчених: О.О. Скрильника, 
В.В. Криворучка, Ю.В. Івченка, Н.В. Грицяка, О.І. Вінгловської, Т.Л. Гурської, К.Б. Левченка, 
О. Уварової. 

Право є унікальним феноменом, здатним забезпечити організованість, узгодженість та 
стабільність суспільним відносинам, воно закріплює найважливіші норми і принципи моралі, 
перетворює їх на загальнообов’язкові, встановлені й гарантовані державою правила поведінки.  

Здійснення гендерних досліджень дозволяє подолати абстрактне розуміння людини – як 
позастатевої істоти – у головних виявах її суспільного життя та сформувати толерантне ставлення до 
світу як чоловічого, так і жіночого. 

Проблеми, які виникають у суспільстві, насамперед, зачіпають жінок. Це нерівність в оплаті 
праці, у можливості зробити кар’єру, дискримінація при звільненні та наймі на роботу, неповне 
використання освітнього та професійного потенціалу українок. Надання жінкам більш широких 
можливостей, забезпечення їхньої незалежності, підвищення політичного, соціального й 
економічного статусу є важливою проблемою.  

Водночас обов’язковим у досягненні стійкого розвитку є збалансоване соціальне партнерство 
між жінками й чоловіками, яке потребує відповідних правових засобів врегулювання, що сприятиме 
реальному забезпеченню рівності громадян незалежно від будь-яких факторів.  
                                                           
5 Аналітичний звіт «Гендерний моніторинг парламентських виборів 2014 року» /ВГО «Жіночий консорціум 
України»/ Київ, 2014.– С. 16-30. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.wcu-network.org.ua  
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Рівність людей – це однаковість їхніх соціальних можливостей не лише у користуванні своїми 
правами, а і у виконанні суспільних обов’язків.  

Гендерні стереотипи в Україні, так само як і в інших країнах, призвели до умовного поділу 
ринку праці на дві частини: для жінок (освіта, культура) і для чоловіків (будівництво, армія). 

Сучасне становище чоловіків і жінок в українському суспільстві характеризується нерівністю. 
Конституційно закріплене право жінок України на рівність з чоловіками в усіх проявах стало 
залежним від біологічної статі особи.  

Світовий економічний форум (World Economic Forum) опублікував щорічне глобальне 
дослідження – Індекс гендерного розриву 2016 (The Global Gender Gap Index 2016) та супроводив 
його рейтингом країн світу за показником рівноправності чоловіків та жінок.  

Дослідження охопило 144 країн світу. Україна за рівнем гендерної рівності порівняно з 
попереднім дослідженням погіршила свої позиції на 2 пункти і посіла 69 місце. 

В Україні участь жінок у процесі прийняття управлінських рішень залишається мінімальною, 
незважаючи на високу професійну підготовку та освітній рівень. 

Просування жінок на управлінські та відповідальні посади обмежують штучно створені 
бар’єри. 

Маючи однаковий з чоловіками рівень професіоналізму, жінки, як правило, зупиняються у 
кар’єрному зростанні на рівні виконавців або на рівні заступників керівників. 

Ці бар’єри зумовлені традиційними гендерними стереотипами про другорядність ролі жінки в 
суспільному житті, обмеженість її здібностей, в тому числі і до керівної роботи. 

Значний вплив на можливість доступу жінок до керівних посад здійснює також брак часу, 
внаслідок так званого подвійного робочого дня, коли жінки змушені поєднувати професійну 
активність із виконанням домашніх обов’язків. 

Незважаючи на розвиток нормативної бази з цього питання, однією з основних проблем 
вітчизняного законодавства у досліджуваній сфері є декларативність його положень та 
невідповідність міжнародним договорам. 

Розвиток та підвищення рівня демократичної репрезентативності – один з аспектів становлення 
паритетної щодо гендеру демократії. Можна стверджувати, що зміцнення ідей та практики рівної 
участі чоловіків і жінок у політичному житті має розглядатися не як загроза суспільному розвитку, а 
як чинник, що йому сприяє. 

У цьому контексті, саме формування гендерної політики передбачає подолання стандартних 
умов й утвердження рівності прав, людських взаємин між чоловіками й жінками у суспільстві.  
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Гоць А. 
(ЛНУ імені Тараса Шевченка, Україна) 

 
ГЕНДЕРНІ ОБРАЗИ, РЕПРЕЗЕНТОВАНІ В РЕКЛАМІ  

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛАХ 

Реклама – це цілеспрямована оплачувана інформація про товари чи послуги і про їхніх 
виробників, поширювана відомим джерелом і призначена для певної цільової аудиторії. Специфіка 
рекламних повідомлень полягає саме у прагматичній спрямованості та орієнтації на оперативну 
реакцію адресата, що відрізняє рекламу від таких комунікативних явищ як пропаганда і 
публіцистика. 

І. Чудовська вказує, що «реклама зазнає змін разом із суспільством, транслюючи та оновлюючи 
його смисли, створюючи його потреби і відповідаючи на них» [1, 50-51]. Реклама, зокрема на 
телебаченні, часто впливає на свідомість людей шляхом використання гендерних стереотипів, що 
сприяють більш ефективній побудові рекламної комунікації. Прагнучи здійснити найбільш 
ефективний вплив на споживача, реклама використовує потреби, світоглядні ціннісні орієнтації, 
стереотипне мислення людей. Вона намагається проникнути в глиб психіки людини, зрозуміти 
причини, за якими він купує той чи інший товар, а потім використовувати цю інформацію, щоб ще 
більш ефективно впливати. При цьому в процесі рекламної комунікації відбувається формування 
певної споживчої системи цінностей, певного способу і стилю життя. Для українського суспільства 
характерна фактична відсутність пропаганди тематики ґендерної рівності у сучасному медіапросторі. 
Водночас спостерігається певне порушення ґендерної збалансованості у програмах телебачення, що 
найчастіше виявляється у вигляді висловлювань, образливих для осіб обох статей [2].  

У зв’язку з цим актуальним є вивчення гендерних стереотипів та образів, що використовуються 
в телевізійній рекламі. Для цього було проведене дослідження методом контент-аналізу. За основні 
категорії було взято стать, статуру, одяг, вік, вид діяльності, оточення, форми взаємовідносин 
чоловіка та жінки, та ін. До вибірки увійшли рекламні ролики виключно комерційного характеру, 
згідно з класифікацією Г. Г. Щепілової [3]. Аналіз рекламних роликів проводився відповідно з 
розподілом ефірного часу телебачення протягом п’яти днів на тиждень. Об’єктом дослідження стали 
образи чоловіка і жінки на каналах СТБ, 1+1, Інтер, Україна, оскільки ці телеканали є 
найпопулярнішими і найбільш масовими за охопленням населення, про що свідчить рейтинг 
популярності GfK Ukraine.  

Результати аналізу рекламних роликів на телебаченні дозволили зробити висновки про те, які 
гендерні образи використовуються в телерекламі, та чи мають вони відбраження в уявленнях про 
гендер у сучасних українців. 

При створенні гендерних образів у рекламі широко використовують традиційні гендерні 
стереотипи: стереотипи маскулінності і фемінності; стереотипи «про головне і природнє призначення 
чоловіків та жінок»; стереотипи про поділ домашньої праці. Однак не вся рекламна продукція 
побудована на традиційних гендерних стереотипах. Збільшується кількість гендерно нейтральної 
реклами, з’являються рекламні образи і сюжети, які суперечать традиційним стереотипам, більшість 
подібної реклами орієнтована, як правило, на молодь. 

Отже, давайте з’ясуємо, які ж гендерні стереотипии отримали перевагу на українському 
телебаченні. Серед стереотипів відносно чоловіків ми виокремлюємо: 1) образ «мачо», «Казанови» 
або авантюриста. Мачоізм означає, що світ крутиться винятково і тільки навколо чоловіка-
переможця, все біля його ніг (у тому числі, жінки). Чоловік даного образу – шукач пригод, великий 
підкорювач незвіданого. Він завжди гарно вдягнутий и виглядає на усі сто відсотків. Він спокусливий 
звабник для жінок; 2) діловий чоловік, бізнесмен – такий чоловік завжди і скрізь поводиться гідно, 
для нього важлива повага і визнання інших, він елегантний, віддає перевагу класичному стилю. Йому 
притаманні такі якості, як активність і динамізм. Він не боїться труднощів, може здолати будь-які 
перешкоди. Це дуже інтелектуальна людина; 3) образ «безтурботного мрійника» – цей образ зібрав у 
собі мрію багатьох чоловіків нашої держави. Цей чоловік радісно відпочиває з друзями з чарочкою 
горілки, або кеглем пива. Йому чужі і далекі побутові турботи. Він не знає труднощів; 4) «Турботливий 
чоловік і батько» – це чоловік без шкідливих звичок, турботливий батько, розумний та чуйний. Такий 
чоловік являє собою опору («міцне плече») для дружини, а там де потрібно може повністю її замінити. 
Він завжди усміхнений і йому не важко розділяти побутові проблеми зі своєю сім’єю. 

Далі треба перейти до гендерних стереотипів стосовно жінок, які нам подає реклама на 
телебаченні. Серед них можна виділити такі: 1) образ господині, дружини, матері – цей образ 
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сповнений відповідальності за всі хатні турботи, за настрій та почуття кожного члена родини. Вона 
нагодує дітей та чоловіка, із щирою усмішкою зустріне гостей, попіклується за усі проблеми і 
труднощі усіх, хто її оточує, та й ще приділить увагу домашнім тваринам, вивчить уроки з дітьми, та 
багато чого іншого; 2) образ «всебічно розвинутої особистості» – вона знає усе і встигає усюди. Після 
ранкового душу та сніданку її чекає багато цікавого протягом дня: нові відкриття, ділові зустрічі, 
прогулянки містом та магазинами, теревені з подругами; 3) образ жінки «Люблю себе кохану» – цей 
образ містить у собі усе кохання до свого тіла та своєї особистості. Їй в турботі про себе можна 
позаздрити. Ця жінка знає усі переваги і недоліки свого тіла, і усіма можливими способами 
намагається зробити себе ще досконалішою. Їй притаманна жага виправлення усіх біологічних 
недоліків тіла завдяки новітнім засобам, які створюються саме для неї. Таку жінку часто можна 
зустріти у салоні краси, стоматології, перукарні; 4) Образ «світської левиці» – це молода, енергійна, 
струнка та завжди модно вдягнута дівчина. Вона зірка усіх подій, що відбуваються навколо неї. І ось вона 
виходить із дорогого авто, на ній шикарна сукня, вона струшує волоссям та йде на світські зустрічі.  

У рекламі для жіночої аудиторії експлуатуються гендерні образи, які відповідають основним 
стереотипним цінностей. Аналізуючи образи жінок, представлені в рекламі, не можна не згадати про 
образи, що з’являються останнім часом. Це образ сучасної жінки, яка живе в ногу з епохою прогресу і 
досягнень. У підсумку вона постає, насамперед, як споживач повсякденних товарів, косметичних 
засобів і предметів побуту. 

Якщо звернути увагу на рекламу, орієнтовану на чоловічу аудиторію, то можна сказати 
наступне. Раніше, левова частка рекламованої продукції демонструвалася саме на тлі красивих жінок, 
частин жіночого тіла або в цілому жіночих тіл. Жінка, її тіло, фігура тощо, які здатні не тільки 
спонукати, а й пробуджувати, найчастіше кілька збоченим способом, потреби покупця, 
використовуються в рекламі як предмети сексуальної експлуатації, спонукача потреб покупців, 
каталізатора продажу товарів і послуг. Використання даного еротичного жіночого образу більше не 
проявляється в рекламі, а навпаки виспівуються родинні цінності, повага до жінок. 

Виявилося, що з одного боку, реклама використовує образи з вже існуючих в суспільстві 
стереотипів, а з іншого – ці образи створюються, підкріплюються та розповсюджуються рекламою. 
Реклама не тільки показує реальну картину взаємин між статями та й конструює нові образи. Кліше, 
які використовує реклама, продукують гендерні стереотипи. На українському телебаченні 
зустрічається ряд рекламних роликів, в яких домінують забобони відносно статей.  

Така ж ситуація і з жінками. Через велику популяризацію жіночого тіла, моду на «тілесність», 
що задана глянцевими журналами, використання в рекламі жіночого тіла (обов’язково 90-60-90), з 
відкритими виграшними частинами тіла, є запорукою успіху. Однак останнім часом ці традиційні 
формули успіху дещо змінилися.  

В процесі ідентифікації молодь часто звертається до образів, що конструюються в ЗМІ. Вони 
запозичають той образ, який демонструє, наприклад, реклама. В реклама циркулює образ чоловіка, 
який дбає за своєю зовнішністю, цікавиться стилем (як, наприклад, виявлений нами образ «мачо»). 
Таким чином формується новий тип мужності чоловіків, представлений в рекламі. «Новий чоловік» 
стає фокусом маркетингового підходу, спрямованого на залученність чоловіків до сфери споживання 
товарів та послуг, і до способів конструювання ідентичності, які раніше здебільшого асоціювались з 
фемінністю. В умовах глобалізації перед нами все частіше постає образ чоловіка-метросексуала: це 
чоловік зі сторінок глянцевих журналів. Цей образ гарно обігрується в рекламних роликах, завдяки 
такому типу чоловіка можна продати будь-яку продукцію.  

В ХХ столітті реклама перетворилася у самостійний культурний феномен, оскільки виконує 
функції, незастосовні до даного інституту. Раніше її роль зводилася лише до інформування 
суспільства про товар чи послугу, зараз же реклама впроваджує в свідомість людей певні проблеми, 
категорії, стереотипи тощо. Телебачення і реклама, зокрема, пропонують загальновизнану версію 
соціального світу і взаємин у ньому, звертаючись насамперед до усталених традиційних гендерних 
стереотипів, не усвідомлених на раціональному рівні шаблонів чоловіків і жінок. 

Отже, реклама являє собою структурний компонент інформаційно-комунікативного простору 
сучасних соціумів і важливий елемент масової комунікації. Канали рекламної комунікації – це медіа-канал, 
який представляє сукупність засобів передачі рекламного звернення. Канал комунікації об’єднує всіх 
учасників процесу комунікації з моменту кодування до отримання інформації. Найважливішими 
характеристиками каналу комунікації є максимальна відповідність ідеї переданої інформації та символам, 
використаним для кодування, доступність і відповідність обраної цільової аудиторії. 

В науковому та повсякденному дискурсі неабияку зацікавленість викликає розгляд гендерного 
аспекту суспільних процесів. Не виняток і реклама. Під гендером ми розуміємо змінні, зумовлені 
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культурою норми жіночості та чоловічості. Рекламодавці «продають» споживачеві загальновизнану 
версію соціально-гендерного світу і взаємин у ньому. Найчастіше від даних образів і стереотипів 
залежать і наша самооцінка, і сприйняття оточуючих, і вибір професії, а в кінцевому рахунку і наша 
поведінка в цілому. 
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АКСІОЛОГІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН 

Попри цілий ряд програм та міжнародних стратегій, проблема гендерної рівності наразі 
остаточно не вирішена. Це, на наш погляд, зумовлено тим, що у розмаїтих суспільствах споконвічно 
формуються різні форми та стилі ґендерних ролей. Такий факт, звісно ж, потребує аналізу 
фундаментальних причин, на основі яких формуються різні типи ґендерних відносин. Ми 
припускаємо, що основним підґрунтям формуванням ґендерних відносин у розмаїтих суспільствах є 
історично сформована аксіологічна сітка, яка водночас перебуває в структурі ментальності та яка 
визначає уподобання і пріоритети, які мають системний вимір, тобто є залежними від системи 
аксіологічних чинників, які, в свою чергу, є похідними від синтезу розмаїтих суспільних сфер. 

Ґендер та ґендерні відносини – це принципово аксіологічний конструкт, який не має аналогів у 
природі, тобто він створений свідомо та штучно людиною з власної ініціативи та з її розуміння 
цінностей, зокрема цінності людини. У тлумаченні ґендеру та ґендерних відносин ми відстоюємо 
парадигму аксіологічного конструювання ґендеру. 

Цінності, на наш погляд, – це основні мотиви людської життєдіяльності, тому саме вони є в 
основі конструювання стереотипів у ґендерних відносинах. У цьому контексті ми погоджуємося з 
думкою В.Будза, що саме «цінності перебувають в основі суспільної самоорганізації. На їх основі 
функціонують всі різноманітні форми та схеми суспільних взаємодій» [3, с. 500]. Більш ґрунтовної 
альтернативи до цінностей, як фундаменту конструювання суспільних відносин, уявити важко, 
оскільки всі інші фактори суспільних відносин акумулюються все ж таки у цінностях. Відносини та 
відмінності між статями не можуть бути зведені тільки до одного чинника, в даному випадку – 
аксіологічного. Проте, цей аксіологічний чинник, на наш погляд, є системним, тобто виражає систему 
цінностей, яка формується в залежності від провідної цінності тієї чи іншої суспільної сфери. Тому 
комбінація та ієрархія цінностей у суспільстві впливає на формування всіх типів відносин, в тому 
числі ґендерних. 

Аксіологічне конструювання ґендеру видається можливим на основі поліфакторності 
суспільних чинників, які в кожному суспільстві мають унікальну комбінацію та ієрархію (наприклад, 
поєднання у різній значущості у тому чи іншому суспільстві цінностей освіти, науки, права, моралі, 
релігії, ідеології, філософії) та відповідно тих основних чи пріоритетних цінностей, які 
конституюються в межах цих сфер. Саме внаслідок такої відмінності цінностей у суспільних сферах у 
кожному суспільстві відмінними є також ґендерні ролі. 

Ґендер та ґендерні відносини, на наш погляд, не є природним станом речей, а конструюються 
в межах певного світогляду, ідеології, розмаїтих субкультур та культурних традицій, а в цілому у 
сфері пізнання та сфері свідомості людини. Так само як І.Кант веде мову про те, що суб’єкт 
конструює об’єкти та предмети у процесі пізнання та вкладає в них свої апріорні форми [6], так само 
можна висловити припущення, що людина конструює всі сфери суспільного життя, в тому числі 
ґендерні відносини, вкладаючи в них своє розуміння цінності і значення особи протилежної статі. 
Тобто таке конструювання ґендерних відносин є аксіологічним, бо ґрунтується переважно на 
цінностях, зокрема цінності людини взагалі та цінності жінки зокрема. 

У розумінні природи і специфіки конструювання ґендерних відносин ми використовуємо 
аналогію з міркуваннями Б.Андерсона, який вважає, що нації та національні відносини є уявними, 
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світоглядними, ідеологічними, оскільки конструюються людиною [1]. Подібні міркування про 
важливість цінностей, зокрема релігійних, у структуруванні та конструюванні спільнот висловлює і 
Харарі Ю., на думку якого всю багатоманітність живих видів, яка існувала у природі перевершила 
«людина розумна», що винайшла релігію, яка власне й об’єднала людей у спільноти [8, с. 256–257], а 
таке об’єднання, в свою чергу, сприяло виживанню людського виду у природі, бо виникнення релігії 
було наслідком когнітивної революції людства [8, с.33]. У цьому аспекті конструювання розмаїтості 
суспільних відносин цікавими є погляди Л.Заграй, яка доводить, що ґендерний досвід молодих людей 
конструюється у сфері молодіжних субкультур [5]. Хоча, в той же час слід мати на увазі, що саме 
батьки першими передають такий ґендерний досвід, а тому тут швидше впливовою є культура чи 
традиція наслідування ґендерних ролей. Вважаємо, що ґендерні відносини конструюються в межах 
сукупності багатьох інших факторів, які є унікальними в кожному суспільстві. У цьому аспекті 
ґендерні відносини не є наперед заданими, а перебувають у процесі аксіологічного становлення та 
обґрунтування.  

Ґендер у своїй суті є аксіологічно традиційним, бо цінності – це відображення усталених 
способів життєдіяльності суспільства на технологічному і моральному рівнях. Аксіологічні традиції 
приживаються у тому чи іншому суспільстві відповідно до потреб часу та обставин. В розумінні 
традиції погоджуємося з міркуваннями про те, що вона постійно винаходиться та 
переформульовується у суспільстві, оскільки через культурні практики у цілому легітимізуються ті 
чи інші інституції, прищеплюються певні цінності [4], тобто традиція у своїй суті конструюється 
людиною, хоча і є відносно сталою впродовж певного часу. Аналогічні думки щодо винайдення та 
конструювання української традиції пропонує К.Кислюк, який вважає, що культурницькі практики є 
інструментами творення нації [7]. 

У контексті таких соціально-конструктивістських методологічних підходів ґендерні відносини 
чоловіків і жінок, на наш погляд, складаються по-різному в межах тієї чи іншої культури на рівні 
певних ґендерних стереотипів, які мають світоглядне, а зокрема ціннісне походження. Тому стилі 
відносин між статями у різних культурах є, в першу чергу, не біологічними, а психологічними, 
світоглядними та аксіологічними. В той же час слід мати на увазі, що статі за своєю природою 
відрізняються також біологічно. Відмінними швидше є психологічні механізми формування 
фемінності та маскулінності в тій чи іншій культурі, хоча біологічних відмінностей між чоловіками і 
жінками, які знаходяться в межах різних культур не існує.  

Якщо б ґендер та ґендерні відносини формувалися тільки на основі біологічної природи 
людини, тільки на основі вроджених антропологічних чинників та онтологічних особливостей 
людської екзистенції та її потреб, то абсолютно всюди, в усіх культурах та цивілізаціях відносини 
між чоловіками та жінками були б ідентичними. Можна погодитись з поглядами В.Будза, який 
вважає, що «природа людини є одна і та ж, незважаючи на виміри простору, часу, історії, культури та 
типу цивілізації. Природа людини (у вимірі її потреб) не змінюється. Змінюються тільки типи 
відносин між людьми, норми, правила, світоглядні засади суспільної взаємодії. Тому в будь-якому 
суспільстві засадничими принципами будь-яких змін є не зміна природи людини (тобто зміна її 
антропологічних чинників), а тільки раціональна зміна типу відносин у семіотичному контексті 
(світоглядно-ідеологічному)» [2, с. 98]. Саме тому, незважаючи на тотожність біологічної природи 
всіх людей, типи відносин між людьми, в тому числі ґендерні, є відмінними, оскільки тип відносин є 
вже аксіологічний. Внаслідок тотожності природи всіх людей та тотожності їхніх природних потреб 
можна вести мову про ґендер як соціальний, а отже, як смисловий, ціннісний, ідеологічний, 
релігійний, правовий, моральний, власне як семіотичний, герменевтичний конструкт. Це вказує на те, 
що ґендер як соціальний аксіологічний конструкт має поліфакторний вимір і залежить від системи 
аксіологічних факторів, які синхронно та синергійно поєднуються у суспільстві. 

Важливими методологічними підходами дослідження ґендерних відносин ми вважаємо 
аксіологічний та синергетичний підходи, які передбачають аналіз ґендерних фактів і відносин у 
контексті важливості системи цінностей, яка спонтанно складається відповідно до кожної суспільної 
сфери, наявної в тому чи іншому суспільстві (тип економіки, політики, моралі, права, релігії, 
ідеології, геополітики), яка впливає на оцінку представника іншої статі в етичному, естетичному та 
правовому аспектах. Крім того у дослідженні аксіологічного конструювання ґендеру доцільно також 
використати поліфакторний підхід до розуміння ґендеру та методи культурного плюралізму і 
перманентної динаміки культур. Ми вважаємо, що ґендер формується під впливом сукупності та 
синергії розмаїтих факторів і сфер суспільного життя – релігії, економіки, політики, ідеології, 
традицій, права, моралі, науки, освіти, цінностей, які мають тенденцію до плюралізму та розмаїтості, 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

158 

оскільки вони є динамічними внаслідок креативності людини та її сутності як раціональної та 
кмітливої істоти. 

Використання методу аксіологічного конструювання ґендеру для аналізу сутності ґендерних 
відносин дає підстави стверджувати, що ґендер – це соціальний аксіологічний конструкт, який 
конструюється на основі системи цінностей. В такому аксіологічному контексті конструювання 
ґендеру його слід розуміти як явище, що постійно перебуває у процесі формування та створення, 
оскільки ґендер не походить від біологічних факторів. Швидше людина виконує, приймає та наслідує 
ґендерні ролі в межах того чи іншого суспільства на основі запропонованих в процесі соціалізації 
цінностей та моделей пріоритету маскулінності чи фемінності. Ґендерні ролі мотивуються 
цінностями і світоглядно визначаються процесами, навчання, виховання, самоосвіти. Тому у 
контексті аксіологічного конструювання ґендер являє собою аксіологічну модель поведінки людини у 
ставленні до представника іншої статі. 
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КОНСТРУЮВАННЯ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ІГРОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОКУС-ГРУП) 

Ігрова діяльність дітей – це важлива складова та умова гармонійного розвитку, 
дорослішання, становлення особистості. Фактично, в грі дитина отримує життєво важливі 
навички, закріплює їх, доводить до автоматизму, що забезпечує виживання. Але разом з тим 
через гру транслюються і важливі повідомлення про те, яке місце в сімейній ієрархії займає 
дитина, хто є її найближчим оточенням, маркується система «свій-чужий». Без цього дитині 
практично неможливо адаптуватися в дорослому світі, не зазнавши травм.  

Починаючи від предметної, гра ускладнюється до сюжетно-рольової, переходячи в 
уяву, де дитина навіть не маніпулює реальними предметами, а повністю розігрує сюжет у 
власній голові.  
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Але крім наявних переваг та можливостей ігри та іграшки можуть нести в собі загрозу, 
наслідки якої стануть відчутними значно пізніше. Про що йдеться? Про свідомий чи 
неусвідомлений вибір батьками чи іншими значимими дорослими ігор та іграшок для дітей, 
за допомогою яких ретранслюються та закріплюються хибні уявлення та гендерні 
стереотипи.  

Як це відбувається? Для з’ясування нами було проведено дві фокус-групи з жінками та 
чоловіками (по 10 осіб в кожній) та онлайн-анкетування (Гугл-форми), де респондентам 
пропонувалося відповісти на запитання, хто в сім’ї купує ігри та іграшки, з якого приводу їх 
купують чи дарують, які саме іграшки купують і де (ТРЦ, онлайн чи офлайн магазини), чи 
грають батьки разом із дітьми, скільки часу приблизно в день дитина займається 
самостійною ігровою діяльністю без участі дорослих. А також було питання для тих, у кого 
двоє і більше дітей, – чи передаються іграшки у спадок, чи грають старші діти з молодшими, 
мають діти спільний чи окремий простір.  

Опитування проводилось протягом тижня. Деяким респондентам було краще і простіше 
заповнити онлайн форму, аніж спілкуватися, інші навпаки – просили надати можливість 
живого спілкування. Майданчиком для відбору респондентів стала група у Фейсбук «Матусі 
та татусі Житомира» – найбільша спільнота батьків Житомира (більше 7 тисяч підписників). 
Спочатку пропонувалося заповнити анкету, далі – відібралися учасники для двох фокус-груп 
з однаковою кількістю учасників, відповідно, жінок чи чоловіків. Скажемо відразу: це було 
пілотне, зондажне опитування, яке, звісно, не претендує на репрезентативність, оскільки 
анкет було небагато (всього 30), але воно показало певні тенденції. 

Що ж показало обговорення? 
1. Для чоловіків тема іграшок та ігор виявилася менш проробленою, оскільки у 

досліджуваних сім’ях бюджет розподіляє дружина, а чоловік просто виділяє кошти на 
купівлю іграшок для дітей. Лише в двох випадках рішення про придбання іграшки 
приймалося на сімейній раді. 

2. У 86 відсотках випадків іграшки купувалися онлайн з урахуванням відгуків та порад 
інших користувачів, особливо при придбанні вартісних.  

3. З’ясувалося, що чоловіки купують переважно технічні іграшки (машинки на 
керуванні, вертольоти, конструктори, залізниці) для синів, але з посилом «я пограюся й сам». 
Дівчаткам такі «хлопчачі» іграшки пропонувалися у 10 відсотках випадків.  

Які аргументи навели учасники? 
- Дівчаткам – ляльки підходять. 
- Залізницю чи машинку дівчинка поламає. 
- Які я їй поясню, як в це грати? 
- Це мій син! У нього буде власне авто, тому хай звикає. 
- Я сама в таке не гралась (коментар мами), тому і моя дочка не грається. 
- В магазині запропонували саме таку іграшку хлопчику. 
А що, власне, пропонують у великих моллах, магазинах для дітей? 
В Україні дитячі відділи чітко сегреговані за статтю, навіть промарковані гайдами-

кольорами (рожевим та блакитним). Товари чітко викладають за категоріями. В інтернет-
магазинах так само представлені відповідні розділи. Тобто, якщо користувач не шукає щось 
конкретне, то він однак буде скерований на вкладку «для хлопчиків» чи «для дівчаток».  

Серед позицій, найбільш продаваних дівчатам 4-5 років, можна виділити такі: ляльки 
(Барбі, пупси, в т.ч. з різними додатками), іграшкові кухні, посуд, пралки, пилососи. Тобто 
рольовий набір мами і домогосподарки. І все це – яскраво рожеве, де дівчинка зображується 
щасливою, усміхненою, вдоволеною.  

Ще одна модель, яка транслюється у відділах «для дівчаток»: дівчинка – ідеал краси. 
Сумочки, заколки, іграшкові собачки, що розмовляють, – все для образу «красунечки». 
Навіть є декоративна косметика для віку 4-5 років.  

А які сюжетні ігри пропонують дівчаткам? 
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Здебільшого – варіанти «доньки-матері», а також «майстрині» – вишивати, різати, 
декорувати.  

Дуже мало ігор-експериментів та дослідів марковано позначкою «для дівчаток», 
навпаки – там зображені зосереджені і розумні хлопчики.  

Чи помічають сегрегацію та гендерні стереотипи батьки? 
Мами – молоді і успішні у власній справі – так. І вони задають питання: як протидіяти? 

Що говорити доньці і сину? Але тати не бачать проблеми. Їм важко спілкуватись «про 
дівчаче» зі своїми маленькими доньками, тому вони не бачать себе і своєї ролі в їхніх іграх. 
А запропонувати щось інше – не можуть.  

Тим часом, Маттель до 8 березня випустив нову лінійку ляльок Барбі, прототипами 
яких виступили відомі жінки: мексиканська художниця Фріда Кало, американська льотчиця 
Кетрін Джонсон та інші жінки минулого і сучасності. Всього в лінійці 17 ляльок. Вони 
представляють різні професії, які, на думку Mattel, повинні стати рольовими моделями для 
дівчаток. До всіх ляльок додаються описи біографій їхніх прообразів. 

Є гарні стартапи, де нові іграшки для дітей створюють і українці. Це, наприклад, 
сімейна майстерня «Все з дерева», яка виготовляє виключно дерев’яні іграшки. У них 
чоловічки, позбавлені статі, машинки і будиночки однаково привабливі для хлопчиків і 
дівчаток. Є 3D-пазли, з яких можна зібрати моделі, що рухаються. Крім того, дитина може їх 
розфарбувати в улюблені кольори. Така гра підходить всім. Власники цих бізнесів – батьки, 
що мають кілька дітей, отже пройшли важкий шлях розуміння, толерантності та взаємодії.  

З чого починати, якщо не хочете далі транслювати упередження? (поради учасників 
фокус-групи): 

- Вибирати нейтральні кольори одягу, меблів, дитячої. Показуати дитині, що є безліч 
кольорів та комбінацій, не лише блакитне та рожеве. 

- Пропонувати іграшки за віком і різні за спрямуванням (тобто нехай будуть і машинки, 
і ляльки). 

- Активно включитись у гру, спочатку показати варіанти маніпуляцій з іграшками, а 
потім запропонувати, аби дитина обирала власні способи. 

- Пропонувати дітям різної статі більше грати разом. Не розділяти простір на суто 
жіночий чи чоловічий. 

- На вулиці, на прогулянці пропонувати більше грати з природними, підручними 
матеріалами, ніж з іграшками. Це не стримує уяву, стимулює розвиток і моторику.  

- Робити «чоловічі» і «жіночі» справи разом. Помити посуд з мамою, з татом – 
прибрати, змайструвати годівничку. 

На що ще варто звертати увагу, вибираючи іграшки дитині чи граючи з нею у гру? 
1. Не «ведіться» на ходи маркетологів, які маркують іграшки відносно статі. 
2. Під час гри, активно спілкуйтесь з дитиною, проговорюйте дії, пояснюйте для чого та 

чи інша річ. 
3. Приклад. Ваш власний приклад неупередженості та відкритості – шлях до розвитку 

критичного мислення у дитини.  
Сподіваємося, українські виробники дитячих товарів зможуть подолати власні 

упередження і пропонуватимуть батькам (і дітям) вибір. 

Гришко В. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЮНАКІВ 

В процесі розвитку особистості кожної людини обов’язково наступає етап, коли вона заявляє 
про цінність свого «Я». Ідея С.Л.Рубінштейна, що «людське «Я» не може бути розкрите тільки як 
об’єкт безпосереднього усвідомлення через відношення тільки до самого себе, відокремлено від 
відношення до інших людей» знаходить підтвердження у сучасних розробках проблеми 
самоствердження особистості. Дійсно, усвідомлення себе та відношення до себе визначають 
специфіку пред’явлення конкретного «Я» іншим людям, для яких воно виступає в ролі об’єкта. 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 
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Характер подібного пред’явлення проявляється у прагненні людини до високої оцінки та самооцінки 
своєї особистості і в певних стратегіях поведінки. Цей комплекс психічних явищ прийнято позначати 
терміном самоствердження особистості. 

Самоствердження – це прагнення індивіда до досягнення та підтримки певного статусу, що 
часто виступає як домінуюча потреба. Це прагнення може проявлятися як в реальних досягненнях 
або лише імітаціях в якійсь сфері, так і в відстоювання своєї значимості шляхом лише словесних заяв 
[3, с.35]. 

 Самоствердження – це тривалий, розтягнутий у часі складний процес, під час якого людина 
стверджує себе як єдину, цілісну та гармонійну особистість. 

Природа феномену самоствердження на даний момент чітко невизначена, бо серед дослідників 
тривають суперечки навіть про те, чи є самоствердження процесом чи особистісною рисою. 
Актуальність проблематики визначається значенням яке має самоствердження для суб’єкта та 
проявом, що зачіпає оточуючих. 

Людина по-різному репрезентує своє «Я» – як об’єкт відносин з іншими, так і об’єкт 
самовідносин. Теоретично та емпірично виділяється три стратегії самоствердження: 
самопригнічення, конструктивне самоствердження та домінуюче самоствердження.  

Стратегію самопригнічення обирають невпевнені люди або люди, поведінка яких 
характеризується відмовою від самовираження; люди, які обирають стратегії співробітництва, 
прагнуть до інших, адекватно виражають невдоволення та радість, – обирають конструктивне 
самоствердження; домінуючі люди, для яких характерні стратегії агресії, обирають домінуюче 
самоствердження [1, с.43]. 

Тактики та засоби самоствердження можуть бути різними в залежності від обраної стратегії та 
особливостей особистості. 

Варто відмітити, що гендерний тип особистості не впливає на інтенсивність потреби у 
самоствердженні, проте визначає стратегію реалізації даної проблеми: так у хлопців та дівчат спосіб 
самоствердження різний. На думку багатьох дослідників цієї проблеми ця різниця зумовлена як 
своєрідним ставлення людини до своєї особистості, так і рисами особистості, притаманними тому чи 
іншому гендерному типу. Крім того, гендерні відмінності самоствердження ще залежать від системи 
виховання, звичаїв та традицій. 

Різні дослідження, в тому числі проведені і в Ніжинському державному університеті імені 
Миколи Гоголя, дають змогу зробити висновок, що гендерні відмінності самоствердження юнаків 
дійсно існують. Більша частина дівчат такого ж віку обирає конструктивну стратегію, а більша 
частина хлопців – домінуючу. До речі, така картина спостерігається і у підлітковому віці, але 
відсоток вибору домінуючих стратегій знижується, він стає більш помірним. 

Як і для інших вікових періодів (підлітки та дорослі) так і для юнаків та юнок існує однаково 
високий кореляційний зв’язок між самооцінкою та стратегією самоствердження: занижена 
самооцінка та стратегія самопригнічення, адекватна та конструктивна, завищена та агресивна, – 
незалежно від статі. 

Шпіц та Коблінер наголошують на тому, що в різні вікові періоди відбувається активізація 
одних і зниження прояву інших стратегій самоствердження. І саме для вікового періоду від 17-18 
років до 24-25 років, незалежно від того, яку стратегію самоствердження обирає людина, її поведінка 
характеризується певною кількістю засобів стратегії самопригнічення, але це не означає, що 
поведінка людей цього віку обов’язково буде виглядати невпевненою [2, с. 111]. 

Варто зазначити, що гендерні відмінності хоча і існують, але вони не впливають на потребу 
людини у самоствердженні і можуть лише регулювати стратегію самоствердження. 
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Гуртовий Ю. 
(ЦДПУ ім. В.Винниченка, Україна) 

 
ХРИСТИЯНСТВО І ГЕНДЕР 

Протягом тисячоліть християнство грало істотну роль в європейському та світовому 
суспільному розвитку. Значний вплив його, незважаючи на відчутну секуляризацію, зберігається і 
сьогодні. Основним джерелом християнського віровчення є Біблія (Святе Письмо) і так зване 
Передання (книги учителів церкви, канонічні документи, збірки проповідей і т. д.). Біблія показує 
створення людини по образу Бога і в двох статях: «І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим. 
І Бог на Свій образ людину створив, як чоловіка та жінку створив їх» (Буття 1:26-27). У Святому 
Письмі не згадується ні трансгендерність, ні транссексуальність, але засуджується гомосексуальність 
(Левит, 18:22, 20:13, Рим. 1, 26-27). Дослідимо відношення основних течій християнства до гендерної 
теорії. 

Католицизм 
Папа Бенедикт XVI публічно виступив із засудженням гендерної теорії, а саме ідеї про 

можливість гендерного самовизначення людини, заявивши, що це розмиває кордони між чоловіком 
та жінкою і є відділенням людини від Бога. З подібними заявами також виступав папа Франциск [1]: 
«Гендерна теорія не є вирішенням проблем взаємин між чоловіком і жінкою, а являє собою крок 
назад… Бог створив чоловіка і жінку так, щоб вони були подібні до Нього і доповнювали один 
одного… Проблеми в їхніх відносинах були породжені самими людьми, які протягом століть 
розглядали чоловіче і жіноче начало як протистояння… Ми створені для того, щоб слухати один 
одного і допомагати один одному. Можна сказати, що без взаємного збагачення в цих відносинах, – в 
думках і справах, в почуттях і роботі, а також у вірі, люди навіть не зможуть до кінця зрозуміти, що 
означає бути чоловіком і жінкою». 

Конгрегація доктрини віри розповсюдила серед католицьких архієпископів конфіденційний 
документ, в якому заперечується гендерна ідентичність трансгендерних людей і затверджується, що 
трансгендерний перехід не змінює стать людини в очах церкви. 

Починаючи з 1970-х рр., Католицька Церква в цілій низці офіційних заяв і доктринальних 
документів сформулювала досить ясну позицію з проблеми гомосексуалізму. У відповідність з 
божественним задумом, статева близькість обумовлена двома цілями: продовження роду і 
взаємодоповнюваність двох особистостей різної статі. В гомосексуальному акті жодна з цих цілей не 
може бути досягнута. Тому такий акт суперечить природному порядку речей, встановленому Богом. 

З погляду Католицької Церкви, «люди, схильні до гомосексуалізму, покликані до цнотливості. 
Завдяки чесноті самовладання, які виховують внутрішню свободу, іноді за допомогою безкорисливої 
дружби, молитви і благодаті таїнств, ці люди можуть і повинні поступово і рішуче наближатися до 
християнської досконалості». 

Православ'я 
Православ'я пропонує також свої аргументи на користь рівності чоловіків і жінок, наполягаючи 

на тому, що чоловіки і жінки «в рівній мірі є носіями образу Божого і людської гідності» і, як і всі 
християни, рівні в «доступі до спасіння». Але «фундаментальна рівність гідності статей не скасовує 
їхньої природної відмінності і не означає тотожності їхніх покликань, як в родині, так і в суспільстві» 
[2]. 

Православний погляд має на увазі поділ людської природи на жіночу і чоловічу і, відповідно, 
необхідність дотримуватися певної схеми присутності кожної статі в суспільстві: церква вбачає 
призначення жінки не в простому наслідуванні чоловікові і не в змаганні з ним, а в розвитку всіх 
дарованих їй від Господа здібностей, в тому числі властивих тільки її єству. Однак існування певної 
«жіночої природи» не протиставляється, відповідно до бачення православ’я, рівності жінок і 
чоловіків в правах.  

Соціальна Концепція РПЦ стверджує, що стать людини дається Богом, і заперечує гендерну 
ідентичність трансгендерних людей, відзначаючи, що якщо людина скоїла трансгендерний перехід до 
хрещення, то він може бути хрещений тільки як представник приписаної при народженні статі [2]. 
Соціальна концепція підкреслює важливість захисту прав матерів і закликає до певних заходів, таких 
як введення зарплат і пенсій для багатодітних матерів. Права жінки, пов'язані з порушенням 
основного призначення жінки (право на аборт, сурогатне материнство, одностатеві відносини), не 
визнаються. 
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Протестантизм 
Південна баптистська конвенція у 2014 році прийняла резолюцію, в якій говориться, що Бог 

створив дві окремі статі: чоловічу і жіночу, – і що гендерна ідентичність людини визначається її 
біологічною статтю, а не самовідчуттям [3]. 

Резолюція засуджує усі зусилля, спрямовані на перероблення тілесної ідентичності у 
відповідність з гендерною ідентичністю, такими як гормональна терапія та зміна статі за допомогою 
хірургії. Відокремлення гендерної ідентичності від фізичної реальності біологічної статі, даної при 
народженні, створює шкідливий вплив на формування розуміння сексуальності та індивідуальності. 
Отже, резолюція засуджує трансгендерний перехід, але в той же час закликає віруючих любити своїх 
трансгендерних ближніх і засуджує дискримінацію по відношенню до них.  

Проте, деякі протестантські церкви визнають і приймають трансгендерність і допускають 
приєднання трансгендерних людей до духовенства.  
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ  

У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Європейська «Дорожня карта до рівності чоловіків і жінок – 2006-2010» визначає сім головних 
пріоритетів, які визнає і Україна: 1) досягнення однакової економічної незалежності для чоловіків і 
жінок; 2) узгодження роботи із сімейним і приватним життям; 3) утвердження принципу рівної участі 
жінок і чоловіків на рівні прийняття рішень; 4) ліквідація ґендерного насильства й торгівлі жінками; 
5) ліквідація ґендерних стереотипів у суспільстві; 6) просування ґендерної рівності за межі ЄС; 7) 
поліпшення управління для досягнення ґендерної рівності.  

В інших документах, затверджені Радою Європи у різний час, проголошені ще й такі 
пріоритети, як зміцнення сімей (більше дітей у родинах, більше родин у суспільстві); просування 
рівних можливостей на робочому місці й у суспільстві; зайнятість і розвиток підприємництва серед 
жінок; проведення досліджень щодо проблем жінок і причин бідності; ґендерне інтегрування; 
розширення участі жінок у суспільному житті, боротьба з дискримінацією за ґендерними ознаками у 
всіх сферах суспільства [1, с. 44]. 

На сьогодні найбільш популярною світовою системною стратегією, закріпленою Радою Європи 
у «Стратегії гендерної рівності на 2014-2017 роки» (Council of Europe «Gender Equality Strategy, 2014-
2017»), яка покликана сприяти подоланню гендерної асиметрії та нерівності в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства, є Мейнстримінг («gender mainstreaming policy»). Під терміном 
«мейнстримінг» розуміють інтеграцію аспекту ґендерної рівності в діяльність органів державного 
управління усіх рівнів [4]. Відповідно мейнстримінг – це стратегія, що полягає у впровадженні 
проблем рівності статей на всіх рівнях суспільного життя шляхом організації системи її врахування 
під час прийняття політичних рішень. Ґендерна асиметрія визначається як непропорційна 
представленість соціальних і культурних ролей обох статей у різних сферах життя, зокрема в освіті, 
що проявляється як асиметрія норм, приписів, що визначають поведінку жінок і чоловіків у 
суспільстві, у тому числі на рівні мови. Ґендерна дискримінація – обмеження можливостей і прав 
або надання режиму найбільшого сприяння для осіб на підставі їхньої статі. 

2016 року в рамках конференції «Навчання заради дії», організованої Програмою вчених Master 
Card Foundation та Мічиганським державним університетом, відбувся форум. Головним питанням для 
обговорення було запропоновано проблему реалізації стратегії мейнстримінгу на рівні вищих 
навчальних закладів країн, що мало б гарантувати рівні можливості як для вступу у виші, так і для 
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особистісного та кар’єрного зростання. Одним із питань, які обговорювались на форумі, було 
сексуальне насилля та насилля за статевими ознаками. Так було зазначено, що в африканських 
університетах сексуальні домагання призводять до негативного ставлення жінок до навчання у вишах 
і перешкоджають формуванню майбутніх керівників чи лідерів. Вирішенню цих проблем, на думку 
учасників форуму, сприятимуть, по-перше, розвиток емоційного інтелекту на ранніх стадіях, що 
сформує готовність захищатись від будь-якого роду посягань; по-друге, співпраця університетів як з 
державними, так і недержавними організаціями, що переймаються захистом прав жінок та зміною 
культурних стереотипів чоловіків, а також створюють умови для формування сприятливого 
мікроклімату в університетських містечках [6]. 

Рима Афіфі, професор і помічник декана факультету охорони здоров’я та суспільної охорони 
здоров’я американського університету в м. Бейрут переконана, що саме університетське середовище 
має формувати навички та менталітет трансформаційного лідера. Сприяти формуванню лідера 
покликана політика гендерної рівності на рівні окремого вищого навчального закладу: відпустка за 
сімейними обставинами замість материнської відпуски, розробка навчально-методичного 
забезпечення дисципліни «Гендерна педагогіка» та підготовка викладачів для викладання цієї 
дисципліни. Наприклад, у Мічиганському університеті діє програма наставництва для жінок. В 
рамках цієї програми слухачки збираються два рази на місяць за для обговорення проблем 
спілкування в мережі та відчуття власної гідності [6]. 

Андрій Денхолм аналізує політику подолання скляної стелі для жінок у вищих навчальних 
закладах Шотландії. Автор приходить висновку, що університетам необхідно в першу чергу усунути 
причини гендерної асиметрії та створити сприятливі умови для поєднання високого щабля 
академічної кар’єри з дітьми, сімейними та іншими обов’язками. По-друге, виші повинні звертати 
особливу увагу на культуру розумової праці, перевантаженість науковців, постійне збільшення вимог 
вищих навчальних закладів до наукових публікацій та відсутність гнучкості у графіках виконання 
досліджень [3]. 

Так, у листопаді 2017 року в Німеччині організація «Макса Планка» запровадила програму з 
найму жінок «Lise Meitner», яка має за мету збалансувати кількість жінок і чоловіків у наукових 
проектах. Протягом 4-х років за програмою буде надано 30 мільйонів євро на фінансування 10 
вакансій для жінок-науковців. Очікуванні результати – це перехід вакансій з позицій тимчасових на 
постійні. Підсумувавши дію програми «Макса Планка», Катарина Циммер робить висновок, що 
гендерна упередженість у науці це не лише представництво жінок на керівних та дослідницьких 
посадах, а й дисбаланс у наукових публікаціях, цитуванні досліджень та посадових окладах [5]. 

Професор Глазго-Каледонського університету Тахсен Джафрі стверджує, що шлях до 
отримання професорського звання та посади інженера-лектора був складним. І навіть після 
досягнення посади вона почувала себе наче «риба без води», оскільки залишалась єдиною жінкою у 
науковому колі чоловіків. На думку вченої здобути посаду професора та звання академіка було б 
легше чоловікові у костюмі та краватці. Авторка говорить не лише про стать, але й про цілісність 
особистості здобувача, драйв, мотивацію, ентузіазм та прагнення успіху [2]. Вирішити проблему 
усунення перешкод для жінок на шляху до отримання керівних посад мають гнучкі підходи до 
планування робочого навантаження, наставництво на робочому місці, створення структур, які б 
сприяли підтримці талановитих учених, дискусії з проблем збалансованості вимог до чоловіків та 
жінок у науці із залученням обох статей. 

Зразком втілення політики рівних прав і можливостей або гендерної пріоритетизації на рівні 
окремих університетів є Німеччина. Як зазначає Тамара Марценюк, гендерна пріоритетизація в цій 
країні передбачає (ре)організацію, удосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий 
спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття політичних рішень використовували гендерний підхід в 
усіх сферах суспільного життя.  

Так, у 2003 році в Берліні на базі Університету Гумбольдта було засновано Центр гендерної 
компетенції, покликаний пріоритетизувати гендерні питання у політичну сферу, проводити 
дослідження та генерувати знання з тематики рівних прав і можливостей. А у землі Бранденбург 
задля подолання нерівності у вищій освіті було розроблено дві стратегії: перша стосується саме 
гендерної рівності та називається «Політика рівного ставлення», а друга має ширшу тематику – 
дискримінацію за іншими ознаками: етнічне походження, стан здоров’я, релігійна приналежність, вік, 
сексуальна орієнтація тощо, – і називається «Політика розмаїття». 

У 2013 році Європейським університетом Віадріни було ухвалено концепцію так званого 
рівного ставлення, яка передбачає планування політики на певний період (2014-2017 роки) та 
специфічні кроки з визначеними часовими рамками і відповідним фінансуванням. Також було 
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засновано Раду рівних можливостей, яка втілює чотири основні складові гендерної пріоритетизації – 
планування, імплементацію, моніторинг та оцінку результатів. По-перше, Рада є куратором 
менторських програм, спрямованих на підтримку жінок; по-друге, проводить різноманітні тренінги 
на гендерну тематику для студенток і студентів усіх спеціальностей; по-третє, Радою відкрито окремі 
консультаційні центри щодо освіти без бар’єрів та рівних можливостей.  

Отже, головними шляхами подолання гендерної нерівності та дискримінації у вищій освіті за 
кордоном є впровадження політики мейнстримінгу (призначення на посади, рівна оплата праці, 
підвищення кваліфікації, покращення умов праці), впровадження та фінансування національних і 
міжнародних дослідницьких програм (стипендії та стажування), підтримка кар’єрного зростання 
(надання консультацій, пояснення ключових компетенцій у гендерній політиці та політиці 
різноманіття), гендерне навчання (проведення тренінгів з питань рівних прав і можливостей), 
наставництво, подолання сексуального насилля тощо. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ  
В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Гендерні дослідження в світовій науці розпочалися після введення самого поняття «гендер» в 
науковий обіг та початком жіночих досліджень (Women's Studies) наприкінці 60-х років ХХ століття.  

В Україні гендерні дослідження, а зокрема і їхній політичний аспект, розпочинаються зі 
здобуттям Незалежності, але активними вони стають наприкінці 90-х – початку 2000-х. Це стосується 
і вивчення гендерної складової політичної сфери. Важливим моментом в розвитку гендерної рівності 
стали нормативно-правові акти, прийняті в 2000-х роках, особливо закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Тому, вважаємо, що актуальними будуть 
дослідження, опубліковані в цей період та пізніші.  

Метою нашого дослідження є огляд стану наукового вивчення тематики гендерного балансу в 
політичній сфері України. 

На початку відзначимо, що тематику гендерної політики в Україні досліджували такі науковці 
як О. Вілкова, М. Білинська, В. Гошовська, Н. Грицяк, Т. Мельник, В. Соколов, І. Лазар, І. Цікул, 
Н. Ковалішина, Г. Даудова., Н. Грицяк. 

Гендерні аспекти політичного процесу вивчали дослідники І. Кресіна, О. Ярош, Т. Мельник, 
І. Грабовська, Т. Жулковська, О. Скнар, Ю. Ковалевська, І. Луцький, О. Васильєв-Мюллер, У. Лукач, 
Л. Кобилянська, Н. Грицяк, А. Погорєлова, О. Катан, Г. Даудова, О. Сорокопуд, Є. Вознюк, 
С. Гаращенко, І. Терлецька, І. Луцький, Т. Ганзинська, О. Венгер. 

Гендерні аспекти державної служби досліджували М. Пірен та Ю. Корольчук.  
Роль жінки в політичні системі суспільства вивчали О. Кулачек, Н. Карпачова, І. Терлецька, 

О. Ярош, С. Свердлюк, С. Плотян, О. Лазоренко, С. Сулімова, О. Кириленко, О. Гуранич, М. Чума, 
Т. Марценюк, І. Георгізова, О. Сурніна-Далекорей. 
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Окрім наукових досліджень починають видавати і публіцистичні праці, зокрема інформаційно-
просвітницьке видання «Я», де друкують різноманітні статті на гендерну тематику, зокрема і політичну.  

Важливу роль відіграють посібники та збірники, які в систематичній формі подають основні 
поняття, структуру й тематику гендерних досліджень, як предмета міждисциплінарного вивчення. 

Наприклад, у навчальному посібнику “Основи теорії ґендеру” (2004) систематизовано викладено як 
основи ґендеру, так і способи його побутування в різних суспільних сферах та соціальних інститутах. 

У своїй роботі «Ґендер у політиці», опублікованій в цьому посібнику, Т. Мельник дає 
визначення основним термінам, що використовуються в гендерній тематиці. Автор акцентує увагу на 
тому, що гендерна складова у політиці є певною формою організації нації, її політичної системи, 
оформлення через способи політичного формування маскулінності та фемінності [12]. 

Необхідно відмітити видання «Ґендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської 
стратегії України» (2016) [12]. Тут розглядаються різні аспекти гендерної політики, зокрема, питання 
гендерної рівності у стратегіях міжнародних та європейських інституцій, правове регулювання рівних 
прав та можливостей в Україні, моніторинг досягнення гендерної рівності у глобальних рейтингах.  

Можна відзначити збірник наукових статей «Жінки в політиці: міжнародний досвід для 
України» (2006) [6]. Збірка є результатом однойменного міжнародного українсько-норвезького 
семінару. У збірнику представлені статті на таку тематику, як міжнародний досвід політичної участі 
жінок та жінки в політиці України – національний та регіональний рівень. Зокрема, на тему 
міжнародного досвіду політичної участі жінок представлені дослідження С.Бергман, Е. Рогг, М. 
Енберг, Л. Кобелянської. Є також роботи на тему ролі жінок в політиці України на національному та 
регіональний рівні. Цікавими є публікації таких дослідників як Я. Свердлюк, С. Плотян, Н. 
Лавріненко, О. Кисельова, С. Оксамитна, О. Лазоренко, Л. Гук, С. Сулімова, О. Кириленко, О. 
Гуранич, М. Чумало, Т. Марценюк. 

Схожою за тематикою є публікація «Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін» 
(2015) за авторством Т. Марценюк. У роботі піднімаються такі теми, як розбудова інституційного 
механізму забезпечення гендерної рівності та його результати, доступ жінок до політики в Україні на 
національному та регіональному рівні, гендерні квоти в Україні; надаються рекомендації стосовно 
запровадження політики гендерної рівності відповідно до досвіду ЄС [11]. 

Відмітимо збірку «Ґендерні перетворення в Україні» (2007), підготовлену на основі 
дослідження, проведеного в межах виконання «Програми рівних можливостей», яку впроваджує 
Програма розвитку ООН в Україні. У збірнику аналізуються основні напрями державної гендерної 
політики, законодавча влада та її роль у творенні суспільства гендерної рівності. Висвітлюються 
гендерно-правові аспекти формування парламенту України [7].  

Значну частку досліджень означеної тематики складають наукові статті. Для прикладу, 
відзначимо статтю С. Гаращенко «Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в 
Україні» (2008). У статті розглянуто концептуальні та нормативно-інституційні основи політики 
впровадження гендерної рівності в Україні [3]. 

І. Терлецька у статті «Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу» (2010) досліджує 
політику в аспекті гендерної концепції. Зокрема, такі напрями, як вияв особливостей поглядів на 
політику та владу чоловіків і жінок, аналіз політичної активності, ролі та місця в політичній системі 
чоловіків та жінок, а також висвітлення і вивчення світового досвіду гендерної політики й порівняння 
його з українськими реаліями [13]. 

І. Луцький, у своєму дослідженні «Політико-правовий ракурс гендерної асиметрії в Україні» 
(2011) зосереджує увагу на нормативно-правових актах як міжнародного, так і національного рівнів у 
галузі гендерної політики [10].  

Стаття Т. Ганзинської «Інституційна система механізму забезпечення генденої рівності в 
Україні» (2012) характеризує органи та установи, що беруть участь у здійсненні гендерної політики. 
Автор формулює спеціальні принципи права, яких мають дотримуватися інституції з впровадження 
гендерної рівності під час реалізації гендерної політики [2]. 

Варто звернути увагу на статтю О. Венгер «Особливості становлення гендерної демократії в 
Україні» (2009), де автор розглядає актуальні питання гендерної політики держави, аналізує основні 
причини та передумови гендерного дисбалансу в суспільстві, зокрема у сфері прийняття рішень [1].  

Дослідження гендерного балансу в політичній площині ведеться в процесі підготовки 
дисертацій. Зокрема, необхідно відзначити дисертацію І. Лазар «Вдосконалення механізмів 
формування та реалізації гендерної політики в Україні» (2007), де автор обґрунтовує теоретичні 
положення і дає практичні рекомендацій щодо вдосконалення механізмів формування та реалізації 
гендерної політики в Україні [9].  



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

167 

І. Цікул у дисертації «Гендерні аспекти формування паритетної демократії в Україні» (2009) 
здійснює комплексне дослідження ґендерних аспектів процесу та перспектив формування паритетної 
демократії в Україні [14].  

Обґрунтовано необхідність формування синтезованого методологічного підходу до 
дослідження паритетної демократії, який враховуватиме інституційний та орієнтаційний зрізи 
системи політичних відносин. 

Відмітимо дисертацію О. Катан «Концептуальні і політико-практичні засади вирішення 
гендерної проблеми в Україні» (2005). Тут дослідниця визначає принципи, підходи та засоби, що є 
концептуальними і політико-практичними засадами вирішення гендерної проблеми в Україні. 
Зокрема автор оцінює рівень гендерної чутливості найвпливовіших політичних партій та встановлює 
причини та чинники фактичної дискримінації жінок у соціальній та економічній сферах [8]. 

Можна відзначити дисертацію Г.Даудової «Формування та реалізація державної гендерної 
політики в Україні» (2008). У своєму дослідженні автор визначає напрями удосконалення механізмів 
формування та реалізації державної гендерної політики в Україні. Зокрема дослідниця аналізує 
сучасний стан забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України і з’ясовує 
чинники та механізми реалізації гендерної рівності в державному управлінні, особливості їх 
взаємозв’язку [5]. 

Таким чином, у науковій літературі тематика гендерної рівності розроблена добре, але все ж 
таки потребує доопрацювання з урахуванням дійсної політичної ситуації. Окрім того, необхідне 
узгодження досліджень гендерного політичного балансу в Україні та країнах Європи, що обумовлено 
пріоритетністю європейського вектора розвитку України.  
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Довгенко Я., 
Халецька З. 

(ЦДПУ ім. В. Винниченка, Україна) 
 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Одним із проявів диференціації суспільства в Україні є ґендерна нерівність, яка має місце в усіх 
країнах, незалежно від політичного устрою та рівня соціально – економічного розвитку. Дослідження 
ґендерних проблем на ринку праці побудовано на аналізі ґендерних диспропорцій, зокрема, щодо 
економічної активності, зайнятості населення та оплати праці. 

Для України характерні високі показники участі жінок у складі робочої сили (рис. 1.).  

 

Рис. 1 Динаміка економічної активності в Україні за гендерною ознакою 

За даними Держкомстату України частка чоловіків серед економічно активного населення 
країни останнім часом становила майже 70%, а жінок – 56% (на 14% менше). В середньому частка 
економічно активних чоловіків за останні три роки перевищувала частку жінок на 10%. Найбільші 
вікові ґендерні диспропорції рівня економічної активності характерні для молодших вікових груп 
населення: 15-24 роки – на 9,4%, 25-29 років – 21,3%, 30-39 років – 16,3%, – та старших 50-59 років – 
майже 14,5% (серед жінок передпенсійного віку більше самозайнятих та безоплатно працюючих 
членів родини) (рис. 1). Найбільш сталою ситуація є для чоловіків у віці 25-39 років та для жінок 40-
50. Нижчий рівень трудової активності жінок, ніж у чоловіків у молодому віці пояснюється впливом 
традиційних чинників для України, а саме народженням дітей. Також слід відмітити негативну 
тенденцію щодо поступового зменшення економічної активності серед молоді до 25 років, особливо 
чоловіків, за рахунок відтоку молодого трудового потенціалу за кордон.  

Частка чоловіків серед безробітних в країні становила в середньому за три останні роки 10,5%, 
а жінок – 7,7%. Рівень безробіття, розрахований за методикою МОП, засвідчує його перевищення для 
чоловіків за всіма віковими групами працездатного віку в середньому майже на 3% за три останні 
роки у порівнянні з рівнем безробіття у жінок. Найбільш суттєвий гендерний розрив спостерігається 
у передпенсійному віці 50-59 років – 3,5%, та найменший – 1,5% – у віці 15-24 років. При цьому слід 
відмітити, що жінкам складніше знайти роботу, оскільки при прийнятті на роботу перевага 
здебільшого надається чоловікам, незважаючи навіть на більш високий освітньо-кваліфікаційний 
рівень жінок, про що свідчить ґендерно-привілейовані оголошення про вакансії. 

Нерівність можливості працевлаштування та оплати праці серед чоловіків та жінок мають місце 
майже для всіх країн Європи. Проблеми розриву в оплаті праці жінок і чоловіків є надзвичайно 
актуальною й для України, де жінки традиційно заробляють відчутно менше чоловіків [2]. 
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Рис. 2 Динаміка безробіття в Україні за гендерною ознакою. 

 

Рис. 3. Динаміка гендерного дисбалансу в оплаті праці 2012-2017 рр. 
(розраховано за даними Держкомстату України [3]) 

Заробітна плата чоловіків останнім часом перевищує жіночу в середньому на 31%, хоча в 
основному чоловіки і жінки одержують рівну винагороду за однакову працю. Це пояснюється тим, 
що останні перебувають на нижчих посадах, незважаючи на свою високу освітньо-професійну 
підготовку, та відповідно менше заробляють. Динаміка співвідношення середньої заробітної плати 
чоловіків та жінок в Україні протягом 2012-2016 р. (рис. 3) показує, що останніми роками ґендерний 
розрив в оплаті праці посилюється в середньому на 0,5-1,5%. Таке загальне зростання гендерної 
нерівності в доходах населення може призвести до нерівних можливостей доступу до економічних 
ресурсів, а також відмінностей у якісних характеристиках зайнятості і соціальному статусі жінок і 
чоловіків та, як наслідок, – до зростання рівня бідності серед жінок. 

Найбільший гендерний розрив в оплаті праці спостерігається у таких сферах діяльності як 
«Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» – більше 100%, «Поштова та кур'єрська діяльність» – 
майже 72% та «Фінансова та страхова діяльність» – 42,2%. Найменший розрив у сферах: «Операції з 
нерухомим майном», «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування», «Освіта» 
– у межах лише 6-7%. Але існують сфери діяльності, в яких заробітні плати жінок перевищують 
чоловічі: «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» – на 3% (рис. 4) та 
у сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – на 4%, – які входять до 
складу економічного виду діяльності «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок». 
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Результати вітчизняних на закордонних досліджень щодо гендерної рівності вказують на вплив 
диспропорційності оплати праці на розвиток економіки та суспільства в цілому. Існують гіпотези 
щодо впливу розвитку економіки на гендерну рівність за доходами та, навпаки, впливу гендерної 
диференціації доходів на розвиток економіки. Також деякі вчені стверджують про існування зв'язку 
між часткою перевищення заробітної плати чоловіків над жіночою та тривалістю життя чоловіків. 
Нами було перевірено зазначені гіпотези для даних, отриманих за останні 16 років. При перевірці 
впливу гендерної нерівності в оплаті праці, а саме коефіцієнту перевищення заробітної плати 
чоловіків над жіночою, на зростання ВВП на 1 особу в доларовому та гривневому еквіваленті отрима-
но незначну кореляцію у межах 0,4. Перевірка зворотної залежності дала аналогічні результати. 

 

Рис. 4. Заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності 2016 р. 

Також виявлено незначну залежність між гендерним розривом в оплаті праці та тривалістю 
життя чоловіків – 0,4, – та у межах 0,38 для впливу економічної активності жінок і чоловіків на 
зростання ВВП. 

В цілому досить високі рівні економічної активності населення України характеризуються 
суттєвими проявами гендерної нерівності щодо зайнятості та оплати праці серед чоловіків та жінок.  

Виявлені проблеми в сфері ґендерної нерівності на ринку праці України засвідчують 
неефективність гендерної політики в сфері зайнятості населення та забезпечення рівних можливостей 
доступу до гідної праці і її оплати для жінок і чоловіків. Недостатній обсяг статистичних показників 
за ознакою статі та відсутність повноти їхньої динаміки гальмує процес глибокого аналізу та 
упровадження принципу гендерно рівних прав та можливостей. 
Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Держкомстату України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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Желіба О. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕЙ І ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Біологічні особливості чоловіків і жінок, очевидно, впливають на освітній процес, тому їх варто 
враховувати з метою створення комфортного освітнього середовища для учениць/студенток та 
учнів/студентів. 

Відмітимо явища освітнього середовища, на які впливає статевий фактор. 
Фізична культура – перебуває під прямим впливом біологічних особливостей. Від різниці 

фізіології жіночих та чоловічих організмів вибудовуються типові нормативи фізичної підготовки 
представників обох статей. Наприклад, 2016 року Міністерство молоді та спорту України затвердило 
тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України для кожної статі окремо. Відмітимо, що саме з причини фізіологічної різниці представників 
обох статей індивідуальні та командні спортивні змагання для них проходять теж окремо. 

Сучасна теорія ґендеру пропонує освітнім установам перейти від традиційної статевої сегрегації 
нормативів до створення індивідуальних нормативів, вибудуваних під фізіологію конкретної людини. 
Важливим аспектом співпраці статей є проведення спільних командних фізичних змагань. 

Туалети є тим місцем, яке людям доводиться відвідувати кілька разів на день. Чи може туалет 
бути проблемою? – Звичайно. 

Перш за все, дівчата/жінки у багатьох освітніх установах вимушені на перервах стояти у чергах 
до туалетів. Головною причиною цього є те, що, як правило, туалети для представників обох статей 
будуються однакові за розміром в однакових кількостях. При цьому не враховується частка 
представників статей, що навчається в закладі, і те, що хлопчики/чоловіки зливають надлишок рідини 
в організмі в пісуари швидше, ніж дівчата/жінки в унітази. Висновок: кількість і розмір туалетів 
освітньої установи повинні відповідати потребам в них, залежно від статевого складу. 

Культурний фемінізм задає інші питання: чи безпечними є місця, де розташовані туалети? Чи 
безпечний доступ до них? Чи справді це те місце, де люди можуть відчувати себе безпечно? Не 
секрет, що в деяких освітніх установах туалети розміщені у досить віддалених і малолюдних місцях, 
доступ до яких може здійснюватися через дуже довгий, вузький і темний коридор, у якому хтось 
може стояти, ховатися, чимось займатися. Шлях до туалету, де можна зустріти ексгібіціоніста чи 
іншого збоченця, звичайно є стресом. 

Є третє питання, пов’язане з фізіологією – як відвідувати туалети трансґендерам? Звичайно, 
таких людей дуже мало, їхні проблеми для більшості соціуму невідомі, проте питання, як особливій 
людині справляти фізіологічні потреби, залишається без відповіді. 

З метою вирішення вищезгаданих проблем за останні кілька років в Америці багато разів 
пропонувалося створити ґендерно-нейтральні громадські туалети. Цікаво, що більшість 
експериментальних спільних туалетів у штатах Орегон і Філадельфія були облаштовані в школах і 
коледжах. Активісти акції вважають, що «нерозділення» за ознакою статі є одним із проявів рівності 
статей. Як один із варіантів вирішення проблеми пропонується не перетворювати усіх туалети у 
спільні, а додатково створити туалети третього типу, якими легко і без усіляких побоювань може 
скористатися транґендер або представник будь-якої статі. 

Душ – обов’язків елемент сучасної освітньої установи. Після занять фізичною культурою, діти 
повинні мати можливість змити піт та причепуритися. На відміну від туалетів приміщення для душів 
не потрібно робити різними за розмірами, питання про спільний душ для хлопців і дівчат теж не 
стоїть. Проте, як і туалети, душ повинен бути безпечним і комфортним місцем для представників 
кожної статі. Саме тому, вхід до даних кімнат може бути під відеоспостереженням. 

Грудне годування – складна динамічна та адаптивна система відносин між жінкою та її 
дитиною, яка складається, коли мати прикладає дитину до грудей, а дитина смокче груди. Всесвітня 
організація охорони здоров'я прийняла резолюцію під назвою «Міжнародне зведення правил про збут 
замінників грудного молока» (International Code of Marketing for Breast Milk Substitutes) для захисту 
споживачів від хижих маркетингових технологій виробників сумішей та дитячого харчування з 
метою поширення практики годування грудьми. 

Перебуваючи у вищих освітніх установах, деякі студентки мають потребу взяти із собою 
грудне дитя. Звичайно, процес грудного вигодовування є природнім і багато жінок можуть його 
здійснювати і на людях. Проте не всі. Очевидно, що вищим освітнім установам оптимально було б 
передбачити наявність кімнат матері і дитини, де жінки мали б змогу не лише погодувати немовля, а і 
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перепеленати чи приспати.  
Гуртожиток – житло, призначене для тимчасового проживання на період навчання 

іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, 
аспірантів, ад'юнктів, докторантів тощо (далі – студенти) вищих навчальних закладів, а також 
студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в 
них іншого місця проживання. Іноземні громадяни, які навчаються в цьому вищому навчальному 
закладі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом 
або іншими нормативно-правовими актами. 

Гуртожитки можуть бути призначені для проживання окремих осіб, які не перебувають між 
собою у сімейних стосунках, та для проживання сімей студентів. Гуртожитки можуть поділятись на 
чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням 
і самоврядуванням, залежно від умов проживання, що визначається керівництвом вищого 
навчального закладу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною 
профспілковою організацією студентів. 

У гуртожитку закладу вищої освіти повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, 
самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Гуртожитки повинні 
бути безпечними для представників різних статей. Інструментами безпеки у гуртожитках може бути 
статева сегрегація, розміщення у потенційно небезпечних місцях відеокамер, нетерпимість до проявів 
дискримінації та насильства у середовищі спільноти гуртожитків. 

Місце навчання – аудиторії, класи, лабораторії та інші приміщення, де відбувається 
навчальний процес. Під час навчання загрози сексуального домагання можуть відбуватися у 
навчальних приміщеннях при проведенні індивідуальних консультацій чи занять, складанні заліків, 
екзаменів, проміжних форм звітності. З метою створення безпечних умов навчання для учасників та 
учасниць освітнього процесу, місця навчання повинні бути публічними і доступними: мати прозорі 
двері, стіни, у них можуть бути встановлені відеокамери. Крім того, у деяких навчальних закладах 
педагогам заборонено залишатися зі студентами наодинці. 

Стратегія турботи дуже співзвучна з ідеями культурного фемінізму, який визнає істотну різницю 
між чоловіками і жінками. Очевидно, що наразі жінки перебувають у гірших умовах навчання і 
життєдіяльності, ніж чоловіки. Саме тому деякі педагоги обирають стратегію сприяння представницям 
жіночої статі: «Я підтримую дівчаток, я знаю, як потім їм буде важко. Я знаю, як їм буде важко на 
ринку праці. Я підтримую дівчаток, я їм допомагаю, додатково займаюся, завищую їм оцінки». 

Проблеми інших в сучасній школі виходить за межі туалетів та душів. Трансґендери можуть 
бути об’єктами нерозуміння в різних місцях освітньої установи. З метою подолання даних 
непорозумінь освітня установа має проводити виховання толерантності до інакшості. 

Отже, завдання освітніх установ – створити таке освітнє середовище, де стать жодним чином не 
буде впливати на освітній процес та на комфорт перебування у стінах даної установи будь-якої людини. 
Список використаних джерел: 

1. В Америці шириться кампанія щодо скасування поділу туалетів на жіночі та чоловічі. – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wcu-network.org.ua/ua/possessing-equal-rights/news/ 
V_Americ_shiritsja_kampanja xhodo_skasuvannja_podlu_tualetv_na_zhnoch_t  

2. Плахотник О. Радикальные педагогики: как феминизм и квир-теория меняют образование. /– 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://genderindetail.org.ua /library/osvita/radikalnye-
pedagogiki-kak-feminizm-i-kvir-134162.html  

3. Порадник для дівчинки. «Сприяння гендерній рівності в освітньому середовищі України». – К.: 
Громадська організація «Фундація «Гармонізоване суспільство», 2015. – 18 с. 

4. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України: Наказ міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15 
грудня 2016 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/ 
news/550/55099/nakaz_4665.PDF 

5. International Code of Marketing for Breast Milk Substitutes. – [Ел. ресурс] – Режим доступу: 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/ 
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Жорова В. 
(НДУ ім. М.Гоголя, Україна) 

 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРАЦЕЮ  

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Задоволеність працею є складним феноменом, що впливає на ефективність трудової діяльності. У 
психології поняття «задоволеність роботою» трактується як афективна або емоційна реакція людини 
(працівника) на робочу ситуацію. Ставлення до роботи, задоволеність працею складається з таких 
компонентів, як задоволеність зовнішніми умовами праці; сімейні й соціальні фактори; наявність 
можливості реалізувати свої очікування та здібності; відповідність роботи провідним мотивам праці; 
особистісні фактори (вік, стать, раса, когнітивні здібності, емоційна стабільність, уміння адаптуватися, 
професійний досвід, можливість використання наявних здібностей, знань, умінь і навичок; уподобання, 
пов’язані з використанням вільного від роботи часу). Загальна задоволеність працівника своєю 
професійною діяльністю також складається з багатьох окремих видів задоволеності. Як вважає 
Є.С. Чугунова, інтерес до спеціальності в момент професійного самовизначення, оцінка спеціальності 
після деякого часу роботи та оцінка себе, як особистості в даній професійній діяльності, – ланки одного 
ланцюжка, а саме ставлення особистості до професії. 

Вчені висловлюють різні думки стосовно того, які чинники впливають на задоволеність 
працівника своєю діяльністю, умовами праці і т. д. Дослідження, присвячені вивченню залежності 
задоволеності від особистісних характеристик, показують, що люди розрізняються не тільки за 
базовими установками щодо роботи, але і за ступенем природної схильності до того, щоб робота їм 
подобалася, і ці настрої можуть поширюватися на всі аспекти та якості життя. Поняття задоволеності 
життям є поліфакторним поняттям. Найбільш часто його пов’язують із фактором суб’єктивного 
благополуччя особистості. Суб’єктивне благополуччя – це когнітивно-афективна оцінка ситуації, що 
склалася, як благополучна чи неблагополучна. Одним із факторів суб’єктивного благополуччя можна 
вважати кар’єру.  

Поняття «кар’єра» означає успішне просування в області суспільної, службової, наукової й 
іншої діяльності, а також рід занять, професію. Критеріями кар’єри є задоволеність життєвою 
ситуацією (суб’єктивний критерій) і соціальний успіх (об’єктивний критерій). Тобто об’єктивна, 
зовнішня сторона кар’єри – це послідовність займаних індивідом професійних позицій, а суб’єктивна 
– внутрішня сторона – це те, як людина сприймає свою кар’єру, який її спосіб професійного життя і 
власної ролі в ньому. Для опису кар’єри як процесу використовують такі синоніми, як “зростання”, 
“перехід”, що відображають процес просування особи у заданому напрямку. Важливими у 
змістовому плані тут є показники часової перспективи діяльності людини і широта сфер її 
життєздійснення, а також цільовий зв’язок конкретної діяльності й активності. 

Ключовим поняттям кар’єрного зростання є успіх. Саме шлях до успіху, високого становища в 
суспільстві, на службовій ниві, а також безпосереднє досягнення такого стану і представляє собою 
кар’єра. Вплив гендерних стереотипів на професійну діяльність в українському суспільстві є досить 
суттєвим. У першу чергу це відображається на існуванні так званих «чоловічих» і «жіночих» 
професій. Ставлення до праці робітників знаходиться під впливом об’єктивних (зовнішніх) чинників. 
Але останні стають збуджувальним мотивом, стимулом, коли вони трансформуються через 
внутрішній світ людини (її життєві ідеали, прагнення, мотиви трудової діяльності). Ця трансформація 
неоднакова у людей різного віку, статі, характеру, темпераменту, освіти, досвіду і т.д. Тому в одному 
й тому ж колективі люди працюють по-різному: сумлінно та ініціативно, або байдужо та з 
порушеннями.  

Проведене нами порівняльне емпіричне дослідження молодих робітників-початківців привело 
до таких висновків: 

Відсутні значущі відмінності у загальному рівні задоволеності працею молодих чоловіків та 
жінок, однак жінки та чоловіки по-різному розглядають задоволеність працею та умовами праці. Це 
говорить про те, що здебільшого вони виконують різну діяльність та знаходять різні мотиви для 
досягнення своїх цілей. Для жінок більш важливим є мікроклімат в групі та взаємозв’язки зі 
співробітниками. Чоловіки більше керуються мотивами заробляння грошей та просування по службі. 
Це можна пояснити різними ціннісними пріоритетами жінок та чоловіків, що є наслідком їх гендерної 
соціалізації. 
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Досліджувані молоді працівники не мають жорсткої прив’язки до гендерних стереотипів 
феміності та маскулінності. Ймовірно цей фактор пояснює відсутність значущих відмінностей у 
загальному рівні задоволеності працею.  

Осмисленість життя та смисложиттєві орієнтації відіграють значну роль в самореалізації 
особистості та задоволеності життям. Встановлено, що досліджувані, незалежно від гендерної 
приналежності, мають високий рівень осмисленості сенсу свого життя, своїх цілей. Спроможність їх 
досягнення залежить від рівня самореалізації особистості та її задоволеності своїм життям. 
Знаходження «джерела» сенсу життя призводить до більш продуктивної та повної самореалізації 
особистості.  

Кореляційний аналіз зв’язку задоволеності роботою та життям молодих жінок та чоловіків 
показав, що характер цього зв’язку у чоловіків та жінок різний. У жінок виявлено зворотний зв’язок 
між задоволеністю роботою та задоволеністю життям. Тобто, зростання задоволеності життям в 
цілому пов’язане із зниженням задоволеності роботою. Можна припустити, що жінки, у яких рівень 
задоволеності життям низький, надають більшу перевагу роботі, більше залучені до організаційної 
діяльності, тому задоволеність роботою буде на більш високому рівні. У чоловіків показники 
задоволеності роботою та життям прямо пов’язані. Тобто, чим вища задоволеність роботою, тим 
вища задоволеність життям, і навпаки. Якщо чоловік буде задоволений життям в цілому це 
відобразиться на професійній діяльності, а задоволеність роботою буде підвищувати задоволеність 
життям. 
Список використаних джерел: 

1. Чугунова Э.С. Личность и профессия / Социальная психология личности / Э.С. Чугунова. – Л.: 
Знание, 1974. – С. 68-76. 

Заграй Л. 
(ПНУ імені Василя Стефаника, Україна)  

 
ОБРАЗ ЛІДЕРА У КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТСТВА:  

ФЕМІНІСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА 

Демократичні зміни в країні, входження у європейську спільноту, наближення до європейських 
цінностей неможливі без розуміння актуальності вирішення гендерних проблем, досягнення 
гендерної рівності, рівних можливостей для самореалізації у різних сферах життя. Крім того, 
конструктивні зміни в середині країни, вихід із кризи в соціальній та суспільно-політичній сферах, 
проведення реформ неможливі без особистостей-лідерів, лідерів-управлінців, яких як ніколи 
потребує Україна.  

Проаналізовано статистичні дані щодо представленості чоловіків та жінок на лідерських 
позиціях у різних сферах суспільного життя, де відбуваються зміни: політиці, освіті, науці, 
виробництві, – після тих вимог, які ставлять перед нами міжнародні організації. За даними Звіту з 
глобального гендерного розриву 2016 року Україна посідає 69 місце (серед 142 досліджуваних країн); 
має значення індексу з глобального гендерного розриву 0,694 (0,00 означає нерівність, 1,00 – 
рівність); за економічною участю посідає 40 місце (значення 0,743); за рівнем освіти – 27 місце 
(значення 1,00); за політичним представництвом у парламенті – 110 місце (значення 0,137); за 
представництвом на посадах міністрів – 109 місце (значення 0,118); за сферою здоров’я – 75 місце 
(значення 0,973) [1]. 

За даними Держкомстату в Україні за чисельністю більше жінок 54% (46% чоловіків); серед 
тих, що мають вищу освіту, – 85% жінок і 74% чоловіків; серед тих, що навчаються у вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, – 52,3% дівчат, а керівні посади по різних сферах 
займають всього 19% жінок проти 81% чоловіків. Відповідно і оплата праці відрізняється. Кількість 
жінок у парламенті (8 скликання) – 47 (11,1%) на противагу 25% у світі. Причому за партійними 
списками було обрано 20% (45 з 225), а за мажоритарними – лише 1%, що свідчить про неготовність 
нашого суспільства до прийняття образу лідера жінки у політиці. Згідно з цілями тисячоліття ООН 
Україна повинна забезпечити представництво жінок на рівні не менше 15%.  

У сфері освіти 80% становлять жінки, у вищій освіті – 52% жінок, але ректорами вищих 
навчальних закладів є переважно чоловіки (80%). За даними інституту статистики ЮНЕСКО в 
Україні 46% науковців – жінки (у світі цей показник становить 28%). Докторів наук в Україні серед 
жінок 20% від загальної кількості (дані сайту НАН України), проте це не впливає на особовий склад 
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НАН України. З 598 дійсних членів 588 – чоловіки. За весь період існування НАН України частка 
жінок у загальному складі становить 1,67%. На сьогоднішній день в НАН України тільки 3 жінки.  

За даними дослідження Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка є членом Групи 
Світового банку, частка підприємств, вищими керівниками яких є жінки, становить 22%. Частка 
жінок у вищому керівництві змінюється залежно від галузі: від 6% у будівництві до 50% у 
готельному бізнесі та громадському харчуванні. Ці дані підтверджують загальне уявлення про те, що 
жінки найчастіше працюють у готельно-ресторанному бізнесі та громадському харчуванні, а також у 
торгівлі та сфері послуг. У цих галузях частка жінок-вищих керівників більша, ніж у середньому в 
бізнесі. Водночас слід зауважити, що жінки становлять значну частку вищого керівництва в галузях, 
які традиційно вважаються чоловічими. Це транспорт – 16% та виробництво – 20% [2]. Тому виникає 
необхідність дослідити, чому в окремих сферах, а особливо тих, від яких залежить впровадження змін 
і реформ, представленість жінок незначна. Аналіз статистичних даних також спонукав з’ясувати, а 
якими ж повинні бути лідери-управлінці 21 століття – постмодерної епохи, періоду відсутності чітких 
вимірів і критеріїв нормальності, швидких темпів змін і перетворень. Мета – визначити образ лідера в 
уявленнях студентства. З’ясувати яким чином конструюється образ жінки-лідера та чоловіка-лідера у 
картині світу студентства. 

У дослідженні взяло участь 120 студентів 2-4 курсів спеціальностей психологія, туризм і 
готельний бізнес, політологія та історія Прикарпатського національного університету, серед яких 
було 58 хлопців та 62 дівчини. На першому етапі дослідження було визначено образ лідера в 
уявленнях студентства за допомогою незавершених речень (1. Лідер – це людина, яка…; 2. Розкрийте 
образ лідера у політиці, освіті, виробництві). Завданням другого етапу було визначення ключових 
категорій аналізу, які відбивають змістове наповнення конструкту «лідер». У результаті інтерпретації 
відповідей було визначено зміст конструкту «лідер» за частотою появи характеристики у вибірці. 
Ключовими змістовими характеристиками конструкту лідер стали: влада (120), домінування (120), 
відповідальність (112), цілеспрямованість (80), впевненість у собі (54), готовність до рішучих дій 
(50). Для визначення гендерної специфіки образу лідера досліджуваних просили дати відповіді на 
відкриті запитання: 1. Опишіть образ лідера-чоловіка. 2. Опишіть образ лідера-жінки. Обробка 
результатів здійснювалася за допомогою контент-аналізу. В організації та інтерпретації результатів 
дослідження ми послуговувалися феміністською методологією дослідження, зокрема опиралися на 
standpoint theory (теорію позиції) Сандри Хардінг. Такий підхід до проведення дослідження дозволив 
змістити акцент в інтерпретації результатів із констатації представленого студентами образу лідера 
на спосіб його конструювання.  

Теорія «standpoint» – постмодерністський метод аналізу міжсуб’єктивних дискурсів. Вона 
виникла серед теоретиків фемінізму, таких як Д. Сміт, Н. Хартсок, Д. Харрей, С. Хардінг, Е. Уіллі, 
Л. Хантер та П. Хілл Коллінз. Найважливіша ідея теорії позиції полягає в тому, що проекція 
особистості, її самовираження, бачення, розуміння будь-яких явищ, проблем залежить від її 
соціального та політичного досвіду. Згідно до такого підходу позиція (уявлення) – це точка зору, з 
якої людина сприймає світ і може його інтерпретувати [3]. Позиція впливає на те, як людина, що її 
приймає, соціально конструює певну реальність, у нашому випадку – конструює образ лідера. Отже 
позиція – це ментальна висхідна, з якої розглядаються та інтерпретуються речі, об’єкти або 
принципи, відповідно до яких вони порівнюються, та формуються умовиводи, узагальнення. Іншими 
словами, це певна система конструктів, на основі якої людина конструює власну картину світу, 
зокрема, образ лідера.  

Чоловіки та жінки сприймають світ по-різному, спираючись на різний досвід, який вони мають. 
Через різний досвід це призводить до того, що вони мають різні завдання в суспільстві, що 
легітимізується через стереотипи щодо виконання гендерних ролей, самореалізації. Як свідчать 
результати дослідження це значною мірою відбивається на формуванні уявлень про образ лідера у 
різних сферах. Як чоловіки, так і жінки бачать чоловіків лідерами у сфері політики (73% чоловіків та 
65% жінок), бізнесі (60% чоловіків та 65% жінок), освіті (47% чоловіків та 40% жінок), медицині 
(54% чоловіків та 48% жінок). Жінок лідерами у політиці бачать тільки 15% чоловіків та 27% жінок, 
у бізнесі – 37% чоловіків та 40% жінок; в освіті – 45% чоловіків та 58% жінок; у медицині – 40% 
чоловіків та 48% жінок. Отримані результати свідчать про домінування у картині світу студентства (і 
чоловіків і жінок) образу лідера більшою мірою чоловіка, причому у різних сферах. Значно меншою 
мірою присутній образ лідера жінки, особливо у політиці. Конструюються образи лідера в залежності 
від сфери, яка традиційно вважається чоловічою (політка, бізнес) чи жіночою (освіта, медицина) у 
певній культурі, суспільстві, країні. 
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Нерівність різних соціальних груп створює відмінності в їхніх позиціях, поглядах, уявленнях, 
системі конструктів. Як свідчать результати дослідження конструювання маскулінного образу лідера 
створює нерівність у баченнях цієї проблеми, оскільки ключовим концептом образу лідера є 
«домінування». Лідерство асоціюється з владними функціями. Однак концепт «влада» має різне 
значення в обох групах досліджуваних. Чоловіки розглядають владу через конфронтаційну позицію, 
через усвідомлення влади «над…» (pover over), в той час як жінки – через кооперативну позицію; 
вони сприймають її як придбання, компетенцію, повноваження, усвідомлення сили «для…» (pover 
for). Безперечно, що різне розуміння зумовлює різне використання влади. І чоловіки, і жінки не 
заперечують жінку лідера, але за результатами більшості досліджуваних (56%) вона повинна 
відмовитися від своєї позиції і прийняти модель чоловічу, яка конструюється на домінуванні-
підпорядкуванні. У той час як досліджувані обох вибірок визнають, що вирішувати проблеми у 
різних сферах (політиці, медицині, освіті) можуть жінки, оскільки вони здатні до компромісів, вміють 
вислухати, перейнятися проблемою іншого, володіють техніками ефективного спілкування, більш 
гнучкі у вирішенні проблем, вміють викликати до себе інтерес, більш відповідально і ретельно 
підходять до вирішення проблем, але ці характеристики не входять до образу лідера, бо у них він 
інший. Тому часто жінки, які обирають маскулінну модель лідерства застосовують різні стратегії для 
виживання. Деякі жінки-фахівці підкреслюють лише ті характеристики, які вважають цінними в 
їхньому професійному контексті, з позицій маскулінної моделі, дозволяючи собі бути жінками лише 
в приватних умовах. Як альтернатива, жінка може просто намагатися імітувати риси, звички та 
практики домінуючої групи, одночасно придушуючи в собі жіночі стратегії. Для теоретиків концепції 
позиції альтернативою цих стратегій є спроба залишатися в суперечливих контекстах і робити це 
критично та осмислено. 

Таким чином, теорія позиції створила можливість досліджувати особливості конструювання 
образу лідера у картині світу студентства. В уявленнях студентства присутній образ лідера, який має 
різні способи конструювання у досліджуваних чоловіків та жінок. Однак образ жінки лідера в 
уявленнях обох вибірок є маскулінним і не поширеним. Уявлення студентства є соціально 
сконструйованими і існують у вигляді гендерних стереотипів, але оскільки вони сконструйовані, то є 
можливість їхньої реінтерпретації, конструювання моделей лідера, які б стосувалися не статі, а тих 
завдань, які на сьогодні необхідно вирішувати лідерам.  
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ПРОСТИТУЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА  

ТА ЗАКОНОДАВЧІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

Відповідно до Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції 
третіми особами, «проституція і зло, яке супроводжує її, — торгівля людьми, несумісні з гідністю і 
цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім’ї і суспільства».  

Проституція – неймовірно жорстоке явище: 
- 92%-95% жінок у проституції були жертвами сексуального насильства; 
- близько 70% проституйованих осіб страждають від посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР, як в учасників бойових дій); 
- рівень смертності жінок в проституції в 40 разів вищий за середньостатистичний; 
- 75% жінок у проституції вчиняли спробу самогубства [4]. 
За даними Міжнародної організації праці, чоловіків у проституції лише близько 2%, тобто 98% 

– це жінки [7]. За іншими даними кількість жінок у проституції сягає 90%, причому 87% 
проституйованих жінок – мігрантки, зокрема з України [5]. 
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Довгий час вважалось, що ефективних методів боротьби з проституцією, в тому числі, 
законодавчих, не існує. Протягом століть практикувалось лише покарання проституйованих осіб, 
тимчасова заборона проституції та/або державний контроль над даною сферою. Цей підхід не давав 
довгострокових позитивних результатів, більше того, як тільки проституція ставала узаконеною в тій 
чи іншій мірі, збільшувалась і торгівля людьми, зростало насильство проти жінок, переслідування 
торговців людьми ставало складнішим. На разі ситуація змінилася: міжнародні правозахисні організації 
звернули увагу на те, що ефективна боротьба з проституцією та торгівлею людьми можлива не через 
покарання жінок, з тієї чи іншої причини втягнутих у проституцію, а через боротьбу з попитом.  

У Рекомендованих принципах і настановах ООН з прав людини і торгівлі людьми зазначено, що 
«стратегії, спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми, мають стосуватися попиту як основної причини 
торгівлі людьми». До Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності було 
прийнято Протокол від 15 листопада 2000 року «Про попередження і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками і дітьми, та покарання за неї», який вимагає від держав-учасниць «вживати або 
вдосконалювати законодавчі або інші заходи... спрямовані на протидію попиту, що породжує 
експлуатацію людей, особливо жінок і дітей, в усіх її формах, оскільки це призводить до торгівлі 
людьми».  

Резолюція Ради Європи 2014 року прямо вимагає від держав розглянути криміналізацію 
покупця як найефективніший інструмент для протидії торгівлі людьми. Звіт Ради Європи 
«Проституція, торгівля людьми та сучасне рабство в Європі», на якому базувалася вказана резолюція, 
підтверджує, що правова модель, де покарання спрямоване на покупця в проституції, 
відповідальність за сутенерство та торгівлю людьми залишається високою, а проституйована особа 
звільнена від покарання — найкраще правове рішення серед усіх країн-членів Ради Європи.  

У дослідженні Європарламенту про сексуальну експлуатацію, проституцію та їхній вплив на 
гендерну рівність сказано, що проституцію не може бути визнано легітимним бізнесом хоча б тому, 
що вона суперечить фундаментальним правам людини і принципу гендерної рівності, а «нормалізація 
проституції чи торгівлі людьми або будь-яка їхня легалізація — це легалізація сексуального рабства і 
гендерної нерівності для жінок» [8]. 

Торгівля людьми та проституція нерозривно пов’язані: перше існує завдяки другому і живить 
його. Науковці з кількох університетів Німеччини і Великої Британії провели спільне дослідження у 
116 країнах, яке підтвердило, що в середньому в державах, де легалізовано проституцію, зростає 
торгівля людьми; водночас покарання покупців у Швеції призвело до скорочення ринку проституції і 
зменшення торгівлі людьми [2]. На думку професорки права, докторки наук Рахель Гугель, яка 
захистила дисертацію з проблем законодавчого регулювання проституції, Німеччина обрала 
«принципово помилковий підхід... Щоб захистити жінок, проституцію має бути обмежено, а клієнтів 
– покарано» [6]. 

Швеція стала першою країною, яка змінила своє законодавство у відповідності з принципом, 
що боротьба з попитом є ключовим елементом протидії торгівлі людьми та проституції. Закон про 
криміналізацію покупця було прийнято в Швеції у 1999 році, після багатьох років досліджень та 
опитувань. Згодом відповідні закони прийняли Норвегія, Ісландія, Канада, Ірландія та Франція. 
Впровадження подібної концепції розглядають й інші країни. 

Основна суть Шведської правової моделі боротьби з проституцією (також відомої як 
Скандинавська, Північна, Нордична модель) – відповідальність для сутенерів та клієнтів проституції, 
але звільнення від відповідальності проституйованих осіб. Натомість постраждалим особам 
пропонується реальна допомога у виході з проституції (за їхнім бажанням) та різні види підтримки, 
зокрема психологічна, правова, матеріальна.  

Таким чином, відбувається кардинальна зміна застарілого і дискримінаційного погляду на 
проституцію, як проблему, яку створюють жінки, і яка існує через жінок. Враховуючи наявні факти 
про насильство проти жінок в проституції, методи, якими їх втягують в цю індустрію, економічну 
нерівність та бідність жінок, як одну з ключових причин їх потрапляння в проституцію, а також 
критично низький середній вік, в якому більшість потрапляє в проституцію (13-14 років), міжнародна 
спільнота, прогресивні уряди держав та правозахисні організації нарешті визнають жінок 
постраждалими, а не злочинницями.  

Українське законодавство не узгоджується з такою концепцією: хоча кримінальна 
відповідальність за проституцію у нас не передбачена, адміністративна відповідальність залишається 
(1811 КУАП), що є інструментом тиску на проституйованих жінок не лише з боку правоохоронних 
органів, але й з боку сутенерів, клієнтів, посередників (страх розголосу, приниження, насильства). 
Існує також і кримінальна відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття 
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проституцією (стаття 303 ККУ) та торгівлю людьми (стаття 149 ККУ), проте покупці проституції в 
Україні досі залишаються в тіні, що означає не лише їхню впевненість у своїй безкарності, а й 
відсутність законодавчого впливу на попит, до якого закликає міжнародна спільнота.  

Впровадження Шведської правової моделі боротьби з проституцією дуже ускладнюється тим, 
що торгівля людьми та проституція – вкрай прибутковий «бізнес»: світові прибутки від проституції 
складають приблизно $186 мільярдів на рік [8]. Вигідність торгівлі живим товаром призводить не 
лише до масових викрадень та заманювань дівчат та жінок у проституцію, але до можливості 
фінансувати безліч лобістів узаконення (легалізації або повної декриміналізації) сутенерства та 
проституції. Лобістські групи можуть носити різні назви, в тому числі використовувати у своїх 
найменуваннях слова «правозахисний», «спілка секс-робітників», співпрацювати з деякими 
міжнародними організаціями чи, навіть, заявляти про свою феміністичну спрямованість, коли це 
вигідно. Маючи доступ до ЗМІ, вони заповнюють інформаційний простір матеріалами, що 
підривають довіру до тих чи інших досліджень на користь криміналізації покупців, маніпулюють 
даними щодо насильства проти жінок у проституції [1], знецінюють досягнення нового підходу 
боротьби з проституцією, пропонуючи натомість ідею про те, що деяких «особливих» жінок та 
маленьких дівчат цілком влаштовує безперервне сексуальне насильство від незнайомих чоловіків, що 
жінки та дівчата самі на таке «погоджуються».  

Причина атаки на правову концепцію, що звільняє від відповідальності жінок у проституції та 
переводить фокус на попит проста: дана концепція ефективна, тобто призводить до зменшення 
обсягів проституції та торгівлі людьми. Фінансові втрати, які при цьому несуть головні бенефіціари – 
сутенери, посередники та постачальники живого товару, змушують протистояти такому підходу на 
всіх рівнях, в тому числі прикриваючись турботою про жінок. Проте, деякі факти неможливо 
заперечити чи знецінити: за 13 років з моменту легалізації проституції в Німеччині 69 
проституйованих жінок було вбито та на 28 було здійснено замах на вбивство. 127 жінок у 
проституції було вбито за 30 років у Нідерландах, де проституцію теж легалізовано і лише за 5 років 
31 проституйована жінка була вбита в Іспанії, де проституція легальна. Протягом 19 років дії 
правової моделі криміналізації покупців жодна жінка у проституції не була вбита клієнтом чи 
сутенером у Швеції [3]. На разі протистояння триває. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Гендерна соціалізація є важливою складовою загальної соціалізації особистості, своєрідним 
суспільним конструюванням диференціації між статями [1]. Її специфіка полягає у засвоєнні 
індивідом культурної системи гендеру суспільства, в якому він живе. Цей процес забезпечує 
становлення психологічної статі та формування адекватних гендерних уявлень, засвоєння гендерних 
ролей та цінностей, сприяє iдентифiкацiї дитини з особами своєї статі, передусім − із майбутньою 
роллю батька або матері [4]. Отож, гендерна соціалізація особистості –це процес засвоєння 
соціальних норм, правил, особливостей поведінки, установок відповідно до уявлень про гендерну 
роль, її формування та призначення [3]. 

В рамках нашого дослідження проаналізуємо зміст і сутність поняття психолого-педагогічний 
супровід гендерної соціалізації старших дошкільників. Він передбачає необхідність сформованого у 
педагогів цілісного уявлення про дитину як об’єкт і суб’єкт соціалізації, ставлення до неї як до 
суб’єкта спілкування, співпраці, партнерства, надання права на власний вибір [2]. Йдеться про 
визнання самоцінності дитинства, застосування принципів особистісно-орієнтованого навчання і 
виховання на засадах гуманізму та демократії. 

При аналізі поняття «супровід» важливим є те, що суб’єктом гендерної соціалізації дошкільників є не 
тільки дитина, а й дорослі (педагоги і батьки). Психолого-педагогічний супровід передбачає одночасне 
перебування з дитиною, яка через вікові особливості проходить первинну соціалізацію.  

Згідно з цим підходом, вихователів й вихованців визнають рівноправними партнерами у 
спілкуванні, які зважають на інтереси й позиції один одного. Дитину визнають активним партнером 
спільної діяльності, здатною проявляти свій потенціал, ціннісно ставитися до довкілля й до себе, 
усвідомлювати свою значущість, знати свої гендерні ролі у соціальному середовищі й не лише 
пристосовуватися до умов життя, а й активно впливати на них в межах своїх вікових можливостей. За 
такої умови виявляють “надзвичайно вагомий у розвивальному плані феномен появи у дитини 
почуття дорослішання, яке починається там, де створюються ситуації співучасті у творенні виховних 
задумів, рішень, де “Ми” є визначальним у педагогічній взаємодії і визначає характер взаємин з 
ровесниками та дорослими, сприяє виникненню прагнення до своєчасної корекції гендерної 
поведінки, якщо цього вимагають життєві обставини.  

Проектування психолого-педагогічного супроводу гендерної соціалізації старших дошкільників 
реалізується через забезпечення організованої взаємодії у системі «дорослий-дитина», «дитина-
дитина», «дитина-соціум».  

Ми розглядаємо психолого-педагогічний супровід як складну багаторівневу систему. Вона 
передбачає таку ієрархію: соціальна площина (соціум, держава, суспільство), психолого-соціально-
педагогічна площина (заклади дошкільної освіти та сім`я як найважливіші соціальні інституції 
соціалізації); особистісна площина, що є індивідуальним супроводом гендерного становлення 
особистості. Усі ці площини системи супроводу забезпечує гендерну соціалізацію особистості в 
старшому дошкільному дитинстві [2].  

Психолого-педагогічний супровід гендерної соціалізації є процесом особистісної взаємодії між 
тим, хто супроводжує, і тим, хто цього потребує, спрямованим на актуалізацію соціального 
потенціалу дитини для її успішної соціалізації. Ми виділили такі структурні елементи психолого-
педагогічного супроводу: 

- мета і завдання; 
- пріоритетні напрями та зміст діяльності дорослих з дітьми; 
- способи взаємодії дорослих з дітьми на основі гуманістичної позиції вихователів, батьків 

та інших суб’єктів супроводу; 
-  розгортання процесу у часі та просторі через поетапну реалізацію; 
-  критерії ефективності гендерної соціалізації як результату [2]. 
Мета гендерної соціалізації визначається підготовкою дітей до гнучкого гендерного репертуару 

у поведінці та різноманітних сферах життєдіяльності із урахуванням їхніх здібностей, уподобань, 
нахилів і можливостей, пропагування ідеї рівності та взаємозамінності гендерних ролей, повноти 
розвитку індивідуальності. 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

180 

Аналіз цілей гендерної соціалізації через призму психолого-педагогічного супроводу дозволив 
згрупувати завдання, що виокремлюються у напрями: 1) сприяння адаптації дитини до умов 
життєдіяльності, оволодіння різноманітними засобами гендерного спілкування та взаємодії; 
2) сприяння розвитку самоусвідомлення дитиною своєї гендерної ідентичності та подальшій 
самореалізації внутрішнього потенціалу індивідуальності; 3) формування у дитини суб’єктивної 
життєвої егалітарної гендерної позиції, що ґрунтується ідеях: чуйності в різноманітності взаємодій між 
статтями, рівності можливостей і прав статей; 4) формування соціалізованої гармонійної цілісної 
особистості незалежно від її гендерної належності. 

Окреслені цілі та завдання ми розглядаємо як основу для визначення змісту діяльності дорослих з 
дітьми, відбору форм, методів і засобів гендерної соціалізації дитини дошкільного віку.  

Для реалізації означених завдань використовувалися такі форми роботи: практикум, 
організація свят і розваг, робота з криптограмами, чайнвордами, ребусами, проведення тематичних 
днів, організація практичного соціального досвіду; методи: моделювання, розігрування та аналіз 
конфліктних ситуацій, вправляння, привчання, сюжетно-рольові ігри, театралізовані ігри, дидактичні 
ігри, педагогічна провокація, методика “репетиція поведінки” (моделювання, інструктаж, 
підкріплення), інтерактивні методи, створення виховуючих ситуацій, переорієнтація діяльності, 
метод організації діяльності, дискусії, позитивний приклад, ідентифікація своїх і чужих вчинків, 
елементи психодрами, метод творчого проекту, ігри-тренінги. 

Отже, запровадження у педагогічний процес закладів дошкільної освіти системи психолого-
педагогічного супроводу гендерної соціалізації дітей забезпечує педагогічно виважений і 
гармонійний процес гендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку. Показником ефективності 
пропонованого психолого-педагогічного супроводу є позитивні зміни у рівнях гендерної соціалізації 
дітей старшого дошкільного віку, і як результат – збільшення кількості дітей із високим рівнем 
гармонійної особистості. 

Предметом подальших досліджень вважаємо розробку психолого-педагогічного супроводу 
гендерної соціалізації молодших дошкільників в умовах закладів дошкільної освіти. 
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посібник / Л.М. Олійник – Миколаїв: ПП «Принт-Експрес», 2008. – 50 с. 

2. Рогальська-Яблонська І.П. Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в 
дошкільному дитинстві [монографія] / І.П. Рогальська-Яблонська. – К.: Міленіум, 2008. – 400 с. 

3. Словарь по социальной педагогике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 
Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с.  

4. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб./ М.Г. Ткалич – К.: Академвидав, 2011. – 248 с. 

Кириленко С. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ГЕНДЕРНА ІСТОРІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Гендерна історія – спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію формування та 
функціонування соціальних відносин, які базуються на сприйнятті статевих відмінностей; історію 
уявлень про «чоловіче» і «жіноче» як категорії соціального ієрархічного укладу; історію гендерних 
стосунків, як систему відносин влади і соціального контролю, виражених в гендерних ідеологіях і 
поданих у гендерних репрезентаціях.  

Гендерна історія подолала довгий і тернистий шлях, перш ніж перетворитись в окрему галузь 
історичної науки. Починаючи з історичної фемінології на рубежі 1980-1990-х рр., коли ідеї 
протистояння як у світовій політиці, так і в науці поступилися місцем толерантності, фемінологи 
замислилися над перспективністю жіночих досліджень. Вихід із глухого кута бачився насамперед у 
використанні «концепції гендеру», яка змушувала зробити предметом вивчення соціально-культурні 
прояви статевої приналежності, відмінності статей, створені культурою та історією. Так, у світовій 
історичній науці на зміну історичним портретам жінок певного соціального стану, або роботам, 
присвяченим описам становища жінки в сім’ї в різні епохи, з’являються контекстуальні праці, в яких 
на передній план висувається співвідношення між соціальною і гендерною ієрархією, соціальною і 
гендерною міфологією, соціальною і гендерною історією. 

Методологічна криза української історичної науки на зламі ХХ-ХХІ ст. певною мірою 
підштовхнула вітчизняних дослідників відійти від формаційно-класового сприйняття історичного 
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процесу, та по-іншому поглянути на соціо-політико-культурний розвиток людства. Усвідомлення 
цього насамперед проявилося у зростанні дослідницької уваги до ролі чоловіків і жінок у різних 
сферах суспільного буття, що матеріалізувалося у сотнях наукових публікацій, які вийшли з-під пера 
українських науковців. Звісно, подібний інтерес пробудився не на порожньому місці. Перші гендерні 
студії (щоправда, з феміністичним ухилом) започаткували ще історики ХІХ-початку ХХ ст. 
(М. Костомаров, В. Іконников, В. Антонович, Л. Левицький О. Лазаревський, М. Грушевський), 
котрі, не підозрюючи того, заклали базу гендерного підходу в осмисленні шляхетсько-козацько-
старшинських соціумів Правобережної та Лівобережної України. Притаманним для цього періоду є 
домінування етнографічних студій, а також публікацій, присвячених видатним історичним особам та освіті 
жінок. Для радянських дослідникам незаперечними стали комуністичні настанови. Ось одна з них: 
«Радянська влада звільнила жінку, за що вона віддячує працею і боротьбою». Тому провідною тематикою 
була участь жіноцтва у побудові соціалізму і комунізму під керівництвом партії більшовиків. Автори суворо 
дотримувалися принципу партійності, який часто суперечив об’єктивній дійсності.  

Тенденція боротьби традиціоналізму і модернізму відбилася і на гендерних студіях, які виявили 
кількісне зростання та урізноманітнення тематики на сучасному етапі. Не маючи можливостей 
вирватися з полону марксистської методології та віддаючи данину західним фемінологічним 
традиціям, сотнями з’являються публікації, присвячені статусу жінки в соціально-економічній сфері, 
ролі жінки у мікросоціумі сім’ї та макросоціумі суспільства, участь українського жіноцтва в 
економічній діяльності. У намаганні відродити національну ідентичність створювалися нові 
ідеологічні міфи, що безпосередньо зачепило і образ української жінки. Спочатку митці, а за ними і 
деякі історики, прийняли за аксіому твердження про споконвічний високий статус жінки в 
українській сім’ї та суспільстві. Було канонізовано культ Берегині, що піднявся до рівня офіційно-
державного статусу. Щоправда, останніми роками подібна гіперболізація потроху спадає, і вчені 
заявляють про об’єктивне осмислення гендерних факторів. Насамперед це відображається в працях 
В. Борисенка, О. Боряка, І. Ворончука, Н. Гаврилюк, В. Гнатюка, О. Гуржія, Е. Друзь, Т. Журженко, 
О. Кісь, О. Кравець, З. Кузелі, Н. Лавріненка, А. Лисенка, Е. Лібанова, О. Маланчук-Рибак, 
В. Маслійчук, О. Левицького, І. Петренко, А. Пономарьова, В. Рички, Л. Смоляр, Н. Старченко 
Л. Стефаненко, Т. Супліна, Р. Чмелика та ін. 

Вагоме місце в новітній українській історіографії посідає і роль жіноцтва у суспільно-
політичних відносинах: жіноцтво України у державно-політичному житті в цілому, в революціях, у 
війнах ХХ століття. Дана проблематика є однією з найбільш розроблених, про що свідчить велика 
кількість публікацій. Дослідники займаються як загальними питаннями, а саме: формування, 
становлення, характеристика, становище, оцінка жіночого руху на різних етапах його розвитку, – так 
і більш конкретними, тобто присвячують свої студії окремим регіонам і навіть організаціям або 
друкованим органам. В окрему когорту виділяються праці В. Абрамова, М. Гавришко, О. Гнатчук, 
І. Грабовської, У. Головчанської, І. Дейнеги, М. Дядюк, Г. Іванущенко, К. Кобченко, О, Кривоший, 
А. Лисенко, О. Луценко, О. Маланчук-Рибак, Н. Миронець, О. Оніщенко, Т. Раєвич, С. Світленко, 
А. Слугіна, Л. Смоляр та ін. 

Значний внесок у розвиток історичної науки зробили вчені, які займалися проблематикою ролі 
жіноцтва у духовній сфері життя українського народу (наука, освіта, мистецтво, релігія). Насамперед 
це праці О. Аніщенко, Г. Бондаренко, О. Боряк, І. Верби, В. Вірченко, А. Гамаш, І. Головахи, 
О. Давидюк, В. Добровольської, Л. Єршової, І. Зеленчук, І. Ігнатенко, О. Кісь, К. Кобченко, 
А. Коцури, Л. Лобанової, І. Малинко, І. Матяш, Л. Применко, К. Руденко, С. Рудої, Т. Сухенко, 
О. Стяжкіної, І. Тимченко, А. Фоменко, Т. Тронько, Т. Шушари, Н. Швайби, Л. Шумрикової-
Карагодіної та ін. 

Отже, навіть з такого стислого огляду історіографії спостерігається чітка тенденція до 
панування у вітчизняній науці історико-фемінологічних тенденцій, складається враження про 
«острівне» становище жіночих досліджень, коли більшість вчених намагаються вписати жінку в 
історію, змусити побачити щось до цього небачене, відчути забуте і не почуте. Сьогодення ставить 
перед історичною наукою невідкладне завдання написати історію складання і функціонування 
взаємовідносин, стратифікуючи суспільство за статевими ознаками, історію уявлень про «чоловіче» і 
«жіноче» як категорії соціального ієрархічного порядку, історію самовизначення жінок та чоловіків. 
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Коваленко Є. 
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ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ У СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ 

Софія Федорівна Русова (1856-1940) – видатний представник української культури, 
громадський і державний діяч, письменниця, вчений-педагог, автор концепції національного 
дитячого садка і школи, шкільних підручників та науково-педагогічних праць, педагог-практик, 
співробітник численних часописів («Світло», «Вільна українська школа», «Украинская жизнь», 
«Наша доля», «Пчілка» та ін.), член Центральної Ради і співробітник Міністерства освіти в УНР і, 
передусім, – палкий патріот України. Нею видано понад 150 науково-педагогічних праць: статей, 
монографій, підручників. Проте в радянський період її справи і помисли були сфальсифіковані, 
перекручені, несправедливо оговорені, приречені на дискримінацію і гоніння офіційною 
пропагандою. І лише з 1991 року, коли були розсекречені архіви, педагогічна громадськість України 
змогла долучитися до її доробку.  

Спадщина Софії Русової активно досліджується українськими науковцями, проте низка проблем, над 
якими працювала С.Русова, все ще залишаються недостатньо вивченими і проаналізованими. Серед них і 
гендерні питання. Софію Русову завжди глибоко хвилювало жіноче питання. З молодих літ вона 
обстоювала ідею про важливу роль жінки у загальнокультурному житті країни. Її власне життя було 
прикладом енергійної невтомної боротьби за кращу долю рідного народу. Водночас вона об’єктивно 
оцінювала своєрідність і специфіку жіночої природи, її особливе життєве призначення у світі, 
відповідальність за виховання дітей, збереження родинних і суспільних традицій. 

 Софія Федорівна постійно проводила велику роботу серед жінок, залучаючи їх до громадських 
справ. Вона активно долучилася до роботи створеної у 1920 році в УНР Української жіночої ради, а 
згодом була обрана її головою. Головну мету Української жіночої ради вона вбачала в об’єднанні 
усіх жіночих організацій в Україні і встановлення зв’язків із закордонними жіночими організаціями, 
утвердження авторитету та визнання України у світі.  

В еміграції Українська жіноча рада продовжила свою діяльність, і С.Русова з притаманним їй 
ентузіазмом та енергією керувала роботою цієї організації до кінця свого життя. Як представниця 
України вона брала участь у всесвітніх жіночих конгресах у Гаазі, Женеві, Відні, Копенгагені. 
С.Русова налагодила контакти з Червоним Хрестом, і за її ініціативою згодом було направлено 
допомогу голодуючим дітям України.  

Важливе соціально-політичне і науково-історичне значення має книга С.Русової «Наші визначні 
жінки» (1935), в якій вона змалювала життєвий шлях і творчість таких видатних постатей в історії України 
як Христина Алчевська, Ганна Барвінок, Марко Вовчок, Катерина Гриневичева, Дніпрова Чайка, Галина 
Журба, Марія Загірня, Олександра Єфиненкова, Олена Киселівська, Наталія Кобринська, Ольга 
Кобилянська, Уляна Кравченко, Олена Пчілка, Леся Українка, Любов Яновська та інші. 

Витоки емансипації жінки С.Русова вбачала у наданні жінкам права на отримання повноцінної освіти 
на усіх щаблях, особливо середньої і вищої. У зв’язку з цим вона у своїх працях значну увагу приділяла 
проблемі коедукації – спільному навчанні хлопців і дівчат, яка привертала увагу багатьох видатних 
педагогів другої половини ХІХ та упродовж всього ХХ століття (К.Ушинський, М.Корф, М.Шашкевич, 
О.Духнович, М.Рубінштейн, П.Блонський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, В.Кравець та ін.).  

Софія Русова відзначала, що історія вирішення коедукації тісно пов’язана з тим, як у тому чи 
іншому суспільстві вирішувалось питання щодо емансипації жінки, надання їй рівного права на 
участь у політичному, економічному і культурному житті країни. Саме тому особливого звучання 
проблема коедукації почала набувати з другої половини ХІХ століття у зв’язку з обговоренням прав 
жінок, в тому числі і на освіту.  

Софія Русова проблемі коедукації надавала великого значення і розглядала її в контексті проблем 
соціального і морального виховання молоді. Вона ретельно вивчала досвід організації мішаних шкіл і 
зазначала, що з розвитком масової початкової освіти почало здійснюватися спільне навчання на цьому 
рівні, вимогу якого проголошували Я.А. Коменський, Е. Роттердамський, Т. Мор, а пізніше – Р. Оуен, 
Т. Шевченко та інші. Традиційно з часів Українського Відродження у нас початкова школа була 
мішаною, а в середній ланці коедукація в Україні почалася лише на початку ХХ століття. В той час як у 
більшості розвинених країн світу – Норвегії, Швеції, Данії, Голландії, Англії, Німеччині, Швейцарії, 
США – коедукація почала поширюватися в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. С.Русова уважно 
стежила за цим процесом. Особливо за тією дискусією, яка велась навколо доцільності коедукації. 
Вчена аналізувала дві тенденції щодо коедукації, які простежувалися в працях науковців того періоду. 
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Прихильники першої визнавали доцільність спільного навчання хлопців і дівчат, вважаючи, що така 
школа є більш сприятливою для морального й інтелектуального розвитку як хлопців, так і дівчат.  

Представники другої концепції знаходили у спільному навчанні чимало негативного, 
зауважуючи, що, по-перше, коедукація не дає кожній статі розвинутися сповна, а спричинює те, що 
хлопці недорозвиваються у своїх чоловічих рисах, а дівчата – в своїх жіночих, а при постійному 
взаємному контакті хлопці набираються жіночих рис, а дівчата хлоп’ячих. По-друге, коедукація 
негативно впливає на здоров’я дівчат, бо призводить до їхньої перевтоми при проходженні важкої 
для них програми хлоп’ячих шкіл. Заперечення коедукації в середній школі багато педагогів та 
гігієністів мотивували ще й тим, що коедукація в період статевого дозрівання занадто збуджує жагу 
всього товариства, шкодить спокійному проживанню цього періоду як хлопцям, так і дівчатам. У 
зв’язку з цим вони наполягали на тому, щоб у цей час у школі цілком відокремлювали хлопців від 
дівчат. На поширення такої думки, зокрема, значний вплив мав авторитетний на той час 
американський вчений Стенлі Холл, який категорично заявляв, що “майже всесвітня згода вимагає в 
цей вік відокремлення хлопців від дівчат” [3, с.288]. 

С.Русова, опираючись на результати досліджень, зазначала, що ці негативні погляди на 
коедукацію не мають певного ґрунту. У “Дидактиці” вона наводить дані анкетного опитування щодо 
вивчення впливу коедукації на виховання, на підставі яких робить висновки, що спільне навчання 
хлопців і дівчат має добрий взаємний вплив на учнів: хлопці стають не такі зухвалі й сухі, дівчата 
набираються більшої сміливості та справедливості, не так захоплюються дріб’язками свого одягу. 
Обидві статі пізнають одна одну краще, і хоча при цьому зникає чимало ілюзій, але любов, що 
зростає на ґрунті товариства, стає міцнішою. Розвіює С.Русова й думку щодо того, що товариство, 
яке утворюється в мішаних школах, перешкоджає одруженню. Посилаючись на статистичні дані, 
вчена доводить, що кількість дівчат, що вступили у шлюб у певному віці з мішаних шкіл становить 
24-36%, в той час як з жіночих – лише 11-23% [3, с.288]. 

С.Русова полемізувала й з педагогами стосовно того, що навчання не може бути спільним для 
хлопців і дівчат, бо дівчатам трудніше даються такі науки як математика, фізика, хімія й механіка. 
Вона зауважувала, що результати іспитів в мішаних школах за останні роки були такі гарні для обох 
статей, що не може бути й мови про зміну шкільної програми й утворення однієї для хлопців, а іншої 
– для дівчат. Водночас С.Русова визнавала, що як поміж хлопцями, так і поміж дівчатами можуть 
бути ті або інші нахили, здібності до тих чи інших наук.  

Не підтримувала С.Русова й позицію щодо необхідності роздільного навчання хлопців і дівчат 
в період статевого дозрівання. Вона зауважувала, що «воно (спільне навчання – Є.К.) дає найкращі 
наслідки – зближує обидві статі, паралізуючи небажаний флірт справжніми товариськими 
відносинами, ставлячи ці взаємини на певний шлях спільної праці, прагненнями до однієї загальної 
мети» [3, с.288]. 

Разом з тим С.Русова не заперечувала того, що період статевого дозрівання вимагає особливої 
уваги з боку вихователів. Вона надавала великої ваги сексуальному інстинкту, який найбільш 
рельєфно починає проявлятися в пубертатному періоді [4, с.98]. Нормальний розвиток сексуального 
інстинкту С.Русова тісно пов’язувала з моральним вихованням дитини з раннього віку, із спільним 
вихованням і навчанням дівчаток і хлопчиків у сім’ї та школі. Вже на початку ХХ століття С.Русова 
підіймала питання про необхідність педагогічної цензури фільмів для дітей, про створення наукових 
комісій, які б вели боротьбу з негідними фільмами та забороняли шкідливі. 

Не втратили свого значення й окремі поради С.Русової стосовно необхідності включення дітей у 
певний соціальний осередок, у якому вони навчаються розуміти обов’язок і висувати його в житті на перше 
місце, задовольняти свої різноманітні інтереси. Великого значення щодо оздоровлення статевих відносин 
надавала С.Русова спільній участі дітей і молоді в дитячих і молодіжних організаціях.  

Підсумовуючи, зазначимо, що ті питання, які у своїх працях підіймала Софія Русова, 
залишаються актуальними і в наш час. А світлий образ цієї дивовижної мужньої жінки надихає всіх, 
готових «нести люті муки за свій народ, за рідний край», готових на «високий громадянський подвиг 
в ім’я Вільної Соборної України».  
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦІНЮВАННЯ 
 РІВНЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Із вересня 2017 року на базі Інноваційного освітнього центру Міжнародного дитячого центру 
«Артек» розпочалося впровадження спецкурсів «Критичне мислення» та «Медіаграмотність». У зв’язку 
з цим під час 13-ї зміни 2017 року було проведено оцінювання критичності мислення 156 учнів 9-11 
класів (71 дівчини і 86 хлопців) за допомогою адаптованого О.Л. Луценко [1] претесту критичного 
мислення із розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет книги Lauren Starkey «Critical thinking 
skills success» [2]. Тест складається з 30 питань. На наш погляд, цей тест не можна розглядати як 
повноцінний психометричний інструмент оцінювання рівня критичного мислення учнів, оскільки його 
цільовою популяцією є дорослі, і, крім того, процес адаптації тесту не передбачав заміну специфічного 
американського географічного та культурного контексту запитань вітчизняним. Тим не менше, є 
підстави говорити про гендерну специфіку у відповідях на окремі запитання тесту, для яких виявлено 
статистично значиму різницю між хлопцями та дівчатами. Загалом дівчата впоралися із завданнями 
тесту дещо краще, ніж хлопці, хоча, якщо підходити більш строго, то різниця у середніх оцінках є 
значущою лише на рівні 0,088 за тестом Стьюдента (у припущенні нерівності дисперсій), що у даному 
випадку є підставою відхилити гіпотезу про неоднаковість середніх. 

Тим не менше, виявлено ряд питань тесту, на які кількість правильних відповідей значимо 
відрізняється у представників різних статей. Оскільки кожне із завдань претесту Л. Старкі 
присвячено окрему аспекту критичного мислення, далі ми наводимо саме аспекти, а не власне тексти 
запитань, хоча, в тому числі й після перекладу російською мовою, особливості вжитих у них понять 
могли відбитися на результатах у розрізі статі опитуваних. 

Аспекти критичного мислення та різниця між хлопцями і дівчатами у кількості правильних 
відповідей, із зазначенням значущості відмінності за тестом Хі-квадрат, подано у таблиці 1 (у 
порядку спадання значущості). 
Таблиця 1. Аспекти критичного мислення, у яких виявлено різницю між хлопцями та дівчатами 

№ питання Аспект 

% Правильних 
відповідей серед 

Рівень 
значущості 
відмінностей, 
не менше 

Дівчат Хлопців 

8 
Вміння знаходити відповідні інформаційні 
ресурси 

84,5 60 0,01 

22 

Використання критичного мислення при складанні 
іспитів, прийомі на роботу – розуміння текстів, 
формулювання висновків, аналіз інформації, 
критика аргументів інших, наукове міркування, 
логічне міркування, ситуаційне міркування 

59,2 38,8 0,01 

30 
Техніки переконання (розпізнавання і 
використання технік переконання в мові, листі, 
рекламі і т. д.) 

19,7 42,4 0,01 

15 

Зловживання дедуктивним міркуванням, логічні 
помилки типу «слизький схил» (пропуск кількох 
кроків міркування), «помилкова дилема» 
(уявлення ситуації, яка передбачає вибір всього з 
двох альтернатив, хоча насправді їх може бути 
більше), кругове міркування, двозначність 

43,7 28,2 0,05 

7 
Перевірка своїх емоцій, вплив емоцій на процес 
вирішення (стрес, егоцентризм, стереотипи і 
спотворення) 

45,1 30,6 0,05 

3 
Індуктивне мислення (розпізнавання і побудову 
індуктивних аргументів) 

59,2 43,5 0,05 
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Як видно з таблиці, дівчата переважали хлопців у таких аспектах, як уміння визначати 
необхідні джерела інформації, розуміння текстів, аналіз дедуктивного міркування, контроль емоцій, 
індуктивне мислення. Навпаки, хлопці істотно переважали дівчат в аспекті володіння техніками 
переконання. Тест містив, як правило, ще по одному запитанню на кожен із наведених аспектів. В 
одному випадку, а саме питання №22, «парне» питання тесту дало протилежний результат (16,9% і 
30,6% правильних відповідей у дівчат і хлопців, відповідно). Це, очевидно, є свідченням того, що на 
результат впливав конкретний текст завдань.  

Зауважимо, що в опитуванні брали участь учні 9-11 класів, але істотної відмінності між 
середніми балами у відповідних групах виявлено не було. Крім того, учні обох статей були досить 
рівномірно розподілені за класами.  

Ще одна змінна, яка фіксувалася, – тип місцевості, у якій знаходиться школа, звідки приїхали 
учениця чи учень. Переважна кількість дівчат (59,2%) приїхали із сільської місцевості, переважна 
кількість хлопців – з міст (55,3%). Однак ця відмінність виявилася незначущою. 

Не значущими також виявилися і відмінності у комбінаціях значень цих двох змінних. 
На наш погляд, для правильної інтерпретації отриманих відмінностей між хлопцями і 

дівчатами доцільно провести додаткове опитування серед старшокласників. Таке опитування могло 
би базуватися на цих же шести питаннях тесту, але передбачало б розгорнуту відповідь по кожному з 
питань, яка б фіксувала хід міркувань учня. 
Список використаних джерел: 
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МАСКУЛІННІСТЬ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКІВ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Гендерна лінгвістика як нова галузь досліджень виникла в 90-х роках ХХ століття. Різні 
аспекти гендерних проблем вивчали такі науковці: А. М. Архангельська, О. Л. Бессонова, 
О. І. Горошко, В. І. Гришкова, Л. С. Дячук, А. В. Кириліна, О. Л. Козачишина, І. В. Кузнецова, 
А. П. Мартинюк, В. О. Нікольська, О. Ю. Пода, С. Г. Саєнко, В. В. Слінчук, Л. О. Ставицька, 
М. В. Томська, І. І. Халєєва та ін.  

Незважаючи на певну рівновагу між морфологічними одиницями жіночого та чоловічого роду 
в українській мові, донині засвідчено певну перевагу, пріоритетність саме грамеми чоловічого роду. 
Це й зумовило актуальність дослідження. 

Мета публікації – з’ясувати вияви маскулінності граматичної категорії роду серед іменників 
сучасної української мови. 

В усіх мовознавчих працях, присвячених питанням морфології іменника, на першому місці 
традиційно розглядають категорію чоловічого роду, після цього жіночого. Так склалося історично, 
що чоловіки кілька століть відігравали головну роль у житті суспільства, обіймали керівні посади, у 
деяких сферах жінка взагалі не могла мати ніяких переваг (військова справа, мореплавство, різні 
релігійні конфесії тощо), тому такі стереотипи поширилися й на граматику. Однією з причин цього 
було й те, що мовознавчою наукою теж переважно займалися чоловіки. 

Проте практично в усіх працях з морфології української мови в розділах, присвячених 
відмінюванню, до І відміни зараховують «іменники жіночого [виділення наше – С. К.] і чоловічого 
роду, які в називному відмінку однини мають закінчення -а (орфографічно -а і  
-я)» [3, с. 105]. На першому місці логічно вказано категорію жіночого роду, оскільки таких іменників 
набагато більше порівняно з лексемами чоловічого роду. 

У лексикографічних працях, підручниках, довідниках, у яких описано категорію подвійного 
роду – чоловічого або жіночого, – на першому місці фіксують інформацію про чоловічий рід, а далі – 
про жіночий, наприклад: базі́ка, ч. і ж.; коле́га, ч. і ж.; недоте́па, ч. і ж.; недото́рка, ч. і ж.; незгра́ба, 
ч. і ж.; незда́ра, ч. і ж.; приблу́да, ч. і ж.; приче́па, ч. і ж.; пустоме́ля, ч. і ж.; скупи́ндя, ч. і ж.; слуга́, ч. і 
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ж.; шве́ндя, ч. і ж. тощо [2, с. 56, 758, 761, 1109, 1140, 1190, 1340, 1345, 1616]. У низці публікацій ми 
звертали увагу на те, що між скороченнями термінів на позначення грамем подвійного роду – 
чоловічого та жіночого – коректно вживати розділовий сполучник (або) [Див., наприклад: 6, с. 44], а 
не єднальний (і), як це зазначено у «Словнику української мови» в 11 томах (1970–1980), «Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови» (2005), тому що в певному контексті може бути 
реалізована переважно одна родова форма: – Панна Юлія Шнайдер? Добридень! – книгоноша 
страшенно змерз і ледве ворушив неслухняними губами, посміхався приязно і скромно (О. Коцюба), 
виділений іменник чоловічого роду; Як тільки появилася в селі книгоноша, наші мами кидали будь-
яку роботу і бігли до тієї підводи, з якої так манливо зблискували райдужно книжкові новинки 
(М. Манчківський), у реченні той самий іменник – жіночого роду.  

Подібні лексеми, «які потенційно є виразниками чоловічої або жіночої статі, а в структурі мови 
марковані граматичним жіночим родом» дослідники, серед яких і О. К. Безпояско, кваліфікують як 
фемінативи «(лат. femina – жінка)» [1, с. 61]. Частина таких іменників за традицією донині маркована 
виключно чоловічим родом: суддя, ч.; староста, ч. [2, с. 1387, 1411]. Усі три лексико-семантичні 
варіанти першого слова: 1) «службова особа в органах суду, що виносить вирок»; 2) «у спорті – той, 
хто судить змагання»; 3) «людина, яка висловлює свою думку про когось, щось, дає оцінку кому-, 
чому-небудь», – з погляду нинішніх реалій варто визначати як іменники чоловічого або жіночого 
роду. З 5 семем другого слова тільки 4 – «виборна або призначена особа для ведення справ якого-
небудь громадського колективу, товариства і т. ін. // у середніх та вищих навчальних закладах – 
призначена чи обрана особа, що очолює клас, курс, групу і т. ін.» – подвійного роду; усі інші – 
чоловічого, бо позначають застарілі посади, які обіймали виключно чоловіки (1) «в Україні, Польщі 
та Великому князівстві Литовському (у 15–18 ст.) – керівник місцевого міського чи сільського 
управління або самоврядування; війт»; 2) «у Західній Україні (до 1939 р.) – начальник, голова 
повіту»; 3) «у царській Росії – голова сільської громади»), або – осіб чоловічої статі, які виконували 
певні обов’язки під час народних обрядів, зокрема сватання.  

Окрему групу утворюють маскулізми (лат. masculinus – чоловічий), «які дослідники» 
визначають як слова «спільної статі», двородові лексеми подвійного (спільного) роду, що «мають 
форму, марковану граматичним чоловічим родом, але позначають осіб обох статей» [1, с. 57]: 
директор, міністр, професор, депутат, лауреат, інженер, міністр тощо. Проте формально в усіх 
словниках такі іменники визначають виключно як слова чоловічого і ніяк не подвійного роду. Більше 
того, донині існує правило, яке суворо регламентує вживання «іменників на означення статусу, 
професії, посади, звання (у більшості випадків) у чоловічому роді» на кшталт викладач хімії, а не 
викладачка, працівник фірми, а не працівниця, учитель школи, а не вчителька та ін. М. Г. Зубков 
зазначає: «Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються 
із цим найменуванням лише в чоловічому роді» [4, с. 187]. Якщо йдеться про жінку, проте немає її 
імені, по батькові, прізвища, то використовують з погляду культури української мови виключно 
чоловічий рід узгоджуваних слів: доцент виступив, проректор повідомив, депутат звернув увагу. У 
таких правилах маскулінність категорії роду в українській мові досягає піку вираження. 
Використання жіночого роду можливе за наявності антропонімів у контексті: доцент Галина 
Сергіївна Сторожук виступила, проректор Олена Вікторівна Руденко повідомила, депутат 
Корчевська звернула увагу. Висловлювання на зразок інженер запропонувала належать до 
розмовного, неофіційного стилю.  

Слова комро́ти, комвзво́ду, компо́лку та ін. в електронному виданні «Словники України» 
марковано грамемою чоловічого роду [8]. Ці посади можуть обіймати й жінки, проте маскулізм 
«командир» як перша усічена складова абревіатур генералізує чоловічий рід.  

Досліджуючи трансформаційні фінальні морфеми деяких іменників нульової відміни, ми 
звернули увагу на те, що в «Словниках України» «переважна більшість іменників з другим 
компонентом у формі» родового відмінка (саме такі лексеми є коректними з погляду чинних норм 
літературної мови) «маркована грамемою чоловічого роду: завфе́рми, завба́зи, завклу́бу, завка́федри, 
завві́дділу, завскладу». Лексеми з фінальною частиною у формі орудного відмінка «позначені 
ремаркою – іменники чоловічого або жіночого роду, що відповідає чинній нормі: завфе́рмою, 
завба́зою, завклу́бом, завка́федрою, завві́дділом, завскладом» [7, с. 510–511]. У «Словниках України» 
біля слова завлаборато́рії – маркування чоловічим або жіночим родом; завлаборато́рією визначено 
як іменник чоловічого роду. Лексеми завка́дрів та завка́драми кваліфіковано як іменники чоловічого 
або жіночого роду [8]. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» всі зазначені 
вище незмінювані абревіатури марковано одночасно чоловічим і жіночим родом [2, с. 378, 380, 381].  
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На нашу думку, з погляду адекватних гендерних засад варто незмінювані іменники: рантьє́, 
то́рі, макі́, рамолі́, прес-аташе́, портьє́, куртьє́, круп’є́, мае́стро, буржуа́, зо́мбі, імпреса́ріо, 
папара́ці, я́нкі, на́ці, торе́ро, кутюр’є́, гере́ро, адиге́, архара́, ба́нту та ін. – відносити до категорії 
подвійного – чоловічого або жіночого роду, адже вони позначають осіб і жіночої, і чоловічої статі. У 
«Словнику української мови» в 11 томах (1970-1980), «Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови» (2005) біля вказаних іменників граматична ремарка свідчить тільки про чоловічий 
рід. У лексикографічній праці «Словники України» іменники рантьє́, макі́, прес-аташе́, портьє́, 
куртьє́, круп’є́, мае́стро, імпреса́ріо, я́нкі, торе́ро, кутюр’є́ – чоловічого роду; то́рі, рамолі́, буржуа́, 
зо́мбі, папара́ці, на́ці, гере́ро, адиге́, архара́, ба́нту – чоловічого або жіночого роду. [Див.: 5, с. 70]. 

Отже, незважаючи на часткову рівновагу між іменниками жіночого та чоловічого роду, певні 
зміни в бік розширення фемінного категоріального впливу чи новітнє маркування грамемою 
подвійного роду частини лексем, що раніше належали виключно до чоловічого, категорія роду в 
сучасній українській літературній мові все ще зберігає яскраві ознаки маскулінності, які почасти 
ігноруються в уснорозмовній практиці. Можливо, частина проблем буде розв’язана в новій редакції 
Українського правопису. 
Список використаних джерел: 

1. Безпояско О. К. Іменник / О. К. Безпояско // Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія / 
О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.: Либідь, 1993. – С. 16-93. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2005. – 1728 с. 

3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: академічна граматика української мови / 
І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська; за ред. І. Р. Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с. 

4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубков. – 7-е вид., виправлене. – Донецьк: 
СПД ФО Сердюк В. І., 2005. – 448 с.  

5. Ковтюх С. Л. Елементарні парадигматичні класи іменників нульової відміни в сучасній 
українській мові / С. Л. Ковтюх // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Випуск 67. – С. 66-81. 

6. Ковтюх С. Л. Елементарні парадигматичні класи іменників першої відміни мішаної групи в українській 
мові / С. Л. Ковтюх // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: збірник 
наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006а. – Випуск ІІІ. – С. 38-45. 

7. Ковтюх С. Л. Трансформаційні фінальні морфеми в іменниках нульової відміни / С. Л. Ковтюх 
// Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 509-514. 

8. Словники України – інтегрована лексикографічна система / В. А. Широков, І. В. Шевченко, 
Н. М. Сидорчук та ін. – К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2001-2010. 

Колесник А., 
Олійник Т. 

(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 
 

ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ 

У 2006 році Кабінет міністрів затвердив Державну програму з утвердження ґендерної рівності в 
українському суспільстві на період до 2010 року. Серед іншого програмою передбачається «впровадження 
гендерних підходів у систему освіти», зокрема, внесення до навчальних програм вищих навчальних закладів 
та курсів підвищення кваліфікації компоненту з питань гендерної рівності, навчання для викладачів вищих 
навчальних закладів, а також «посилення інституційної спроможності механізму забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків у сфері вищої освіти». 

Ґендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система 
цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, 
ролей та стосунків жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що 
насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття і 
фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їхньої статі [4]. 

Гендерні дослідження на сучасному етапі розвитку українського суспільства включають не лише 
питання рівноправності, фемінізму, а ще й питання сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, квір-
студії й права меншин, які регулярно зазнають утисків. Одночасно з позитивними тенденціями в суспільстві 
– критичним осмисленням усталеного порядку, виявленням нерівностей, орієнтацією на цінності 
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європейської спільноти – ми спостерігаємо посилення право-консервативного та релігійного підходів, яким 
притаманні ієрархічність, виключність і геттоізація меншин [5]. 

Головним методологічним принципом ґендерних досліджень, як зазначає А. Кириліна, є 
визнання культурної зумовленості статі, її інституалізованості і ритуалізованого характеру, що 
призвело до появи терміна ґендер, покликаного – на відміну від терміна sexus – підкреслити 
соціальну, культурну зумовленість феномену статі, тобто підійти до феноменів чоловічість і 
жіночість не як до незмінної природної даності, а як до динамічних, мінливих продуктів розвитку 
людського суспільства, які піддаються соціальному маніпулюванню і моделюванню [2]. 

На даний час ґендерні студії (gender studies) – це загальна назва методологічного підходу 
вивчення чинників, процесів і результатів соціального конструювання ґендеру; ґендерні студії – 
міждисциплінарні, – стосуються низки соціально-гуманітарних і навіть природничих дисциплін. 
Ґендерні студії охоплюють такі наукові напрями:  

- жіночі студії (women’s studies) – вивчення жінок та їхнього досвіду;  
- феміністичні студії (feminist studies) – відрізняються від жіночих студій тим, що вивчають, 

передусім, владні відносини, патріархат, андроцентризм;  
- чоловічі студії (men’s studies) – вивчення нерівностей та ієрархій, владних відносин серед 

чоловіків, досвіду і ролі чоловіків у суспільстві;  
- студії про геїв і лесбійок (gay and lesbian studies) – вивчення досвіду і життя геїв і лесбійок;  
- квір студії (queer studies) – більш критичні, ніж попередні; охоплюють ширший об’єкт 

дослідження (категорії людей, які не вписуються у традиційну норму «жіноче-чоловіче»), 
критикують гетеро нормативність [3]. 

Олена Ільченко серед найбільш розроблених напрямів українських педагогічних досліджень, 
заснованих на гендерному підході виділяє такі: 

- дослідження гендерних ініціатив у педагогічній науці (І. Головашенко, І Іванова, 
Л. Кобелянська, Н. Кутова, І Лебединська, О. Луценко, А. Олійник, Л. Смоляр, О. Цокур та ін.); 

- обґрунтування засадничих основ формування гендерної культури і технології 
упровадження принципів гендерної демократії у сфері освітнього простору (Л. Бут, Т. Говорун, Я. 
Кічук та ін.); 

- особливості процесу інтегрування гендерного підходу в національну систему освіти (О. 
Бондарчук, С. Вихор, Т. Голованова, Л. Даниленко, І. Мунтян, В. Олійник та ін.); 

- вивчення проблем упровадження гендерного складника в освітній процес розвинутих країн 
Європи (І. Даценко, М. Зубілевич, Л. Ковальчук, В. Кравець та ін.); 

- обґрунтування теоретичних засад гендерної соціалізації та ідентичності (Т. Говорун, П. 
Горностай, В. Кравець, В. Москаленко, В. Циба та ін.); 

- формування гендерного компоненту професійної компетентності випускників вищих 
педагогічних закладів, професійна підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів нового формату 
гендерного мислення (С. Вихор, І. Горошко, Л. Даниленко, І. Іванова, І. Кочурська, С. Матюшкова, І. 
Мунтян, О. Цокур та ін.) [1]. 

Ганна Петрученя виділяє три напрями педагогічних досліджень, які маркуються як гендерні: 
1) статево-диференційований – базується на біодетерміністичному підході, що виводить статеві 

відмінності і зумовлену ними соціальну статеву асиметрію з біологічної природи чоловіків та жінок. 
Зводить гендерне виховання й освіту до врахування у навчально-виховному процесі відмінностей 
статей, орієнтує на формування гендерної культури особистості патріархатного типу за заданим 
наперед традиціоналістським зразком, зміст якого вважається зумовленим особливою 
жіночою/чоловічою природою та вбачається чимось вічним, об’єктивним і надспецифічним (С. 
Безушко, О. Літвінова, Т. Тургот, Л. Мазур, О. Куліш, Л. Мірошніченко); 

2) статево-рольовий – базується на біофундаменталістській теорії статевих ролей, зводить 
гендерне виховання до гармонізації взаємовідносин між статями та підготовки до сімейного життя, а 
гендерну культуру як мету виховання – до культури цих взаємин. Не передбачає виходу за межі 
вимог традиційної культури, орієнтуючи на створення умов для максимального розвитку здібностей і 
самореалізації особистості у межах приналежності її до певної статі, що вимагає пристосування до 
умов існуючої гендерної традиції (П. Решетніков, Ю. Бичихін, Н. Грицяк, М. Пірен, В. Хор’яков); 

3) гендерний – ґрунтується на власне гендерній методології, здебільшого на теорії соціального 
конструювання, визнає соціально та культурно конструйований характер гендерних відмінностей, 
які, виправдовуючи різний соціальний статус чоловіків і жінок, відтворюють гендерну асиметрію й 
обмежують можливості особистісної самореалізації. Дослідження орієнтовано на впровадження в 
діяльність закладів освіти ідеї гендерної рівності як цінності громадянського суспільства, створення у 
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навчально-виховному процесі умов для розвитку та самореалізації особистості, незалежно від статі, 
на формування гендерної культури особистості егалітарного типу (Є.Басиста, Т. Дороніна, Т. 
Голованова, Л. Ковальчук, Ю. Івченко, Р. Ліончук, О. Кікінеджі). 
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Конончук А. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

ДО ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ 

Ґендерна збалансованість в українському суспільстві є одним із індикаторів його визнання як 
розвиненої держави, що зробила європейський вибір і почала розбудову правової держави і 
громадянського суспільства. Ключова роль у цьому процесі належить формуванню гендерної рівності 
жінок і чоловіків. Становище жінок в сучасній Україні має загальні для всіх посттоталітарних країн 
риси, а саме: фемінізація бідності, дискримінація жінок на ринку праці, низький рівень 
представництва жінок в органах влади, стереотипи відносно розподілу ролей жінки та чоловіка, 
насилля щодо дівчат та жінок. Так, 60% офіційно зареєстрованих безробітних в Україні – жінки. 
Зростає кількість сімей, де жінки беруть на себе відповідальність за добробут сім’ї та дітей. 

Одним із шляхів покращення свого становища жінки обирають виїзд за кордон. Останні 
дослідження, проведені Міжнародною організацією міграції свідчать, що з України шляхом 
«вербування» вивозять жінок більше, ніж у 60 країн світу. Але незважаючи на це, 80% опитаних 
жінок виявляють бажання працювати за кордоном, розуміючи, що робочим-мігрантам в європейських 
та інших розвинених країнах найбільш доступними сферами будуть сфери сексуальної індустрії в її 
легальному та нелегальному варіантах [1; 4; 5].  

Практичний досвід протидії цьому грубому порушенню прав людини і безпосереднє 
спілкування з жінками, які хочуть їхати працювати за кордон або вже повернулися звідти, свідчить, 
що велику роль у поширенні торгівлі жінками має недостатня обізнаність українських громадян щодо 
цієї проблеми, можливостей працевлаштування і перебування за кордоном, а також наслідків 
нелегального працевлаштування, доступ до мережі Інтернет, який часто використовується зі 
злочинною метою, низький рівень правової культури.  

Важливими, але мало дослідженими є психологічні фактори, що сприяють торгівлі жінками 
(загальне погіршення психологічного стану, ослаблення самозахисту тощо), а також насилля, 
зокрема, домашнє.  

У таких умовах перед фахівцями соціальної сфери гостро постає питання про те, як допомогти 
жінкам уникнути потрапляння у статус «жертва торгівлі людьми». У такому контексті важливим 
напрямом діяльності, націленим на протидію торгівлі жінками, є профілактична робота соціальних 
працівників і соціальних педагогів з потенційними групами ризику, зокрема, з учнівською жіночою 
молоддю. Тому метою статті ми визначили розкрити досвід професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери – соціальних педагогів і соціальних працівників – до запобігання торгівлі 
жінками у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. 

Різні підходи до визначення поняття та причин виникнення такого явища як «торгівля 
жінками», теоретичні засади здійснення профілактичної роботи щодо попередження торгівлі 
жінками, знаходимо у роботах таких науковців як Н. Гусак, І. Звєрєва, Р. Зеленський, О. Калашнік, 
Л. Ковальчук, О. Левченко, Л. Савіч, В. Сановська, І. Трубавіна та ін., дослідженнях Українського 
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інституту соціальних досліджень, Міжнародної організації міграції в Україні, Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна».  

Аналіз міжнародних і вітчизняних правових актів і наукових публікацій дозволяє констатувати 
багатоаспектнісь змісту поняття «торгівля жінками». Але спільними ознаками у його розумінні є 
продаж або інша платна передача, здійснювані з метою експлуатації людини [3, с.299]. Залучення до 
експлуатації багатьох людей часто відбувається через низький рівень поінформованості про явище 
торгівлі людьми, можливих ризиків та призводить до того, що вони досить легко стають жертвами 
торгівлі з тяжкими наслідками для власного здоров’я або навіть життя. З метою вивчення стану 
обізнаності молоді з проблемою торгівлі жінками та виявлення потенційної «групи ризику», які 
можуть стати жертвами торгівців людьми, нами було проведено анкетування старшокласниць шкіл 
м. Ніжина (Чернігівської області). Вибірка склала 437 осіб. Дослідження показало, що 70% опитаних 
респондентів представляють саме ту потенційну «групу ризику», яка може стати реальними 
жертвами торгівців людьми. Ми змогли простежити таку закономірність: чим менше знань про 
перебування за кордоном має молода дівчина, тим ризикованіша і менш обачніша її поведінка. 
Дівчата мають бажання виїхати за кордон (78,94%), не виключаючи можливість потрапляння в 
іноземну країну нелегальним шляхом, вийти заміж за іноземця (56,73%), але при цьому не володіють 
знаннями стосовно прав українських громадян за кордоном (56,17%), інформацією щодо того, куди 
можна і необхідно звернутися у разі виникнення проблем перебування в іноземній країні (молодь 
називає лише поліцію, хоча існує багато інших установ та організацій, які можуть надати більш 
ефективну допомогу у разі потрапляння емігранта у складну або загрозливу для життя ситуацію). 
Мета виїзду з Батьківщини – працевлаштування (сфери працевлаштування: шоу-бізнес, няні, 
гувернантки, танцівниці, тобто професії, які в своїй основі передбачають ризик потрапляння у 
рабство). Їхні знання про працевлаштування і перебування за кордоном ілюзорні, обмежені та 
позитивно гіперболізовані, а поведінка необачна і надто довірлива. Такі дані анкетування 
засвідчують, що профілактична робота з протидії торгівлі жінками стає все більш нагальною, 
потребує усвідомленої мотивації, соціально-педагогічних основ здійснення, професійної 
компетентності фахівців, серед яких важлива роль належить соціальним працівникам і соціальним 
педагогам. Тому включення до навчального плану підготовки студентів за відповідними освітніми 
програмами у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя навчальної дисципліни 
«Запобігання торгівлі жінками» дало можливість розширити спектр фахової підготовки майбутніх 
спеціалістів у цьому напрямі. 

Мету навчальної дисципліни «Запобігання торгівлі жінками» ми визначили як формування 
когнітивного (знання), операційного (вміння) та мотиваційного (ставлення) компонентів готовності 
майбутніх фахівців до протидії торгівлі жінками. Для досягнення мети вирішувались такі завдання: 
ознайомити майбутніх спеціалістів з характеристиками феномену «торгівля жінками» як актуальної 
соціальної проблеми, загальними принципами практичної діяльності з різними цільовими групами; 
розкрити роль фахівця у здійсненні протидії торгівлі жінками; представити технології соціальної 
профілактики щодо торгівлі жінками, специфіку роботи з вразливими категоріями населення; висвітлити 
механізми міжвідомчої взаємодії між різними суб’єктами профілактичної роботи; презентувати 
міжнародний та вітчизняний досвід превентивної роботи по запобіганню торгівлі людьми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Запобігання торгівлі жінками» студенти 
отримують знання про: сутність явища торгівлі жінками, чинники і наслідки торгівлі людьми; 
нормативно-правові документи з протидії торгівлі людьми; цільові групи для проведення 
профілактичної роботи; технології запобігання торгівлі жінками; коло партнерів, їхні компетенції у 
спільній діяльності; та опановують уміння: організовувати та проводити профілактичну роботу щодо 
торгівлі жінками з різними цільовими групами; розробляти та впроваджувати інноваційні методи та 
форми профілактичної роботи; здійснювати дослідження вразливості різних категорій населення 
щодо потрапляння в ситуації торгівлі людьми; співпрацювати з державними та громадськими 
організаціями у протидії торгівлі людьми. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
«Запобігання торгівлі жінками» майбутні фахівці соціальної сфери набувають професійні 
компетентності: здатність до інноваційної діяльності щодо профілактики торгівлі жінками; 
оволодіння інтерактивними методами і формами превентивної роботи; усвідомлення міжвідомчої 
взаємодії у протидії торгівлі жінками.  

Для самостійної роботи студентам пропонується: вивчити окремі теми; опрацювати 
рекомендовану літературу до практичних занять, окремих питань, зміст вітчизняних та міжнародних 
нормативно-правових документів щодо захисту прав людей та протидії торгівлі жінками, виконання 
практичних завдань, зокрема, підібрати у періодичних виданнях життєві історії щодо торгівлі 
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жінками в Україні та світі з подальшим їх аналізом; розробити проект створення Центру протидії 
торгівлі людьми або Школи гендерної рівності. Проект прилюдно захищють під час заліку. 

Завершальним етапом у роботі є обговорення того, наскільки студенти самі усвідомлюють 
свою теоретичну та практичну підготовленість до реалізації отриманих компетентностей у своїй 
майбутній професійній діяльності. На основі самоаналізу робимо висновки про те, як удосконалити 
підготовку майбутніх фахівців у цьому напрямку, обговорюємо пропозиції щодо пошуку нових 
підходів, технологій навчання. 

Таким чином, професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери повинна враховувати 
постійне розширення спектру соціальних проблем і відповідно – диференціацію об’єктів соціального 
впливу. Однією з таких актуальних проблем сьогодні є проблема торгівлі жінками. У цьому контексті 
опанування майбутніми соціальними педагогами і соціальними працівниками навчальної дисципліни 
«Запобігання торгівлі жінками» сприяє підвищенню їхньої професійної компетентності. У 
подальшому доцільно вивчити досвід професійної підготовки соціальних працівників до 
профілактики торгівлі жінками за кордоном та визначити шляхи його впровадження в Україні. 
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Король В. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДЛІТКІВ 

Психологи та педагоги все частіше звертають увагу на особливості інтересів учнів різної статі. 
За словами H.Ю. Флотської, між хлопчиками та дівчатками існують відмінності в пізнавальній сфері: 
«якщо ми бачимо відмінності в розвитку пам’яті, мислення, сприйняття у дівчаток і хлопчиків, то 
можна припустити, що і засвоєння навчального матеріалу відбувається різним шляхом в залежності 
від статі. Але на сьогоднішній день у вітчизняних школах ми спостерігаємо однаковий підхід до 
хлопчиків і дівчаток, ті ж самі прийоми, форми і методи навчання; абсолютно не враховують, що 
хлопчики і дівчатка розвиваються по-різному, як з точки зору фізіології, так і психології» [1]. Тому в 
сучасних умовах великого значення набуває пошук нових шляхів вирішення проблеми формування 
навчально-пізнавальних інтересів, одним з яких є врахування гендерних особливостей у формуванні 
пізнавальних інтересів підлітків. 

Проаналізувавши дослідження, присвячені формуванню навчально-пізнавальних інтересів, ми 
прийшли до висновку, що провідними фахівцями мало досліджений гендерний аспект формування 
навчально-пізнавальних інтересів підлітків. 

Аналіз стану проблеми показав, що її актуальність обумовлена суперечностями між завданням 
шкільної освіти забезпечити керованість процесом формування навчально-пізнавальних інтересів 
підлітків в умовах масового зниження інтересу до навчання та недостатнім урахуванням гендерних 
особливостей при формуванні навчально-пізнавальних інтересів підлітків в практиці освітніх 
установ; необхідністю моделювання процесу формування навчально-пізнавальних інтересів підлітків 
з урахуванням гендерних особливостей в контексті професійно-організованого цілісного навчально-
виховного процесу з боку вчителів і вихователів освітніх установ та недостатньою теоретичною 
обґрунтованістю проблеми формування навчально-пізнавальних інтересів підлітків з урахуванням 
гендерних особливостей в теорії педагогіки; прагненням вчителів до орієнтації підлітків на освіту як 
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самоцінність та недостатньо ефективним методичним забезпеченням процесу формування навчально-
пізнавальних інтересів підлітків з урахуванням гендерних особливостей в практиці освітніх установ. 

Формування навчально-пізнавальних інтересів підлітків з урахуванням гендерних особливостей 
розглядається нами як певна послідовність взаємообумовлених етапів: ціннісний, когнітивний, 
рефлексивний. На першому, ціннісному, етапі формується первинний інтерес до навчальних 
предметів, ціннісне ставлення до знань (емоційна подача інформації, що викликає цікавість: для 
хлопчиків – орієнтація на значимість навчального предмета в соціумі; для дівчаток – орієнтація на 
практичне застосування навчального матеріалу в життєвих ситуаціях). Другий, когнітивний, етап 
націлений на вибірковість інтересу до навчальних предметів (розвиток інтересу до змісту предметів, 
що, в свою чергу, пробуджує допитливість, зміщення на мотив навчання: для хлопчиків – з мотиву 
«уникнення поганих оцінок»; для дівчаток – з мотиву «невдоволення оцінками вчителів і батьків»). 
На третьому, рефлексивному, етапі формується стійкий пізнавальний інтерес (спонукання до 
самостійної пізнавальної діяльності, співпраця з підлітками, реалізація пізнавального потенціалу 
підлітків обох статей: для хлопчиків – розвиток здатності до організації самостійної пізнавальної 
діяльності; для дівчаток – розвиток здатності до творчого пошуку в пізнавальної діяльності). 

Методичне забезпечення процесу формування навчально-пізнавальних інтересів підлітків з 
урахуванням гендерних особливостей включає сукупність педагогічних засобів – основних і 
додаткових. Основні засоби: емоційні педагогічні ситуації стимулювання емоційно-позитивного 
прагнення краще пізнати навчальний предмет, орієнтації на феноменальність явищ, взаємозв’язок з 
навколишнім світом (для хлопчиків); залучення до підготовки фрагментів уроків та організації 
позакласних заходів, орієнтації на застосування та отримання користі з навчального предмета для 
життя (для дівчаток); інтелектуальні педагогічні ситуації розвитку здібностей до аналізу, висування 
та апробації гіпотез проектів (для хлопчиків); виконання завдань за зразком на основі цікавих для них 
проблем, допомоги «відстаючим» однокласникам (для дівчаток); регуляторні педагогічні ситуації 
створення і реалізації самостійних проектів з потрібних навчальних предметів, використання 
додаткових джерел інформації (література, ЗМІ, Інтернет), самоорганізації і самоконтролю 
пізнавальної діяльності (для хлопчиків); креативного пошуку (для дівчаток), спрямовані на 
формування стійкого навчально-пізнавального інтересу, що забезпечує реалізацію творчого 
потенціалу пізнавальної діяльності. Додаткові засоби: головоломки, кросворди, наочний і музичний 
матеріал, диспути і тематичні ігри в процесі уроків, уроки-КВК, уроки-екскурсії, уроки-подорожі, 
позакласні заходи. 

В результаті дослідження виявлені гендерні відмінності підлітків за біологічними 
(запам’ятовування словесної інформації, здатність до писемного мовлення – фемінна домінанта; 
запам’ятовування числової і музичної інформації, усний виклад інформації – маскулінна домінанта), 
психологічними (емоційна, спрямованість на міжособистісні відносини – фемінна домінанта; 
стриманість, сенс і зміст пізнавальної діяльності – маскулінна домінанта), соціальними (гендерні 
стереотипи в суспільстві і системі освіти) та педагогічними (цінності маскулінності і фемінності 
сім’ї, етносу, країни) факторами. 

В перспективі подальше вивчення досліджуваної проблеми можливе шляхом аналізу 
особливостей формування навчально-пізнавальних інтересів в руслі різних стратегій: маскулінної, 
фемінної, андрогінної; виявлення специфіки формування навчально-пізнавальних інтересів інших 
вікових періодів (молодших школярів, старшокласників, студентів закладів вищої освіти) тощо. 
Список використаних джерел: 

1. Флотская Н. Ю. Развитие половой идентичности в поздние периоды онтогенеза // Известия 
РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). – 2005. – Т. 5. – №12. – С.61-71. – [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/ 1/5(12)/flotskaya_5_12_61_71.pdf 

Кравченко О. 
(м. Умань) 

 
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Професійна соціальна робота зорієнтована на соціальний добробут як кінцевий результат 
практичної діяльності. Важливою складовою соціального добробуту як багатокомпонентного 
суспільного феномену є дотримання прав людини, незалежно від статті, віросповідання, етнічного 
походження тощо. Це передбачає виключення будь-яких форм дискримінації, у тому числі за 
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ознакою статті, від чого залежfть перспективи антидискримінаційного соціального обслуговування, 
соціальної справедливості і соціального розвитку. 

У цьому відношенні актуальною виступає Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН як одна з 
найбільш важливих резолюцій РБ ООН у сфері політики безпеки. Важливо, що цей документ 
наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та в розбудові миру, а 
також закликає держави-члени забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття 
рішень в національних, регіональних і міжнародних інститутах, у механізмах запобігання, управління 
та вирішення конфліктів. Безперечно, першочерговим завданням кожної держави має бути фізична і 
психологічна безпека жінки, її захист у багатьох сферах сучасного життя – в сімейно-побутовій 
площині, на професійному рівні, в громадській роботі чи на політичній арені. 

Імплементація основних засад міжнародного та вітчизняного законодавства передбачає не 
лише всебічне вивчення та застосування технологій соціальної роботи з позицій гендеру, а й 
ґрунтовне вивчення та розуміння процесу становлення та розвитку соціальної роботи як 
професійного виду діяльності у контексті гендерної історії. 

Актуальність вищеозначеного обумовлена неоднозначною ситуацією щодо історії соціальної 
роботи – відсутність жінок в історичному процесі, ігнорування їх як об’єкта і предмета досліджень. 
Довгий час історична наука загалом була універсальною, «безликою». Сучасні методологічні підходи 
в центрі історії поставили людину. З огляду на стереотипи, які у більшій мірі, на жаль, є 
визначальними у суспільних процесах, людина набула ознак статті, як правило, чоловіка, людини-
чоловіка, що мав владу, створював держави, закони, культуру, твори мистецтва та ін. 

Відтак, підпадає під сумнів достовірність, істинність такої історії. Адже, очевидними постають 
питання, або жінки не існувало, або її просто не помічали, виштовхували за межі суспільного, а з цим 
– і за межі соціального, історичного. 

Основна мета гендерного підходу в історії соціальної роботи полягає в тому, щоб 
прослідкувати еволюцію і динаміку жіночої репрезентації в історії соціальної роботи України на 
основі аналізу досвіду як видатних жінок-меценаток, просвітниць, благодійниць, так і пересічних, 
простих громадянок країни. 

Це спроба ввести ґендерний контекст в історичні дослідження соціальної роботи. Власне, не 
відновлення «жіночої історії», а дійсної ґендерної історії як історії взаємодії статей в плані реконструкції 
історичного розвитку з урахуванням форм їх взаємодії та взаємодоповнення. Гендерний підхід дозволяє 
вивчити участь жінок і чоловіків у практиці соціальної роботи. Разом з тим дозволяє здійснити аналіз 
суспільної ієрархії, побудованої на гендерних нормах, стереотипах, ідентичності. 

Гендерний підхід в історії соціальної роботи – це використання гендерної методології для вивчення 
історичного процесу становлення та розвитку системи соціальної допомоги від філантропного підходу в 
підтримці соціально вразливих верств населення, людей, які потрапили у ту чи іншу скрутну життєву 
ситуацію, до появи такого виду професійної допомоги, як соціальна робота, що призначена створювати 
засадничі умови не тільки для соціального забезпечення громадян, а й для розвитку їхніх можливостей і 
вміння вибудовувати своє життя, мобілізовувати внутрішні ресурси у здоланні життєвих криз і колізій, 
позитивно самореалізуватися у громадянському та особистому повсякденні. 

Гендерна методологія передбачає експертизу соціальних явищ із врахуванням фактору статті і 
вивчення вмотивованої відносинами статей соціальної дійсності, її вимірів у просторі і часі. При 
цьому гендерна історія полягає не в простому описі чоловіків і жінок та їхніх основних 
характеристик, а в систематичному виявленні їхніх взаємозв’язків через постійне порівняння у 
рамках різних історичних ситуацій. Це дозволить розкрити історичний процес у всьому його 
різноманітті та функціональності. 

Кресан О. 
(НДУ ім. М.Гоголя Україна) 

 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАРАТИВІВ ОСОБИСТОСТІ ПРО ЖИТТЄВІ ПОДІЇ:  

ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Проблема життєвих подій становить значний інтерес як для психологів-науковців, так і для практиків. 
Науковий аналіз і всебічне дослідження життєвих подій дає більш глибоке уявлення про особистість, її 
життєвий шлях, досвід і внутрішній світ. У практичному аспекті ця проблема значуща з погляду 
психологічної допомоги: труднощі в переживанні та усвідомленні особистістю життєвих подій, блокування 
цих процесів можуть призводити до виникнення чи поглиблення психотравми. Окремого значення набуває 
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питання про індивідуальні особливості та закономірності цих процесів, зокрема ґендерні відмінності у 
ставленні до життєвих подій, їх відображення і вираження у знаково-символічних формах.  

Загалом у психології існують уявлення про гендерні відмінності в соціалізації та поведінці 
особистості та суспільні стереотипи щодо бачення чоловічих і жіночих проявів [1]. Вони пов’язані зі 
стереотипами мужності, сміливості, акценті на професійній діяльності та власних позитивних рисах 
характеру щодо чоловіків, їх самосвідомості й поведінки. Натомість в уявленнях щодо жінок 
переважають ті, що стосуються зовнішньої привабливості, підпорядкованості, залежності, акценті на 
сім’ї та стосунках [1]. Досліджуючи наративи й тексти юнаків і дівчат, які ведуть особисті 
щоденники, К.Є.Чурилова відзначає, що дівчата репрезентують себе у цих записах насамперед як 
неповторну, найкращу дівчину. Для них важливе почуття власної «ґендерної повноцінності», 
привабливості в очах хлопців. Водночас прагнення щодо визнання їх в учбово-професійній сфері 
майже не відображене в текстах. Натомість у наративах юнаків переважає домагання щодо визнання 
їх як неповторної особистості, що має об’єктивно значущі, цінні якості і може вважатися чи стати 
найкращим у своїй справі професіоналом [5].  

Це підтверджує, що в текстах і наративах відображаються статеві особливості й ґендерні стереотипи 
особистості, її ідентичність та уявлення про себе як чоловіка чи жінку. Проте у психології поки що мало 
досліджень, які виявляють особливості життєвого досвіду і внутрішнього світу чоловіків і жінок, що 
відображаються у створенні ними оповідей і наративів. На думку однієї з дослідниць цього питання 
Т.М.Титаренко, ґендерна репрезентація пронизує взаємодію особистості на всіх рівнях [4]. Тому прояви 
ґендерних відмінностей, на наш погляд, мають відображатися в оповідях досліджуваних.  

З огляду на це було проведене емпіричне дослідження відображення життєвих подій у текстах 
юнаків і дівчат. Досліджуваними виступили студенти НДУ ім. М.Гоголя віком від 17 до 23 років у 
кількості 57 осіб, серед них представниць жіночої статі близько 79%, чоловічої – близько 21%. 
Дослідження проводилося за допомогою методу аналізу продуктів діяльності – письмових наративів 
про життєву подію. Студентам було поставлено завдання описати письмово будь-яку подію свого 
життя, яку вони вважають значущою, яка їм чимось запам’яталася, і зробити це максимально 
докладно. Оповіді досліджуваних аналізувалися окремо за такими ознаками:  

- зміст описаної життєвої події; 
- емоційність оповіді; 
- лаконічність/детальність опису події; 
- діалогічність тексту (звернення до співрозмовника, постановка риторичних питань тощо); 
- структурованість оповіді.  
Проаналізувавши наративи досліджуваних за вказаними характеристиками, можемо зробити 

висновки щодо ґендерних відмінностей опису життєвих подій у тексті. Насамперед відмінність 
спостерігається за формальною ознакою обсягу написаного. Тексти дівчат (понад 48%) більші за 
обсягом, розлогіші, детальніші, подія в них найчастіше описана широко і з наведенням подробиць. 
Натомість тексти хлопців (58%) менш детальні, подекуди складаються з одного-двох речень, в них не 
відображені подробиці й деталі події. Цей факт можна пояснити, з одного боку, ґендерними та 
індивідуальними відмінностями у мовній компетентності [1], здатності письмово виражати свої 
думки, у відкритості і вмінні писати тексти. З іншого боку, йдеться про прийняття завдання, його 
виконання або, навпаки, формальне ставлення і небажання його виконувати. Так, серед дівчат 52% 
описали подію коротко або дуже коротко. З них понад 22% взагалі відмовилися писати наратив, лише 
назвавши подію, а близько 29% формально описали подію кількома реченнями, що так само 
спостерігаємо в текстах хлопців.  

Серед хлопців більшість назвали подію і кількома речення лаконічно розкрили її, лише 25% 
описали деталі цієї події. Це збігається з виявленими у психології гендерними відмінностями в 
когнітивній сфері особистості (Ш.Берн та ін.), проте, як було зазначено, така лаконічність 
притаманна і дівчатам теж. За змістом життєвої події значних відмінностей у двох досліджуваних 
груп не спостерігається: зміст події відповідає віковим особливостям і життєвому досвіду особистості 
[3]. Зокрема, як дівчата, так і хлопці обирали події, що стосуються особистої сфери, стосунків, 
навчання, роботи, були описані також випадки з дитинства, сімейні наративи (що відображають 
фрагменти з життя сім’ї) тощо.  

За ознакою емоційності оповіді серед тестів дівчат вищий відсоток тих, де ця ознака наявна 
(близько 42%); для оповідей хлопців емоційність майже не характерна. За ознакою «лаконічність-
детальність» опису події в наративі в усій вибірці понад 50% текстів є лаконічними, проте в оповідях 
майже 48% дівчат подія описана детально, з подробицями. Це свідчить про усвідомлення 
досліджуваними наведеної події в тексті, проте її переживання можливе за наявності низки умов, 
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серед яких її детальний опис та аналіз [2]. За параметром діалогічності тексту також переваги має 
жіноча вибірка, у чоловічих оповідях переважно були описані послідовні етапи чи причини ситуації, 
натомість у наративах дівчат наявні роздуми, риторичні питання, що також свідчить про потребу в 
переживанні цієї події шляхом створення наративу. За ознакою структурованості тексту в обох 
вибірках тексти не є чітко структурованими чи послідовними, майже не зустрічаються вступ, 
висновок, резюме, з чого можна зробити висновок про відсутність цієї ознаки.  

Таким чином, проаналізувавши гендерні відмінності оповідей про життєві події студентів за 
наведеними ознаками, можемо зробити висновок, що за змістом описаної події, її лаконічністю та 
структурованістю значних розбіжностей немає. За параметрами емоційності, діалогічності, 
детальності в описі події тексти жіночої вибірки є більш емоційними, діалогічними, містять більше 
подробиць і деталей події, ніж тексти чоловіків. Це може свідчити про деякі гендерні відмінності 
когнітивні сфери і психічних процесів мислення й мовлення, що полягають у схильності жінок до 
вербалізації своїх переживань і створення текстів [1]. Ідеться про мовну компетентність як здатність 
висловлювати своє бачення події в оповіді та загалом про здібності особистості. Сучасні психологічні 
дослідження [4] вказують на наявність не стільки гендерних, скільки розмаїття індивідуальних 
відмінностей, коли розбіжності між індивідуальними особливостями самих чоловіків чи жінок 
набагато значущіші, ніж статеві відмінності [4, с.202].  

З огляду на це, узагальнюючи всі тексти досліджуваних відповідно до вираження в них 
гендерної складової та ідентичності особистості, ми розподілили всі оповіді на три типи, відповідно 
до гендерних проявів у цій оповіді. Під гендерними проявами ми розуміємо чіткі вказівки в тексті на 
статеву приналежність автора; зміст події, що описується, і її зв'язок з гендерною роллю особистості, 
а також лінгвістичні засоби вираження статевої приналежності (іменники жіночого роду, дієслівні 
форми тощо). Отже, типи оповіді були такі:  

1 тип – найчисельніший (понад 50%) – містить тексти з вираженою гендерною ідентичністю 
автора. У них описані події, що відображають гендерну ідентичність особистості, її ставлення до себе 
та протилежної статі. Зміст події пов'язаний з гендерним самоствердженням в очах протилежної статі 
або відображає гендерні стереотипи і характер поведінки особистості загалом (за словами 
В.В.Нуркової, це так звана характерна подія).  

2 тип оповіді (понад 35%) містить тексти зі слабко вираженими гендерними ознаками. У них 
проаналізовані події, що певним чином пов’язані з гендерною репрезентацією, ідентичністю, образом себе 
як чоловіка чи жінки, але це не єдиний смисловий акцент наративу. Висновки, роздуми, аналіз стосуються 
загальних аспектів внутрішнього світу, у цих текстах наявна рефлексія, діалогічність та самоаналіз.  

3 тип (близько 12%) – це оповіді, де не відображені гендерні характеристики, за цими текстами 
іноді складно визначити стать автора. Таких оповідей найменша кількість, вони невеликі за обсягом, 
описують абстрактні події, роздуми, максимально узагальнені, пов’язані зі знаннями, ідеями, 
уявленнями про світ тощо.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що тексти особистості про життєві події 
відображають гендерну ідентичність автора, переконання, уявлення щодо своєї статевої ролі. 
Гендерні відмінності оповідей студентів полягають у вираженій емоційності, діалогічності жіночих 
текстів у порівнянні з чоловічими, що свідчить про потребу в переживанні події шляхом її 
наратизації. За змістом описаних життєвих подій та характером структурування оповіді значних 
відмінностей не виявлено. Тому ця проблема потребує детальнішого дослідження, зокрема виявлення 
значущих статистичних відмінностей (або їх відсутності) у текстах особистості, в діяльності та 
поведінці представників різної статі, а також психологічні чинники цих проявів.  
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ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ РОБОТОЮ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Під задоволеністю роботою багато авторів [1] розуміють систему ціннісних орієнтацій і соціальних 
установок, пов’язаних як зі змістом праці (професією), так і з особливостями конкретної організації, в якій 
працює людина. Це реакція на сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, пов’язаних з роботою. До 
них можна віднести вік, стать, соціальний статус, стан здоров’я, досвід роботи, рівень оплати праці, 
організацію діяльності та рівень керівництва, відносини між людьми в організації тощо. У міжнародному 
дослідженні TALIS (Teaching and Learning International Survey) задоволеність вчителів своєю роботою 
розглядається як один із важливіших аспектів ефективності їхньої діяльності [3]. З метою дослідження 
задоволеності вчителів своєю роботою у TALIS2013 було визначено два напрями: задоволеність 
середовищем і задоволеність професією. Для визначення рівня задоволеності середовищем вчителі за 
чотирибальною шкалою від «Цілком не погоджуюся» до «Цілком погоджуюся» відповідали на такі 
пункти анкети: 1) Я б хотів(ла) перейти в іншу школу, якби це було можливо; 2) Мені подобається 
працювати в цій школі; 3) Я можу порекомендувати свою школу як хороше місце роботи; 4) Загалом, я 
задоволений(на) своєю роботою; 5) Я задоволений(на) своїми результатами в цій школі. Аспект 
задоволеності професією у тій же шкалі оцінювався за допомогою пунктів: 1) Переваги вчительської 
роботи переважають над недоліками; 2) Якби мені довелося обирати, я б знову обрав(ла) вчителювання; 
3) Я шкодую про те, що погодився(лася) стати учителем; 4) Інколи я думаю, що мені потрібно було 
обрати іншу професію; 5) На мою думку, вчитель як професія цінується в суспільстві. У роботі [2] за 
результатами Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед директорів і 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS) зазначається, що 93% із 3600 
опитаних українських учителів стверджують, що вони задоволені роботою. Цей результат є подібним до 
результату вчителів з країн-учасниць TALIS2013, де 91,3% опитаних загалом задоволені своєю роботою. 
Українські вчителі також переважно погоджуються з твердженнями, що позитивно характеризують 
задоволення роботою, причому відсоток українських учителів вищий в усіх позиціях за середній відсоток 
учителів з країн-учасниць TALIS. Наприклад, 94,1% українських вчителів зазначили, що їм подобається 
працювати у даній школі, тоді як у середньому по TALIS таких 89,7%. Цікаво, що у старших вікових 
групах відсоток задоволених роботою збільшується.  

Метою даної роботи є дослідження відмінностей у відчутті задоволеності роботою серед 
українських вчителів-жінок та вчителів-чоловіків шляхом аналізу відповідей респондентів та побудови 
інтервальної шкали для об’єктивного вимірювання рівня задоволеності. 

Як видно з рис. 1, відсоток чоловіків, які погоджуються або цілком погоджуються із усіма 
твердженнями, які позитивно характеризують задоволеність роботою, трохи нижчий, ніж жінок. 
Натомість, більша частка чоловіків погоджуються з твердженнями, що негативно характеризують 
задоволеність роботою. Якщо розглядати лише більш категоричне ставлення «цілком погоджуюся», то 
різниця між чоловіками та жінками ще очевидніша. Отже, чоловіки почувають менше задоволення від 
роботи вчителем, ніж жінки. 

Щоб з’ясувати значимість цих відмінностей та виявити пункти анкети, що суттєво по-різному 
оцінюються чоловіками та жінками, побудуємо інтервальну шкалу «задоволеність роботою» за 
допомогою моделі Rating Scale. Для цього відповіді на питання 3, 4 та 6, які негативно характеризують 
задоволеність роботою, перекодуємо у зворотному порядку так, щоб максимальна оцінка 4 відповідала 
максимальному прояву задоволеності. 

Побудовану модель для вимірювання конструкту «задоволеність роботою» можна вважати 
одновимірною, оскільки 48,7% дисперсії пояснюється моделлю. Усі пункти анкети, крім 8 (На мою 
думку, вчитель як професія цінується в суспільстві), високо корелюють із загальною оцінкою. Тут 
коефіцієнт кореляції складає 0,47. Цей пункт найнижче оцінювався усіма респондентами 
(2,76 логіти). Усі пункти, які характеризують задоволеність професією, оцінювались нижче, ніж ті, 
що характеризують задоволеність середовищем. Пункт 5 (Мені подобається працювати в цій школі) 
найкраще характеризує задоволеність середовищем (-0,92 логіти). Вилучення пункту 8 не змінює 
суттєво оцінок інших пунктів. Отже, більшість українських вчителів задоволені швидше 
середовищем, ніж професією у цілому, оскільки вважають, що професія вчителя не цінується 
у суспільстві. 
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Жінки більше задоволені роботою у цілому (середній показник 1,81 логіти), ніж чоловіки 

(1,47 логіти). Ця різниця за критерієм Welch є статистично значущою (p=0,00; тут і далі рішення 
прийнято на рівні 0,05). Для оцінювання кожного пункту анкети щодо диференційованого ставлення 
чоловіків та жінок було проведено DIF (Differential Item Functioning) аналіз за методом Мантель-
Ханзеля. Статистично значущі відмінності виявлені для пунктів 2, 6, 8 та 10 (рис. 2). Пункт 2 (Якби 
мені довелося обирати, я б знову обрав(ла) вчителювання) та перекодований пункт 6 (Інколи я думаю, 
що мені потрібно було обрати іншу професію) отримали від жінок значимо вищі характеристики. З 
пунктом 8 усі респонденти швидше не погоджувались, 
однак жінки у більшій мірі. Хоча чоловіки значимо 
частіше погоджувалися з пунктом 10 (Загалом, я 
задоволений(на) своєю роботою), їхні відповіді на інші 
запитання суттєвіше вплинули на загальну оцінку 
задоволеності роботою.  

Аналіз DGF (Differential Group Functioning) 
виявив, що обидва аспекти – задоволеність професією 
та задоволеність середовищем – жінками оцінюються 
на одному рівні, тоді як чоловіки значимо більше 
задоволені професією, ніж середовищем. Отже, жінки 
не думають про зміну професії попри те, що вона не 
цінується у суспільстві. Чоловіки ж, хоча й частіше 
задоволені загалом своєю роботою і частіше вважають, 
що професія вчителя цінується суспільством, все ж не 
вважають свій вибір вдалим.  
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Рис. 1. Частка опитаних, які погоджуються або цілком погоджуються з твердженнями. 

Рис. 2. Результати DIF аналізу. 
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(НДУ імені Миколи Гоголя, України) 

 
УКРАЇНСЬКА РОДИНА В УМОВАХ ПОРЕФОРМЕНИХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 
(НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ГУБЕРНІЙ) 

Об’єктивне вивчення впливу товарного виробництва на соціальну ситуацію в Полтавській і 
Чернігівській губерніях лише за суто економічними показниками неможливе. Зміни технологічні, 
виробничі позначаються на всіх сферах життя, в тому числі й соціальній. Натомість говорити лише 
про односторонній вплив недоцільно. Дослідження взаємодії всіх соціальних інститутів є важливим 
при визначенні особливостей розвитку певного регіону, тим більше, коли мова йде про український 
народ у перехідний період. На нашу думку, необхідно також брати до уваги всі кількісні показники, 
такі як густота населення, природний і механічний приріст, характер розселення, соціальний статус 
людини в суспільстві. 

Сьогодні інтерес до даної проблематики зростає, що пояснюється необхідністю зваженого 
підходу до оцінок соціально-демографічного розвитку окремих регіонів у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. Крім того, доцільно враховувати вплив різних факторів на демографічну поведінку 
населення. Зокрема, це територіально-географічне розташування губерній, соціально-побутова 
обумовленість процесів, особливості соціальної структури та ментальний і етнорелігійний чинники.  

Подружнє життя створювало як і сьогодні умови для нормованого способу, дозволяло уникати 
стресів і потрясінь, знижувало рівень смертності. Оскільки в Російській імперії церква і держава 
контролювали шлюб, то кількість розлучень була невеликою [1, с. 217–218]. «Законними» вважалися 
тільки ті, що зумовлювалися хворобою одного із подружжя або неможливістю мати дітей. 
Траплялися поодинокі випадки, коли питання про розлучення вирішував сам імператор, що було 
передбачено Цивільним касаційним департаментом урядового Сенату від 1881 р. за №135. Усі інші 
спірні справи розглядалися на рівні місцевих судів та церкви. За будь-яких обставин громадська 
думка та звичаєве право засуджували ініціатора розпаду сім’ї. Дореволюційна статистика доволі 
чітко фіксувала кількість зареєстрованих шлюбів. На 1893 рік у містах Полтавської губернії було 
укладено 1 808 союзів, а у повітах – 19 763, що разом складало по регіону 21 571 подружніх пар на 
загальну чисельність населення – 2 945 338 осіб. Найбільше шлюбів припадало на Полтавський, 
Гадяцький, Константиноградський, Кобеляцький повіти та відповідно на міста: Полтаву, 
Золотоношу, Кременчук, Переяслав, Кобеляки [2, с. 35-38]. При цьому переважали соціально 
однорідні сім’ї, що контролювалися як суспільством, так і церквою. Наприклад, у спеціальних книгах 
запису священики вказували точні дані про наречених, а саме: вік, соціальний стан, віросповідання, 
попереднє сімейне положення (таблиця 1).  

Таблиця 1. 

Шлюбна пара Вік Соціальний стан Попередній сімейний стан Віросповідання 

1.хлопець 
2.дівчина 

35 
31 

селянин 
селянка 

неодружений 
удова першого шлюбу 

православні 

1. хлопець 
2. дівчина 

26 
30 

солдат 
міщанка 

неодружений 
удова другого шлюбу 

православні 

1. хлопець 
2. дівчина 

30 
29 

козак 
козачка 

удівець першого шлюбу 
дівчина 

православні 

1. хлопець 
2. дівчина 

27 
25 

міщанин 
міщанка 

удівець 
удова 

православні 

Випадки, наведені у таблиці 1, були поодинокими, оскільки близько 70% дошлюбних пар 
складали нежонаті хлопці та дівчата православного віросповідання. Одружитися таємно було 
практично неможливо, оскільки все фіксувалося у метричних книгах. Перед укладанням шлюбу 
батюшка проводив так званий «шлюбний обшук», тобто збиралася достовірна інформація про 
молодят, узгоджувалася точна дата весілля, місце проведення церемонії, потрібна була згода батьків і 
навіть інших родичів. 

У пореформений період родина перебувала під дуже сильним впливом не лише культурних і 
релігійних, а й економічних чинників. Приватна власність, господарсько-майновий чинник ще більше 
поглиблювали диференціацію поміж жінками і чоловіками. Глава сімейства (дід, батько, старший 
син) був наділений великою владою: розпоряджався майном, розподіляв обов’язки між її членами, 
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стежив за релігійно-моральним життям і вихованням дітей. Але ця влада не була безмежною, 
оскільки господар мав рахуватися із думкою всіх дорослих членів сім’ї, хоча слово батька 
залишалось вирішальним.  

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дедалі інтенсивніше проходив процес дроблення 
сімей, а також утворення нових – заробітчанських і робітничих. Це підтверджує позицію багатьох 
науковців, що для аграрно-індустріального або перехідного суспільства визначальною була 
економічна функція [3]. Це засвідчує, що для українців традиційно властивим залишався потяг до 
землі, однак, та ситуація, яка склалася, не дозволяла їм реалізувати свої фізичні й душевні потреби. 
Тому цілком природним було те, що селянська сім’я при проблемах малоземелля та безземелля, 
збереженні кріпосних пережитків змушена була приймати виклики нового часу, пристосовуватися до 
ринкових умов. Оскільки в основі виробничої діяльності патріархальної родини лежав чіткий і 
статичний статево-віковий розподіл праці, то в малій сім’ї більшість робіт виконувалась спільно, 
поступово зникали межі між чоловічими і жіночими обов’язками, діти рано залучалися до 
виробничого процесу. Не зважаючи на такі зміни, чоловік залишався господарем і організатором 
подвір’я, а жінка – його помічником. 

Безправне становище жінок за законами царської Росії стало головним джерелом їхньої 
активної боротьби з самодержавством. Для реалізації своїх прагнень вони включалися до роботи 
«Громад», що мали важливе значення в національному русі на українських землях. Свідомі жінки 
переважно займалися культурно-освітніми проблемами: створювали недільні школи, бібліотеки, 
організовували народні читання. Відомі учасниці чернігівської «Громади» Софія Русова, Марія 
Грінченко, Віра Коцюбинська сприяли розвитку і поширенню рідної мови, літератури, історії, 
займалися літературною і педагогічною діяльністю [4, с. 295]. 

Розвиток промислового підприємництва і товарно-грошових відносин загалом вплинули на 
сімейний уклад, а саме на послаблення авторитарності. Проте, звичними були традиційність і стійка 
патріархальність усередині суспільства, що не дозволили завершити процес демократизації і як 
результат – збереження специфічних соціальних груп, носіїв власної субкультури. 

У Полтавській та Чернігівській губерніях спостерігалася деформація традиційної моделі 
демографічної поведінки людей і перехід до сучасного типу відтворення. Населення зростало 
переважно природним шляхом, а міграція місцевих жителів значно перевищувала кількість 
приїжджих, в основному за рахунок сусідніх губерній: Мінської, Курської, Могилевської, 
Полтавської, Київської. Співвідношення динаміки народжуваності й смертності регулювалося не 
тільки природними, але й соціальними факторами. Постійне зростання населення свідчило про 
покращення рівня медичного обслуговування, що було пов’язано із діяльністю земств. Це призвело 
до загострення проблеми «аграрного перенаселення» і збільшення чисельності міст. Характерною 
рисою статевого складу населення досліджуваного регіону було домінування жінок над чоловіками. 

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. спостерігалося інтенсивне збільшення 
міського населення. Зміни в чисельності сільських жителів відбувалися більш рівномірно. У цей час 
близько 90% населення Лівобережжя були мешканцями сіл. Помітною була тенденція до збільшення 
окремих етнічних груп.  

Незважаючи на значні зрушення у підприємницькій діяльності, населення Полтавщини й 
Чернігівщини зберігало традиційний економічний менталітет, властивий кожному суспільству на 
початку становлення товарного виробництва. Світогляд селян, що становили абсолютну більшість 
населення, визначала, перш за все, «влада землі». Загнані у рамки природного й історичного плину 
господарського циклу, обмежені одиничними формами практики, за умов політичного, національного 
й релігійного гноблення вони прагнули до непорушності, повторюваності. Натомість, процеси, що 
супроводжували формування ринкового суспільства, спричинили глибокі протиріччя, які 
пронизували всю структуру і зміст матеріальних і духовних цінностей, саме розуміння умов, засобів і 
цілей людського життя. Нові тенденції не змогли зруйнувати традиціоналістські парадигми 
свідомості українських селян, що стримувало ефективний розвиток промислового підприємництва.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДДІВ 

Комунікативна компетентність за визначенням науковців відноситься до однієї з найбільш важливих 
професійних якостей суддів. Поряд з нервово-психічною стійкістю, високим рівнем розвитку когнітивної 
сфери, організаторськими здібностями та розвинутими морально-етичними якостями вона визначає суддю 
як професіонала. Між тим, комунікація в судовій діяльності докорінно відрізняється від інших видів 
комунікативної взаємодії, що відбувається на формальному чи неформальному рівнях. До специфічних 
особливостей комунікації в судовій діяльності належать її правова регламентація, її примусовий характер та 
орієнтованість на майбутнє. Процесуальний характер спілкування, з одного боку, та його висока 
конфліктність і напруженість, з іншого, ставлять перед суддею важливе і водночас складне завдання – бути 
«оператором» комунікації в залі судового засідання. Для реалізації цього завдання важливим інструментом 
стає саме комунікативна компетентність. 

У вітчизняній соціальній психології комунікативна компетентність трактується як здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, як певна сукупність знань, умінь 
і навичок, що забезпечують ефективне спілкування [1, с. 104]. Серед вітчизняних науковців, які 
займалися вивченням проблеми комунікативної компетентності, можна назвати О.Величко, Н.Вітюк, 
В.Казміренко, І.Ковальчук, М.Корнєва, Н.Максимову, Л.Мамчур, В.Москаленко, О.Осадько, 
М.Савчина, З.Сіверс, В.Татенко, Т.Титаренко, О.Туринську, О.Цільмак, Н.Чепелєву, І.Черезову, 
О.Черновського, В.Шепітько та ін. Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати про досить 
широку розробленість проблематики комунікативної компетентності загалом та її особливостей у 
судовій діяльності зокрема. Разом із цим, гендерні аспекти зазначеної проблеми вивчені недостатньо. 
Виходячи з цього, вважаємо обрану нами тему дослідження актуальною. 

Мета нашого дослідження полягала у виявленні гендерних особливостей комунікативної 
компетентності суддів. Вихідними теоретико-методологічними положеннями при цьому виступали такі:  

-  комунікативна компетентність суддів включає в себе такі складові, як розуміння себе та 
інших, адекватна самооцінка, готовність до контактів з іншими, саморегуляція та самоконтроль 
комунікативних дій, навички конструктивного спілкування (що включають в себе і здатність 
ефективно вирішувати конфлікти, і здатність нейтралізовувати психологічні бар’єри спілкування, і 
здатність чинити опір деструктивним психологічним впливам, використовуючи натомість техніки 
конструктивного впливу тощо); 

-  комунікативна компетентність дозволяє суддям реалізовувати свою професійну діяльність 
без професійної деформації та психічного вигорання; 

-  в комунікації, що регламентується законом, вплив гендерних особливостей суддів 
проявляється більш стримано, ніж в інших видах комунікативної взаємодії. Стосовно останнього 
пояснимо, що існуючі в суспільстві гендерні стереотипи, які стверджують про надмірну емоційність, 
емпатійність, залежність та нерішучість жінок у спілкуванні, не можуть мати місця в судовій 
діяльності, що зумовлено її специфікою, адже суддя приймає рішення від імені держави та 
опираючись на закон. Разом із цим, як зазначають науковці, в оцінці діяльності судді-чоловіка і 
судді-жінки люди часто послуговуються відомими гендерними стереотипами, більш прискіпливо 
ставлячись при цьому саме до суддів жіночої статі. Невідповідність їхньої поведінки гендерним 
стереотипам породжує у свідомості людей викривлене уявлення і про судову діяльність, і про жінку-
суддю як суб’єкта цієї діяльності. Так, якщо жінка-суддя проявляє твердість у поведінці і спілкуванні, 
це сприймається як грубість, якщо вона демонструє непримиренність, це оцінюється як негнучкість, 
скрупульозність трактується нерішучістю, а принциповість – стервозністю і т.д. [2]. Ці та інші 
упередження стосовно суддів-жінок є нічим іншим, як закріпленими на рівні масової свідомості 
гендерними стереотипами, проте процесуальний характер судової діяльності позначається на суддях 
обох статей, вносячи корективи у ці стереотипи. 
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Судова діяльність традиційно вважається чоловічим видом діяльності, однак в Україні кількість 
суддів-жінок невпинно зростає, що зумовлено політикою нашої держави щодо забезпечення гендерної 
рівності громадян. Так, в Івано-Франківській області, яка налічує 20 судів, 4 з яких функціонують в 
обласному центрі (Івано-Франківський міський суд, Івано-Франківський окружний адміністративний суд, 
господарський суд та апеляційний суд), частка жінок-суддів складає майже 40% суддівського корпусу, 
тобто станом на лютий 2018 року в усіх судах Івано-Франківської області працюють 142 судді, 56 з яких – 
жінки (інформацію взято з офіційних веб-порталів цих судів – прим. авт). 

З метою виявлення гендерних особливостей комунікативної компетентності суддів під нашим 
керівництвом було проведене емпіричне дослідження [3], стислі результати якого наводимо нижче. В 
дослідженні взяли участь 34 судді, половина з яких працює в Івано-Франківському окружному 
адміністративному суді, а інша половина – в Івано-Франківському міському суді. З них 65% – 
чоловіки; 35% – жінки. За віком опитувані утворюють наступні групи: 53% – суддіd у віці 38-44 
років, 38% – 32-37 років, 9% – 45-51 рік. Переважна більшість суддів (68%) мають 5-10 років 
суддівського стажу, 32% мають 11-15 років такого стажу. 

У дослідженні використовувались: методика «Діагностика комунікативної соціальної 
компетентності» (КСК); методика «Діагностика професійного “вигорання”» (К.Маслач, С.Джексон в 
адаптації Н.Водоп’янової); методика «Визначення деструктивних установок в міжособистісних 
стосунках» (В.В.Бойко); методика «Інтегральна самооцінка особистості “Хто я є у цьому світі”»; 
опитувальник для визначення вираженості самоконтролю в емоційній сфері, діяльності та поведінці; 
методика «Домінуючі стратегії конфліктної поведінки (метафоричний варіант)»; методика 
«Діагностика перцептивно-інтерактивної компетентності» (модифікований варіант М.Фетіскіна). 

За результатами дослідження комунікативна компетентність більшості опитаних суддів 
знаходиться на високому рівні. Низького рівня не виявлено. Аналіз гендерних відмінностей у 
відповідях респондентів свідчить, що суддям-жінкам, порівняно із суддями-чоловіками, властивий 
більш високий рівень комунікабельності та відкритості у спілкуванні, однак вони менше, ніж 
чоловіки, покладаються на себе у прийнятті рішень, хоч і є незалежними в цьому. Очевидно, тут 
власне і проявляється вплив правової регламентації судової діяльності, внаслідок якої суддя, 
приймаючи рішення, повинен опиратися на закон, а не на власну суб’єктивну думку. І чоловіки, і 
жінки, будучи суддями, однаково демонструють стриманість та мовчазність у спілкуванні, а також 
вони вміють добре контролювати свої дії та підпорядковувати себе прийнятим правилам. Усі 
опитуваны, незалежно від статі, орієнтуються на просоціальну поведінку. Більш високі кількісні 
показники за рівнем розвитку логічного мислення належать суддям-чоловікам, проте серед суддів-
жінок не виявлено жодного низького показника цієї якості, тоді як серед суддів-чоловіків таких 
виявлено 9%. Досліджувані є емоційно стійкими, проте у чоловіків цей показник знаходиться на 
більш високому рівні, ніж у жінок.  

Виявлено ознаки психічного вигорання, причому якщо у суддів-чоловіків воно здебільшого 
проявляється через редукцію особистих досягнень, то у суддів-жінок, разом із зазначеним 
показником, проявилась і деперсоналізація (45%), і емоційне виснаження (36%). Серед 
деструктивних установок, що проявляються в міжособистісних стосунках, у суддів і чоловічої, і 
жіночої статі найбільше виражена завуальована жорстокість. Майже у половини опитаних суддів-
жінок виявлені також установки на невиправдане критиканство, відкриту жорстокість і негативний 
досвід спілкування. Серед суддів-чоловіків такими установками володіє лише третина опитаних. 

Незалежно від статі суддям притаманний високий рівень самооцінки, однак завищена 
самооцінка властива більше жінкам (таких третина у нашій вибірці), ніж чоловікам (таких лише 
десята частина). Також незалежно від статі у суддів виявлено високий рівень самоконтролю в 
діяльності та в емоційній сфері. У конфліктній взаємодії основного значення набуває стратегія 
відкритої і чесної конфронтації, однак судді-жінки є більш гнучкими щодо вибору стратегій 
поведінки у конфлікті, тобто їм властиво використовувати більш широкий арсенал таких стратегій, 
включаючи компроміс, співробітництво, уникнення та пристосування. Стратегія домінування при 
цьому більш властива чоловікам, ніж жінкам. 

Перцептивні здібності респондентів не мають яскраво виражених гендерних відмінностей. При 
цьому у суддів-чоловіків і у суддів-жінок найвищого рівня має показник соціальної автономності, що 
підтверджує попередній наш висновок про те, що судді підкоряються лише закону, а їхня діяльність 
ним регламентується. 

Таким чином, результати дослідження підтверджують вплив процесуального характеру 
спілкування в судовій діяльності на суб’єктів її реалізації. І судді-чоловіки, і судді-жінки однаково 
підкоряються йому. Найбільш помітні гендерні відмінності у їхній діяльності проявились лише в 
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емоційній сфері, тобто судді-чоловіки є більш емоційно стійкими, а тому менш схильні до вигорання, 
за винятком такого показника, як редукція особистих досягнень. Разом із цим, судді-жінки є більш 
гнучкими у виборі стратегій поведінки в конфлікті. 
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ГЕНДЕР І КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Актуальність дослідження формування і маніфестації соціальних гендерних відносин у процесі 
комунікації зумовлена відсутністю консенсусу в українській і світовій науковій спільноті щодо 
джерел походження і причини змін суспільних уявлень про роль і місце чоловіка і жінки у соціумі, 
зокрема, в академічному середовищі. Оскільки вища школа відповідає за формування 
інтелектуальних і, в кінцевому підсумку, соціальних еліт, то академічне середовище можна вважати 
одним з найважливіших чинників моделювання гендерних відносин суспільства у середньостроковій 
перспективі. Автор, працюючи в руслі конструктивістських течій теорії комунікації і критичного 
дискурс-аналізу, представлених дослідженнями М. Фуко, Дж. Бакстер, Т. ван Дейка, І. Замель, 
Р. Водак, М. Лазар та ін., вважає, що соціальна асиметрія об’єктивного становища жінок і чоловіків в 
академічному середовищі («гендерна піраміда», нерівномірний розподіл високооплачуваних посад, 
вчених титулів і звань, доступу до матеріальних ресурсів і соціальних привілеїв тощо) є наслідком 
патріархальної соціальної традиції, яка щоразу відтворюється, стверджується і увічнюється у процесі 
існуючих комунікативних практик, зокрема, через механізми керованого доступу до дискурсу. В 
межах даного дослідження комунікація розуміється у широкому сенсі, охоплює як вербальний, так і 
невербальний аспект і досліджується із застосуванням методів критичного дискурс-аналізу, контент-
аналізу і аналізу кореляції соціальних і комунікативних змінних.  

З метою виявлення конкретних механізмів формування гендерної асиметрії у перебігу 
комунікації в академічному дискурсі було досліджено матеріали офіційного сайту Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана –https://kneu.edu.ua. Предметом 
дослідження виступали: 1) елементи і форми обмеження доступу жінок до процесу ініціювання, 
обговорення і прийняття рішень; 2) недостатня візуальна і експліцитна вербальна представленість 
жінки та її академічних, управлінських і суспільних досягнень порівняно з чоловіками аналогічного 
статусу у власних засобах масової комунікації; 3) роль паралінгвістичних і невербальних сигналів у 
комунікації вторинного статусу жінки, передусім шляхом проксемічних, темпоральних і рольових 
констеляцій у типових академічних ситуаціях (президія-зала, центр-периферія, доповідач-слухачі, 
експерт-обслуговуючий персонал, одинична особа-група осіб тощо). Матеріал дослідження 
охоплював зразки офіційної нормативної документації, 4 спеціальні випуски газети «Економіст», 
присвячені вступним кампаніям 2014-2017 років, а також відеозаписи академічних подій КНЕУ. 
Соціальним об’єктом дослідження виступав професорсько-викладацький склад КНЕУ. 

Було виявлено явний перекіс комунікації у бік чоловічого домінування в академічному 
дискурсі, яке досягається, зокрема, шляхом обмеження доступу жінок до публічного і управлінського 
дискурсу через нормативні процедури і механізми вертикальної організаційної структури, де близько 
60% управлінських позицій середньої ланки і близько 70% позицій вищої ланки представлені 
чоловіками, хоча у загальному професорсько-викладацькому складі вони займають лише близько 
30%. Наприклад, відповідно до розділу 2 «Порядку проведення громадського обговорення у 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»» [2: 4] від 30.03.2017 суб’єктами ініціативи громадських обговорень можуть бути: 
ректор університету (чоловік), проректори (71% чоловіки), структурні підрозділи університету (у 
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60% випадків очолювані чоловіками). Індивідуальна ініціатива може бути здійсненна тільки через 
профспілкові організації (профспілку викладачів очолює чоловік) або органи громадського 
самоврядування (які являють собою відкритий, на даний момент недостатньо реалізований потенціал 
доступу жінок до дискурсу). Таким чином, жінки, що складають 69% професорсько-викладацького 
складу університету, мають неадекватно обмежений доступ до ресурсів активного формування 
суспільної думки шляхом ініціювання громадських обговорень у межах власного навчального 
закладу. Подальші процедури дедалі більше звужують цей доступ (див. п. 2.3 зазначеного 
Положення) [2: 4-5].  

Вторинний статус жінки в академічному дискурсі знаходить яскраве відображення у 
невербальній комунікації. Зокрема, аналіз відеозаписів обговорень за круглим столом і конференцій 
показує, що жінки непропорційно мало представлені у президіях наукових заходів і практично ніколи 
не розміщуються у центрі президії. Відеозаписи частіше документують виступи чоловіків в ролі 
експертів і лідерів, в той час як жінки у кадрі складають переважну більшість мовчазної аудиторії або 
виконують здебільшого обслуговуючі функції (перекладачка, офіціантка, фотограф тощо). При 
однаковому соціальному і науковому статусі чоловіки набагато краще представлені візуально (у 
презентаційному спецвипуску газети «Економіст» за 2017 р. [1] індивідуальний портрет чоловіка-
керівника надруковано у 8 випадках із 10 проти індивідуального портрета жінки-керівника такого ж 
статусу лише у 3 випадках із 10). Академічні заслуги, титули, звання і навіть імена жінок-керівників у 
цьому ж випуску повною мірою вербалізуються набагато рідше (30%), ніж у випадку з чоловіками 
порівняного статусу (100%). Цікаво, що така комунікативна практика переходила із року в рік з 
кожним спецвипуском газети «Економіст» для абітурієнтів, закріплюючи нерівний розподіл уваги 
між чоловіками і жінками.  

Таким чином можна вважати, що жінки в академічному середовищі складають соціальну групу, 
обмежену у доступі до дискурсу, або так звану «безголосу групу» (muted group) за термінологією 
Черіс Крамере [3]. Одним із вихідних положень гендерного виміру теорії безголосих груп є те, що 
домінування чоловіків у суспільстві закріплюється, зокрема, шляхом «перешкоджання публічному 
визнанню жіночих ідей і значень» [4]. Визнання, усвідомлення і цілеспрямоване вирішення проблеми 
недостатньої присутності в академічному дискурсі жінки як експерта, лідера і ініціатора 
прогресивних змін має стати важливим кроком до вирівнювання гендерного балансу в системі вищої 
освіти України, а відтак – і в українському суспільстві загалом.  
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КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА В СТРУКТУРІ ФЕМІНІСТСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ТЕОРІЙ 

Категорія суб’єкта використовувалася теоретиками фемінізму у широкому діапазоні значень, 
пов’язаних з критикою модерністських метанаративів, коли мова йшла про суб’єкта історії, та 
переходом від есенціалізму до конструктивізму, коли розглядалися питання методології соціального 
пізнання. Однією з перших проблем, навколо якої розгорнулася жвава дискусія в межах феміністської 
теорії, стала необхідність критики викривлених наукових даних, які свідчили на користь розумової, 
соціальної та фізичної неповноцінності жінок у порівнянні з чоловіками. Для переважної більшості 
соціальних теоретиків, що стояли на позиціях фемінізму, дуже актуальними виявилися аргументи 
постмодерністів проти європейського проекту Просвітництва під назвою «наука», особливо ті, що 
стосувалися спростування концепції трансцендентального суб’єкта пізнання. Виникла небезпідставна 
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підозра, що в ній завуальовано відображений і виражений досвід конструювання суб’єктності та 
самосвідомості певної соціальної групи – білошкірих європейських чоловіків, які представляють клас 
буржуазії. Така епістемологічна позиція здобула визнання завдяки тому, що представляла погляди 
тих, хто займав панівну позицію в соціальному світі, та мала тенденцію до приниження всіх інших 
форм мислення і раціональності.  

Дехто з теоретиків фемінізму поспішно намагався стверджувати, що залучення жінок до 
активної наукової діяльності дозволить здійснити філософську рефлексію досвіду цієї половини 
людства і надати для аналізу більш об’єктивне знання. Так був відкритий простір для проведення 
гендерних досліджень, які стали незвичайно популярними в останні тридцять років. З гендерними 
дослідженнями феміністські підходи поєднує спільний науковий інтерес до історичної і сучасної 
організації соціальних і політичних відносин між представниками різних статей. Однак для перших 
критична функція не є обов’язковим атрибутом, а науковий пошук може мати на меті опис, 
порівняння, класифікацію виявлених даних, тоді як для феміністської теорії уявлення про належне є 
суттєвою характеристикою.  

Як зазначають Х. Йоас і В. Кньобль, в центрі уваги повноцінної соціальної теорії завжди 
знаходяться три основні проблеми – проблема дії, соціального порядку та соціальних змін, на 
підставі чого можна поставити діагноз сучасної епохи. Оскільки не всі феміністські теорії 
задовольняють цим критеріям, зазначені автори стверджують, що по-справжньому повноцінна теорія 
такого спрямування виникла лише в 70-ті роки ХХ ст., хоча організований жіночий рух має більш як 
200-річну історію і з самого початку супроводжувався теоретичними концепціями, які підтримували 
жінок в боротьбі за рівні права. Не останню роль тут відіграв марксизм, відмежування від якого 
відбулося лише тоді, коли теоретики фемінізму намагалися подолати економічний редукціонізм, 
проголосивши базовим конфліктом суспільства не класову боротьбу, а конфлікт між представниками 
жіночої і чоловічої статі та пов’язаний з ним розподіл праці, що призводить до постійного 
відтворення нерівності. Логіка побудови теорії при цьому залишалася тією ж самою: по суті справи 
один метанаратив змінювався на інший з менш утопічним фіналом.  

Теоретики фемінізму були переконані, що мають шанс «ввести в переважно чоловічу 
філософську і соціологічну дискусію, в якій домінують переважно абстрактні або формальні 
положення, нові аспекти, які більш адекватно відображають соціальну реальність» [2, с. 633]. Стиль 
мислення чоловіків чітко виявлявся в універсалістських концепціях моралі, які брали початок в 
практичній філософії Канта та здобули нову хвилю популярності завдяки працям Ю. Габермаса і 
Дж. Ролза. У таких теоріях акцентується увага на важливості людських індивідів мислити і діяти у 
відповідності до абстрактних принципів, при цьому, як правило, ігнорується досвід моральної 
самосвідомості, що в більшій мірі залежить від контексту та виражається у формі наративу. 
Універсалістські концепції моралі виявилися адекватними, коли йшлося про встановлення правил, що 
можуть бути дійсними для всіх людей. Однак вони абсолютно не придатні для вирішення таких 
важливих в житті людей проблем як особиста відданість, дружба, прихильність тощо. У відповідності 
з ними не вирішуються також питання про ціннісні відданості або гідне життя. 

Важливе значення для подолання характерного для класичної раціональності есенціалізму 
відіграла дискусія стосовно «жіночої природи», що проводилася під гаслом розрізнення понять 
«стать» і «гендер». Останнє виявилося необхідним для того, щоб позначити історичні та культурні 
причини і передумови особливого способу формування жіночої ідентичності, яка не має природного 
походження, а є соціальною конструкцією. Утвердженню конструктивізму як провідного 
методологічного принципу некласичної науки сприяла та обставина, що його поділяти феміністки 
різних напрямків – психоаналітичного, постмодерністського, ліберального і критичного. Проте чи не 
найбільших успіхів у цьому напрямку досягли прихильники етнометодології, які досліджували, як 
соціально створені гендерні відмінності відтворюються в практиці гомосексуалістів. Більше того, не 
було встановлено однозначних анатомічних, гормональних або генетичних наукових критеріїв для 
визначення статі, натомість були виявлені деякі культури, де існувало не дві, а три і більше статей. 
Такі дослідження сприяли розвитку соціології науки, яка зосередивши увагу на з’ясуванні 
соціокультурної детермінації змісту наукового знання, що знайшло свій вияв у «сильній програмі» 
Д.Блура. та значною мірою вплинуло на формування постнекласичної раціональності. Суттєвим 
недоліком цієї соціальної теорії є те, що вона не пропонує чіткої політичної програми, окрім 
традиційного для феміністок бажання позбутися традиційного розрізнення за ознакою статі. Більше 
того, незрозуміло, наскільки виправданими є навіть ці скромні сподівання, оскільки невідомо, чи 
призведе ліквідація дихотомії до автоматичного знищення соціальної ієрархії.  
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Сьогодні не ставиться під сумнів визнаний більшістю феміністок факт, що статева ідентичність 
завжди формується у відповідному політичному контексті конкретної культури, а тому є 
варіативною. Послідовне дотримання висунутої постмодерністами методології соціального 
конструктивізму має своїм негативним наслідком неможливість сформувати більш-менш послідовну 
політичну стратегію, оскільки заперечує коректність постановки питання про суб’єкта фемінізму. На 
думку Дж.Батлер, стабільного суб’єкта просто не існує, оскільки суб’єкти не існують самі по собі, а 
конструюються засобами мови та мовних ігор. Категорія «жінка» є процесуальним поняттям, 
постійною дискурсивною практикою, завжди відкритою для втручань і нових значень. І хоча 
залишається незрозумілим, завдяки кому або чому змінюються ці практики позначення, теоретик 
фемінізму доволі чітко формулює основну політичну мету цього руху: за допомогою мовних 
пародійних стратегій підірвати основи міцно утвердженої в суспільній свідомості ідеї статевої 
бінарності. Мовна боротьба виявилася єдиним ефективним засобом успішного завершення 
феміністичного проекту. Уявлення про перформативні властивості мови явно були перебільшені, а 
реальна боротьба кількох поколінь жінок за свої права не знайшла засобів для пояснення. Розроблена 
пост-структуралістами концепція «суб’єкта, що висловлюється» була представлена у 
найрадикальнішій формі і навіть спроби пом’якшити свою позицію ретельно здійсненим аналізом 
поняття суб’єкта з посиланням на пізнього Фуко, не захистили Батлер від гострої критики. Історія не 
знає прикладів, коли пародія та іронія виявилися достатніми засобами в боротьбі проти якої-небудь 
дискримінації – расової, релігійної, колоніальної тощо. Як відзначив С. Жижек, перформативна 
теорія формування гендеру Дж.Батлер зайшла в глухий кут у зв’язку із запереченням евристичної 
цінності абстрактних філософських категорій. Якщо хтось заперечує існування таких загальних 
філософських понять (фікцій) як суб’єкт, людина або жінка, нехай по-справжньому усвідомить межу 
цього «не існування». Ці загальні категорії відносяться до символічного порядку, порядку 
символічних фікцій, «які оперують на рівні, відмінному від рівня, де існує пряма матеріальна 
причинність». Тим, хто приписує словам пряму матеріальну дієвість, потрібно згадати, чим 
завершилися філософські дискусії стосовно програми логічного позитивізму в першій половині ХХ 
ст. «Цинік, який вірить лише своїм очам, не бачить дієвості символічної фікції, шляху, у який ця 
фікція структурує наш досвід реальності» [1, с. 402-403]. 

Без обґрунтованої нормативної критики існуючих суспільних відносин неможливо реалізувати 
теоретичне обґрунтування будь-якого соціального руху, в тому числі і жіночого. Без звернення до 
дієздатного суб’єкта, феміністcькому теоретичному проекту загрожує самознищення. При цьому 
залишається відкритим запитання про те, який психічний, духовний або який-небудь інший потенціал 
спротиву і творчості потрібно передбачити в суб’єктах, якщо лише завдяки йому тільки і стануть 
можливими позитивні соціальні зміни. Відповідь може народитися в реальній практиці боротьби 
жінок за реалізацію своїх прав, а нова нормативна теорія буде формуватися в ситуації, коли стало 
зрозуміло, що не може бути «чистого» сприйняття соціальних процесів і відносин «так, як вони є самі 
по собі», не може бути універсальної пояснюючої соціальної теорії, вільної від ідеології та від 
особистої позиції її прихильників.  
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ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:  

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПИТАННЯ 

В умовах сучасного українського суспільства гендерне виховання є одним із головних 
елементів на шляху до розвитку соціально рівного суспільства.  

На особливу увагу заслуговує молодший шкільний вік – початковий етап соціалізації дитини на 
рівні школи. Саме в цьому віці закладаються перші установки, ціннісні орієнтації, формуються зміст і 
структура мотиваційної сфери, статевої самосвідомості, ціннісне ставлення до сім’ї, що впливають на 
все подальше життя чоловіка й жінки. Від своєчасності та повноти процесу виховання культури 
взаємин статей молодших школярів залежить впевненість дітей у собі, цілісність переживань, 
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стійкість ціннісних установок і в кінцевому підсумку ефективність спілкування з людьми, ділових і 
сімейних взаємин [2, с.415]. Саме тому гендерне виховання невідривно пов’язане зі школою 
починаючи з початкової ланки. 

Гендерне виховання в школі – це формування в учнів правильного уявлення про взаємини 
статей, засновані на системі загальнолюдських і національних моральних цінностей, це 
цілеспрямований процес формування соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і 
жіночих ролей, поводження діяльності та психологічних характеристик особистості, запропонованих 
суспільством своїм громадянам, залежно від їхньої біологічної статі [1, c.80]. 

Гендерне виховання виділяють як окрему категорію, та все ж воно пов’язане з моральним, 
фізичним, естетичним, розумовим і трудовим вихованням. Наприклад, у процесі трудового 
виховання створюються уявлення дітей про те, що праця людей різної статі має свою специфіку, яка 
пов’язана з фізіологічними особливостями та історичним аспектом розвитку людини: праця чоловіків 
традиційно передбачає більші фізичні навантаження, ніж праця жінок. Зв’язок гендерного 
вихованням з фізичним – аналогічний: на заняттях фізкультури підбирають такі вправи, які 
розвивають різні фізичні якості і формують відповідне ставлення до стилю поведінки (фігура, 
постава, хода, динаміка рухів). Гендерне виховання пов’язане з естетичним, наприклад, в організації 
дозвілля, де враховуються інтереси дітей, залежно від статевих відмінностей. Зв’язок гендерного 
виховання з моральним виявляється в ознайомленні дітей з елементарними поняттями про мораль, 
роллю в суспільстві людей різної статі, орієнтації дітей на майбутню соціальну функцію [3, с.13]. 
Виховання учнів початкової школи є цілеспрямованим, багатоаспектним процесом, невід’ємну 
складову якого становить гендерне виховання.  

З метою виховання в учнів моральних якостей, притаманних особам певної статі, у школі 
використовують різні методи та форми роботи:  

− індивідуальні: бесіди; розподіл доручень; 
− групові: бесіди про фізіологічні особливості дівчат і хлопців; обговорення газетних 

публікацій, фільмів; залучення до роботи гуртків, секцій, клубів; тренінги; сюжетно-рольові 
ігри; 

− масові: диспути; «круглі столи»; родинні свята [1, с. 80]. 
Одним із ефективних методів гендерного виховання є рольова гра. В. П. Кравець зазначає, що 

гра є способом прояву гендерних особливостей дітей і відображення рівня сформованості в них 
гендеру. Саме у грі діти через виконання певних ролей засвоюють уявлення про гендерну поведінку. 
Гра дає змогу засвоїти не лише соціальні ролі, але й набути навички спілкування та взаємодії з 
однолітками протилежної статі. Гендерна гра як форма відображення предметного й соціального 
змісту діяльності відповідно до статі спрямована на формування адекватної гендерної ідентичності 
[2, с. 416]. Особливо доречне використання рольової гри з учнями молодшого шкільного віку, адже 
гра залишається для них одним із засобів навчання та виховання. 

Отже, гендерному вихованню учнів початкової школи необхідно приділяти належну увагу, 
тому що це є першим етапом до формування соціально рівного суспільства. Молодший шкільний вік 
є сензитивним періодом до формування моральних цінностей, якостей, рис, властивостей, які 
визначають необхідне ставлення людини до представників іншої статі. 
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ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ 

У роботі представлено гендерний аналіз складу українських вчителів 5-9 класів, проведений за 
результатами Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед директорів 
і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS). TALIS (Teaching and 
Learning International Survey) є одним з найпрестижніших міжнародних порівняльних проектів у 
галузі освіти, що проводиться з 2008 року дослідницьким консорціумом під егідою ОЕСР. В Україні 
опитування проводилось у рамках проекту «Вчитель» з використанням міжнародного інструментарію 
2013 року [1]. 

Результати опитування свідчать про значний гендерний дисбаланс у складі українських 
вчителів середньої школи на користь жінок. 85% опитаних вчителів – жінки. Якщо врахувати вагові 
коефіцієнти шкіл та вчителів для забезпечення порівнюваності результатів з відповідними 
міжнародними показниками, то цей відсоток становить 84%. Хоча і цей показник істотно перевищує 
як середній міжнародний рівень (68,1%), отриманий в TALIS2013 [2], так і індивідуальні показники 
більшості країн-учасниць цього дослідження, хоча більша частка жінок серед учителів є характерною 
майже для всіх країн та економік, які взяли участь у цьому дослідженні (крім Японії, де 61% вчителів 
середньої школи – чоловіки). Найбільш близькими до України є значення цього показника у Болгарії 
(81%), Естонії (84%), Латвії (89%), Словацькій Республіці (82%). Прикметно, що це все країни 
колишнього соціалістичного табору. Найбільш низькою є частка жінок серед вчителів середньої 
школи в Австралії (59%), Японії (39%), Мексиці (54%), Нідерландах (55%), Іспанії (59%) та Абу-Дабі 
(Об’єднані Арабські Емірати) (59%). У розрізі регіонів України, частка жінок коливається від 76,7% 
(Центр) до 87,7 (м. Київ). Характерною залежністю, яка могла б частково пролити світло на причини 
значного гендерного дисбалансу, є зростання частки жінок серед вчителів середньої школи із 
збільшенням кількості мешканців населених пунктів, у яких розташовані школи, що взяли участь у 
дослідженні: від 81,9% у населених пунктах, де проживає 15 тис. мешканців або менше, до 88,8% у 
містах, де проживає більше ніж 100 тис. мешканців (рис. 1).  

 
Середній вік українських вчителів 5-9 класів, за даними опитування, становить 44,7 років, 

причому жінки (44,8) трохи старші за чоловіків (44,2). Це значення дещо перевищує середній 
міжнародний рівень у TALIS 2013 (42,9 років). Загалом найбільш молодими серед учасників 
TALIS2013 є вчительські кадри Сингапуру (середній вік 36 років), а найстаршими – Італії (49 років). 
Частка жінок серед українських вчителів є найбільшою у віковій групі 40-49 років (87,3%), коли 
відтік з професії сповільнюється (рис. 2). 

Більшість (96,3%) українських вчителів мають освіту на рівні бакалавра, магістра (спеціаліста) 
або кандидата наук. Однак, 9,2% опитаних вчителів-чоловіків мають освіту на рівні молодшого 
спеціаліста або нижче, тоді як серед жінок таких 2,6%. Приблизно однакове співвідношення жінок та 
чоловіків, що працюють у школах I-II та I-III ступенів. В цілому більше 90% українських вчителів 

Рис. 1. Рис. 2. 
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почуваються добре або дуже добре підготовленими до усіх аспектів у викладанні, хоча серед жінок 
таких на 1-2% більше, ніж серед чоловіків. 

Жінки мають більше років досвіду роботи у одній школі (18 років), ніж чоловіки (16,6 років). 
Серед жінок 90% з досвідом роботи вчителем загалом більше 5 років, серед чоловіків таких 86%. 
Повну зайнятість (більше 90% від повної ставки) мають 77% опитаних вчителів-жінок та 78,4% 
чоловіків. Менше 50% від повної ставки мають 4,2% жінок та всього 1,6% чоловіків. У разі часткової 
зайнятості чоловіки значно рідше, ніж жінки, пояснюють це власним вибором, частіше – 
неможливістю отримати повну зайнятість. Усього в Україні частка вчителів із відносно повною 
зайнятістю є нижчою (77,3%), ніж у середньому по TALIS 2013 (82,4%). При цьому значно більша 
частина українських вчителів із неповною зайнятістю пояснює її відсутністю можливості працювати 
на більшу частину ставки (65% проти 47,8% відповідно), а не власним бажанням. 5% чоловіків 
працюють більше ніж в одній школі, серед жінок таких 2,3%. 

На усі завдання, пов’язані з роботою у школі, 
жінки витрачають приблизно 53 години протягом 
повного календарного тижня, тоді як чоловіки – 47 
годин. Зокрема, на перевірку учнівських робіт жінки 
витрачають майже 6 годин щотижня, тоді як чоловіки 
– менше 4. Натомість, на участь у позаурочній 
діяльності (наприклад, спортивні чи культурні заходи) 
протягом тижня чоловіки витрачають трохи більше 
годин (4,1), ніж жінки (3,2). Це й зрозуміло, оскільки 
найбільший відсоток чоловіків був серед опитаних 
вчителів, які викладають у поточному році фізичну 
підготовку (55,7%), технології (30,5%), суспільні 
науки (18,2%), математику (11,9%). Середній розмір 
«цільового» класу, у якому вчителі-жінки мають 
найбільше навантаження, становить 18 учнів, тоді як 
чоловіки працюють переважно у класах, де трохи 
більше 16 учнів.  

Більша частка жінок повідомляли про свою 
участь у різних заходах професійного розвитку впродовж останніх 12 місяців, що передували 
опитуванню. Наприклад, курси/тренінги відвідали 66,3% жінок та 61,1% чоловіків, педагогічні 
конференції та семінари – 87,7% жінок та 79,5% чоловіків. Серед українських вчителів-жінок 67,3% 
вказали на участь у програмі первинної професійної соціалізації під час свого першого 
працевлаштування як вчителя, серед чоловіків трохи менше – 64%. На міжнародному рівні ця різниця 
не суттєва для більшості країн. Серед українських вчителів, які мають наставника, 18,2% чоловіків та 
15,4% жінок. Суттєво більше жінок (27,2%) ніж чоловіків (18,4%) серед вчителів, які є наставниками 
для одного або більше вчителів. На міжнародному рівні суттєвої різниці за ознакою статі нема для 
обох категорій. Мобільність вчителів у TALIS розглядається як вагомий чинник професійного 
розвитку. Жінки (7,9%) трохи частіше були за кордоном у тижневих або триваліших поїздках з 
професійною метою, ніж чоловіки (5,8%).  

Серед директорів українських шкіл 70,4% жінок, в той час показники країн-учасниць 
TALIS2013 демонструють тяжіння до гендерного балансу з переважанням на сьогоднішній день 
чоловіків (у середньому там 49,4% жінок). Серед країн-учасниць вищими за часткою жінок є лише 
показники Латвії – 77,0%, Бразилії – 74,5% та Болгарії – 71,5%. Частка жінок серед директорів у 
сусідній Польщі – 66,6%, Фінляндії – 40,6%, Німеччині – 32,4%. А найнижча – в азійських країнах 
(Японія – 6,0%, Корея – 13,3%). Частка жінок серед українських директорів зменшується від 74,5% у 
малих містах до 63,3% у великих містах (рис. 3). Жінки керують меншими школами із середньою 
кількістю учнів – 314,5 та вчителів – 30,4, тоді як у підпорядкуванні чоловіків у середньому 348 учнів 
та 33 вчителі. 

Середній вік жінки-директора (53,5 роки) в Україні практично не відрізняється від чоловічого 
(53 роки), тоді як на директорській посаді на момент опитування жінки пропрацювали у середньому 
13,6 років, а чоловіки – 17,3 роки. Жінка-директор протягом року витрачає у середньому найбільшу 
частку часу (33%) на виконання обов’язків, пов’язаних з навчальною діяльністю (розробка 
навчальних програм, відвідування уроків, оцінювання учнів, проведення нарад для вчителів тощо), 
тоді як чоловіки на це витрачають у середньому 26,5% свого часу. Натомість, значно більшу частку 
часу (40,1%) вони витрачають на адміністративні та керівні завдання (розв’язання кадрових питань, 

Рис. 3. 
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зв’язки з громадськістю, підготовка звітності, розподіл бюджету школи, стратегічне планування 
тощо). Директорки на ці види роботи витрачають 31,8% річного часу. Серед чинників, які значною 
мірою обмежують ефективність роботи на посаді директора школи жінки більше, ніж удвічі частіше 
називали недостатнє фінансування школи, систему зарплатні на основі досвіду, недостатні 
можливості та недостатню підтримку їхнього професійного розвитку.  

Отже, вчитель-чоловік в українській школі швидше виняток, ніж правило. Найчастіше це 
вчитель фізичного виховання або технологій, що не переобтяжений навчальною роботою. Частіше 
чоловіків можна зустріти на посаді директора школи, особливо у великих містах. Такий гендерний 
дисбаланс легко пояснюється економічними причинами, але його вплив на ефективність навчання 
школярів, очевидно, потребує уваги дослідників. Наприклад, значне збільшення за останні 40 років 
вчителів-жінок (до 80%) в американських школах спонукало Т. Ді на основі опитування 25000 
старшокласників, проведеного Міністерством освіти США у 1988 році, дослідити вплив статі вчителя 
на навчальний процес [3]. Він виявив, що хлопці краще вчаться, якщо їх навчає чоловік, а дівчата – 
якщо жінка, що стать учителя впливає на поведінку учнів. Його висновки викликали у суспільстві 
дискусії щодо доцільності відокремленого навчання хлопців та дівчат з учителями відповідної статі 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ЗАХИСТУ КЛІЄНТІВ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Встановлення в Україні засад державної політики, спрямованої на забезпечення прав людини, 
зумовлює необхідність формування ефективного соціально-правового механізму закріплення цих 
прав та реального їх дотримання, що є головним завданням демократичної держави. Соціально-
правовий механізм забезпечення прав і свобод людини ми визначаємо як систему засобів і чинників, 
що забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод людини, їх охорону, захист, 
відновлення порушених прав, а також формування загальної і правової культури населення [3, с. 190]. 
У контексті соціальної роботи доречно розглядати цю діяльність як комплекс заходів з боку 
державних та недержавних соціальних інститутів щодо забезпечення оптимальних умов життя, 
задоволення потреб, можливості реалізації своїх прав особистості, різних соціальних категорій і груп. 
Соціально-правовий захист включає і правову, і освітню, і культурну діяльність інститутів соціальної 
сфери, програми соціальної адаптації, соціального захисту чи соціального обслуговування населення, 
діяльність з перекваліфікації та працевлаштування безробітних тощо. І особливе місце в цій 
діяльності посідає гендерний аспект, оскільки, незважаючи на рівні права чоловіків і жінок, є 
відмінності у соціальній сфері та обмеження у правах і гарантіях, котрі зумовлені різною статтю 
людини, виходячи зі специфічних проблем та потреб чоловіка і жінки. Тому підготовка студентів-
майбутніх соціальних працівників має здійснюватися з урахуванням гендерних аспектів надання 
соціальних послуг та соціального забезпечення. Зупиняючись на такому напрямі цієї підготовки як 
формування соціально-правової компетентності, відмітимо особливу важливість включення 
гендерної проблематики до змісту навчальних програм. Адже знання нормативної бази, здатність її 
використовувати як інструмент соціально-правової допомоги сприятиме розв’язанню проблем у 
сфері соціальної роботи шляхом дотримання на практиці конституційного принципу рівності прав 
жінки і чоловіка, забезпечення жінкам реального доступу до всіх видів діяльності, рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків на ринку праці; попередження безробіття серед жінок тощо. 
Студенти-майбутні соціальні працівники обов’язково знайомляться з основами державної політики 
щодо забезпечення рівних прав, спрямованої на утвердження ґендерної рівності та недопущення 
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дискримінації за ознакою статі [1]. Це актуальні знання, які дозволяють компетентно 
вирішувати гендерні питання у професійній діяльності, для усіх рівнів соціальної роботи,.  

Враховуючи вищесказане, у змістовому компоненті розробленої нами системі формування 
соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах 
університетської освіти ми врахували гендерні аспекти. Забезпечення відповідним змістом 
майбутніх соціальних працівників у контексті формування їхньої соціально-правової компетентності 
ми реалізовували, по-перше, за допомогою навчальних дисциплін та практик, передбачених планом 
підготовки (використовуючи їх потенціал у зазначеному контексті); по-друге, додатковими 
дисциплінами (спецкурсами), що наповнені специфічним матеріалом й відіграють роль 
цілеспрямованого озброєння студентів спеціальними знаннями та уміннями у контексті зазначеного 
процесу; по-третє, гендерним напрямом науково-дослідницької роботи студентів. Так, відмітимо 
навчальні дисципліни «Правові основи соціальної роботи», «Основи соціально-правового захисту 
особистості» та «Соціальна робота з різними групами клієнтів», які знайомлять студентів із 
міжнародними нормами та особливостями вітчизняного законодавства щодо рівності прав та 
специфіки гарантій для різних груп і категорій населення, із змістом гендерно-орієнтованої 
роботи щодо захисту їхніх прав. Окрема увага звертається на права жінок, особливості їхнього 
захисту у трудових відносинах, у сфері охорони здоров’я та ін. Яскравим прикладом науково-
дослідницької роботи студентів слугує кількарічне дослідження особливостей роботи СОС-
дитячого містечка з точки зору захисту прав дитини та гендерних аспектів його 
функціонування.  

У цілому майбутній фахівець із соціальної роботи повинен бути здатним надати соціально-правову 
допомогу, спрямовану на створення необхідних умов для реалізації прав і свобод чоловіків і жінок; уміти 
долати гендерні помилки і конфліктні ситуації у взаєминах статей; знати систему громадських та державних 
організацій, що займаються гендерною роботою з жінками та сім’єю, їх можливості щодо організації такої 
діяльності в середовищі; правильно оцінювати і кваліфікувати факти й обставини у сфері дискримінації і 
насильства; приймати професійно правильні рішення і вміти здійснювати соціально-правову допомогу 
жінкам, що потрапили у складну життєву ситуацію тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ  

У ДІТЕЙ РІЗНОЇ СТАТІ ВІКОМ 5-7 РОКІВ 

Розвиток дитини в період дошкільного дитинства відіграє важливу роль у її подальшому особистісному 
становленні На сьогодні досить важливим завданням у роботі працівників ДНЗ є виховання самостійної 
особистості. Тому самостійність виступає значущим фактором соціально-особистісного дозрівання і 
готовності дошкільника до входження в доросле життя.  

У науковій літературі самостійність розглядається як одна з провідних якостей особистості, що 
характеризується наявністю умінь ставити перед собою цілі і завдання та досягати їх власними 
силами; як стрижнева особистісна якість, що виражається в незалежності, звільненні від зовнішніх 
впливів, примусів, від сторонньої підтримки, допомоги. Можемо констатувати наявність відразу 
кількох підходів до вивчення самостійності у дітей і її наукових характеристик. Так, Г. Година, Ф. 
Ізотова, Л. Порембська та ін. розглядають самостійність як спосіб діяльності; В. Зінченко, О. Кононко 
[2], С. Марутян розуміють самостійність як психологічне досягнення в особистісному розвитку; 
Г. Биховець, Р. Іванкова, Я. Коломінський вивчають самостійність з точки зору позиції особистості в 
групі однолітків; у роботах Т. Бистрової і М. Силаєвої самостійність представлена як якість 
особистості, що об’єднує в собі інтелектуальну, морально-вольову та емоційну складові [1]. 
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Одним з важливих та актуальних напрямів наукового дослідження виступає вивчення 
гендерних аспектів виховання самостійності у дітей. Враховуючи це, ми зупиняємось на розгляді 
особливостей виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років. Такий вибір зумовлений 
тим, що старші дошкільнята вже чітко співвідносять себе з однією з двох статей, мають чітке 
уявлення про рольову поведінку, яка відповідає певній статі. Відмітимо, що у дошкільному віці 
відбувається інтенсивне становлення самосвідомості дитини, важливим компонентом якого є 
усвідомлення себе як представника певної статі. А тому врахування статево-вікових особливостей є 
надзвичайно важливим для батьків, вихователів у вихованні самостійності дітей визначеного віку. У 
цей період педагоги і батьки повинні зрозуміти дитину і допомогти їй розкрити ті унікальні 
можливості, дані їй статтю, сприяти різним видам активності (фізичної, ігровий, розумової ), її 
самостійної діяльності з урахуванням гендерних особливостей. Роль дорослого в даному випадку 
полягає в тому, щоб відкрити перед хлопчиками і дівчатками весь спектр їхніх можливостей бути 
самостійними. Згідно з дослідженнями В. Дубрової, А. Мініної, О. Кононко значний вплив на 
самостійність здійснює позиція батьків в сім’ї: вони не повинні обмежувати свободу дитини у виборі 
діяльності, хвалити і заохочувати самостійні вчинки, надавати допомогу при потребі, враховуючи 
при цьому стать та вік дитини [1]. 

Однією з властивостей статевої ідентифікації є окреслення межі прояву почуттів («хлопчики не 
плачуть», «дівчатка не б’ються» і ін.). Розкриваючи психічні особливості розвитку старших 
дошкільників, Г. Абрамова писала, що диференціація почуттів, яку переживає дитина по відношенню 
до людей, пов’язана з необхідністю фіксації свого «я» як самодостатнього, здатного до 
самостановлення. Статево-рольові відмінності в когнітивній сфері характеризуються тим, що у 
хлопчиків більше розвинені логічні і зорово просторові операції, а у дівчаток вище мовні здібності. 

У більшості дітей до старшого дошкільного віку вже сформовані інтереси і переваги до 
діяльності, яка властива статі. Так, у поведінці хлопчиків більше творчої активності, здатності і 
прагнення до конструктивної діяльності, технічної творчості. На думку В. Єремеєвої, Д. Колесова, 
Т. Рєпіної, Т. Хрізман, у хлопчиків більш високі успіхи в складних і нестандартних завданнях, 
аналітичний пізнавальний стиль. Переважає розвиток зорового аналізатора. У дівчаток 
спостерігається успішність у завданнях, що вимагають стандартного рішення. На їхній розвиток 
визначальний вплив здійснює середовище, велика сугестивність і соціальність; у дівчаток нижча 
потреба в досягненнях, відзначається переважний розвиток слухового аналізатора [5]. 

У вихованні старших дошкільників слід обов’язково враховувати, що особливо яскраво статеві 
відмінності проявляються у їхніх взаєминах. Для дівчаток більш значущий світ переживань, 
стосунків між людьми, ніж для хлопчиків. Хлопчики більше орієнтовані на інформацію. Дівчатка 
більше орієнтуються на партнера по грі, а хлопчики – на сам хід гри (Т. Антонова, Л. Градусова, Т. 
Рєпіна і ін.). Для дівчаток більшу цінність, ніж для хлопчиків, мають естетичні критерії, а також 
благополуччя взаємостосунків [4]. 

У старшому дошкільному віці починає формуватися самооцінка – узагальнене і разом з тим 
стійке ставлення до себе. Самооцінка опосередковує досвід відношення дитини до самого себе, 
інтегрує досвід її діяльності, спілкування з іншими людьми. Самооцінка дозволяє контролювати 
власну діяльність з точки зору нормативних критеріїв, будувати поведінку відповідно до соціальних 
норм (Є. Васіна). До кінця дошкільного дитинства дитина здатна до адекватної самооцінки, яка 
формується під впливом оцінки дорослих [5]. 

Виховання самостійності у дошкільнят багато в чому залежить від позиції вихователя у 
взаємодії з вихованцем. Вихователь в спілкуванні з дітьми повинен дотримуватись положення "не 
поруч і не над, а разом". Це сприяє становленню дитини як особистості, передбачає забезпечення 
відчуття психологічної захищеності – довіри дитини до світу, радість існування, розвиток 
індивідуальності дитини. Вихователь не підганяє розвиток кожної дитини до заздалегідь відомого 
шаблону, а попереджає про виникнення можливих труднощів в особистісному розвитку дітей різної 
статі. 

Із зростанням самостійності дівчаток і хлопчиків вихователь виступає як спостерігач за 
діяльністю дітей і консультант, до якого вони можуть звернутися за допомогою у складних ситуаціях. 

Таким чином, вихователем створюються необхідні умови в дитячому садку, які вимагають від 
дитини постійного прояву самостійності в різних видах діяльності. Самостійність постійно 
«тренується» в дитячому садку і «закріплюється» в домашніх умовах. Вихователі та батьки повинні 
надавати і хлопчикам, і дівчаткам якомога більше самостійності на всіх етапах – від прийняття 
рішення до виконання задуманого і оцінки отриманого результату. 
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УКРАЇНКИ ПРИ СУЛТАНСЬКОМУ ДВОРІ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  

(ЗА СВІДЧЕННЯМИ ФРАНЦУЗЬКИХ СУЧАСНИКІВ) 

З 1475 р., коли Кримське ханство стало васалом Османської імперії, і до 1783 р., коли воно зникло з 
політичної мапи світу, українські землі ставали постійним об’єктом нападів з боку кримських татар з метою 
грабунку цих територій і уведення в неволю місцевого населення. Таких бранців татари іменували «ясир». 
Доля невільників, як правило, була сумною, вони великими чи маленькими групами розчинялися у 
безкрайніх просторах Османської імперії, виконуючи, зазвичай, найтяжчу роботу. Особливим попитом у 
людоловів користувалися українські дівчата-бранки, котрих з вигодою можна було продати на невільничих 
ринках. Вони ставали робітницями, служницями та наложницями турецьких і татарських вельмож. Втім, 
декому з цих рабинь щастило не лише позбутися кайданів, але й досягнути великих почестей у Порті. 

Однією з найяскравіших постатей середини ХVІ ст., безумовно, слід визнати Роксолану. Щоправда, в 
Туреччині її більше знають як Гюрем. А українська історіографія воліє згадувати, що вона мала місцеве 
походження й носила ім’я Насті Лісовської до тих пір, поки не потрапила до турецької неволі. Ця жінка, яка 
змогла посісти чільне місце в турецькій ієрархії й фактично започаткувала так званий «султанат жінок», що 
тривав впродовж століття й ознаменував максимальне зростання могутності держави османів, одразу 
привернула до себе увагу політиків, науковців і митців. Тогочасний історіограф і дипломат Гійом Постель, 
учасник першого офіційного французького посольства до Константинополя, згадував, що Сулейман І «не 
слухав нікого й довірявся тільки своїй рабині, а не своєму сину. Він після його смерті навіть з великою 
нехіттю взяв участь у жалобі». Тут можна побачити натяк на насильницьку загибель султанового сина 
Мустафи, смерть якого була вигідна Роксолані, бо відкривала шлях до престолу її дітям. Дана подія 
сприймалася сучасниками як виключно наслідок її інтриг. Грунтуючись на свідченнях Постеля, вже в 
1560 р. письменник Габріель Бунен написав трагедію «Султанша», де Роксолана вперше виступила в ролі 
літературного персонажу. Доречно згадати, що, вочевидь, походила з території теперішньої України 
(Криму) й матір Сулеймана, яка вірогідно була дочкою кримського хана Менглі-Гірея. 

Епізод про згубні для Мустафи інтриги Роксолани на початку ХVІІ ст. вставили до своїх «Всесвітніх 
історій» Жан-Огюст де Ту та Теодор-Агріппа д’Обіньє. Тут Роксолана причаровує закоханого в неї султана 
не лише своєю красою, але й чудодійним зіллям і використовує свій вплив лише для того, щоб погубити 
Мустафу та посадити на престол свого сина. Трохи пізніше докладно розповів про інтриги Роксолани в 
своєму нарисі з історії Туреччини Мішель Бодьє. Цілковито в традиціях історіописання того часу, тісно 
пов’язаного з художньою літературою, Бодьє подає їх у белетризованій формі, приписуючи дружині 
Сулеймана та йому самому неіснуючі діалоги, які, на думку історіографа, краще відтіняють риси характеру 
та вносять жвавість у виклад історичних реалій. Авторів вражало те, що Роксолана порушила більш ніж 
столітню традицію султанів не укладати офіційного шлюбу з жодною жінкою й стала першою після такої 
тривалої перерви офіційною дружиною султана. 

Неймовірна історія жіночої долі Роксолани, починаючи з ХVІІ ст., ставала сюжетом для літературних 
творів і театральних постанов. В 1630 р. роксоланівський сюжет доопрацював і втілив у нову постановку на 
сцені Жан Мере в трагедії «Сулейман, або смерть Мустафи». Трагедія Мере мала такий успіх, що відразу 
породила цілу низку подібних творів. В 1637 р. з’являється трагікомедія Шарля де Віона д’Алібре 
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«Сулейман». Можна згадати також менш відомі трагедії Жана Демара «Роксолана» (1643) та Жаклена 
«Сулейман, або Великодушна рабиня» (1653). Прямий натяк на долю Роксолани бачимо також в 
трагікомедії Клода де Л’Етуаля «Прекрасна рабиня» (1643). Історія Роксолани згодом надихнула великого 
Жана-Батіста Расіна. Вражений долею цієї жінки драматург створює трагедію «Баязет» (1672), головною 
героїнею якої є Роксана, наложниця султана, родом з Русі, тобто України.  

Хоча історія, показана талановитим драматургом, є вигадкою, варто згадати, що її часто сприймали за 
реальність, а саме в той час султаншею-валіде була Турхан-хатіс, або Турхан-Хатіджа, русинка Надія, 
забрана в неволю татарами й продана до султанського гарему, де стала матір’ю Мехмеда ІV. Пантелеймон 
Куліш вважав її прообразом легендарної Марусі Богуславки, яка, будучи дружиною високого турецького 
урядовця, сприяла визволенню своїх земляків-українців з неволі. Саме вона стала останньою 
представницею вже згадуваного так званого «султанату жінок» в Османській імперії. Цікаво, що він 
розпочався з українки Роксолани-Гюрем і завершився українкою Надією – Турхан-Хатіджею. 

Про діяльність цієї жінки йдеться у праці Клода де ла Магделена «Дзеркало Оттоманської імперії» 
(1677). Як слідує з твору, його автор багато років провів у Туреччині, де певний час перебував у турецькій 
неволі. З його слів можна зрозуміти, що він був взятий у полон під час однієї з битв із турками. Очевидно, це 
слід віднести до подій австро-турецької війни 1663-1664 рр., у якій брав участь і французький 
експедиційний корпус. У неволі де ла Магделену довелося пережити знущання, тортури, примус перейти в 
іслам і навіть загрозу смерті, про яку він повідомляє, що за одну ніч його чорне як смола волосся, окраса 
тридцятирічного чоловіка, перетворилося на сіре. Досить часто автор звертається до української тематики. 
Насамперед це стосується питань притоку рабів до Османської імперії, жахливе становище яких він знає не 
з чуток. Він зазначає, що головним постачальником невільників є татари. Відзначає він і численні випадки 
ренегатства серед невільників, котрі завдяки цьому отримували змогу посісти важливе місце у турецькому 
суспільстві, як, наприклад, султанша-валіде Турхан-Хадіджа, що була «руською селянкою, поневоленою 
татарами (une paysanne Russiene faite esclave par les Tartares)». Про цю жінку автор відгукується схвально, 
хоча й відзначає, що її карколомний злет супроводжувався загубленням душі внаслідок відвернення від 
Христа. Втім, це не заважало їй допомагати при нагоді своїм землякам у турецькій неволі, про що свідчить 
сам автор. Турхан-Хадіджа не здобула такої романтизації в культурі як Роксолана, хоча за своїм впливом в 
імперії османів нічим не поступалася знаменитій попередниці й була однією з ключових фігур турецької 
політики, особливо за малолітства Мехмеда ІV. 

Про ще одну султаншу-русинку згадував тоді ж у своїй «Історії великих візирів» (1676) Франсуа де 
Шасполь. Цій жінці, яка в Туреччині отримала ім’я Гюлістан, автор присвятив окрему главу. В ній важко 
відділити правду від літературної вигадки. Загалом можна говорити про продовження та розвиток тут 
популярної на заході роксоланівської тематики. Слід згадати, що саме тоді стала популярною трагедія 
Расіна «Баязет», з якої де Шасполь частково запозичив сюжетну лінію, подаючи творчу вигадку драматурга 
про діяльність наложниці Мурада ІV русинки Роксани, як достовірний факт. Про султаншу Гюлістан автор, 
віддаючи данину літературності, занотовує наступне: «Вона походила з Русі, саме тому її називали також 
«Русса», «Роксана» чи «Роксолана», так само як і обох фавориток султанів Сулеймана Великого та 
Мурада ІV, котрі стали такими відомими завдяки своїй пихатості й ревнощам. Ця султанша була не менш 
вродливою, ніж дві інші з таким же іменем. Запевняють навіть, що вони походили з одного роду, і 
відзначали багато подібності між їхніми портретами, які дозволяють з легкістю судити про близькість 
походження цих трьох султанш з однієї нації». Незважаючи на те, що тут правду перемішано з вимислом, 
треба зауважити, що українська присутність на вищих щаблях турецької влади була тоді відчутною. Варто 
згадати, що султаншею-валіде в ті роки була саме українка Турхан-Хадіджа. До речі, за твердженнями 
де Шасполя, жінки були не єдиними представниками Русі у вищий ієрархії Оттоманської Порти. Трохи далі 
автор повідомляє про урядовця Мустафу-Чулогли, котрий був сином яничара-русина і зробив стрімку 
кар’єру при дворі Мехмеда ІV. 

Між іншим, французький історик рубежа ХVІІІ-ХІХ ст. Габріель де Кастельно згадував цікавий 
факт про Кримське ханство в середині ХVІІІ ст., де великий вплив на політику держави захопила в 
свої руки ханша-анабеї, «дочка малоросійського селянина, забрана в неволю татарами», своєрідна 
«кримська Роксолана». 

Незважаючи на те, що перипетії, пов’язані із сходженням всіх цих українок на вищі щаблі імперської 
ієрархії, потенційно могли стати основою для європейського образотворчого мистецтва, літератури чи 
драматургії, жодній з них не вдалося отримати таку ж відомість, як дружині Сулеймана І. Кілька 
французьких драматичних творів, присвячених Роксолані, з’явилося й у ХVІІІ ст. Роксоланівську тематику 
в тогочасній французькій культурі можна віднести до перших проявів звернення місцевими митцями до 
відображення реалій України-Русі ХVІ ст., пов’язаних з набором ясиру на наших землях і долею бранців з 
України. Втім, долі згаданих султанш, являють собою скоріше яскравий виняток з нещасть і поневірянь 
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сотень тисяч українських бранок, змушених жити в умовах тяжкої праці, безправ’я та поневірянь в 
безмежних володіннях турецького султана.  

Лупан І. 
Шевченко Н. 

(ЦДПУ ім. В. Винниченка, Україна) 
 

ВИЯВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ ВИКЛАДАЧІВ 
 ЗА ДОПОМОГОЮ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ 

Гендерні упередження – один із проявів гендерної некомпетентності. Як і інші негативні 
соціальні установки вони не сприяють адекватному сприйняттю людини, виявленню її сильних рис, 
професійних компетентностей або інших характеристик, а навпаки принижують або безпідставно 
завищують оцінку діяльності людини в обраній нею сфері залежно від статі [3]. Однак виявити таке 
упереджене ставлення не просто, адже воно може бути неусвідомленим і проявлятися ледь помітно. 
Безсумнівно, надзвичайно важливим є виявлення таких упереджень в освітній сфері. Маючи 
можливість впливати на студентів протягом навчання, викладачі, можливо несвідомо, формують у 
них такі ж упередження [2]. Нами було поставлено завдання виявити упереджене ставлення 
викладачів університету до студентів-дівчат та до студентів-юнаків, застосовуючи математичні 
методи. У разі успіху використану методику можна буде випробувати не лише у сфері освіти, а і у 
будь-якій соціальній сфері, аби тільки була можливість оперувати числовими даними. 

У нашому розпорядженні були підсумкові бали, отримані студентами фізико-математичного 
факультету, та результати цих студентів на вступних іспитах.  

Для проведення обрахунків ми обрали метод аналізу панельних даних, який широко 
використовують в економічних дослідженнях. До аналізу навчальних досягнень ми уже 
застосовували такий підхід [4], але при вирішенні даної задачі довелося стикнутися з низкою 
проблем. Перше – це вибір залежної змінної (Y), оскільки застосування панельних даних зводиться 
до побудови рівняння регресії залежної змінної Y відносно деяких незалежних. На роль такої змінної 
було обрано середнє арифметичне балів, отриманих за сесію. Вирішили обмежитися простим, а не 
зваженим середнім.  

Друга проблема – вибір незалежних змінних, лінійною комбінацією яких має бути залежна. Тут 
до уваги бралися бали з близьких за змістом дисциплін, які добре корелюють між собою, наприклад, 
оцінки з математичного аналізу та алгебри. Також за незалежну змінну було обрано загальний бал, 
отриманий при вступі, нормалізований до 100-бальної шкали. 

Третя проблема виникла при формуванні панелей. Для цього зазвичай вводять фіктивні змінні, 
що приймають значення 1 – при наявності та 0 – у разі відсутності ознаки. Так, для виявлення 
відмінностей у навчальних досягненнях юнаків та дівчат такими змінним стануть змінна «юнаки» із 
значеннями 1 для юнаків і 0 для дівчат та змінна «дівчата» із значеннями 1 для дівчат і 0 для юнаків 
відповідно.  

Однак для виявлення упереджень потрібно будувати фіктивні змінні для викладачів, які в одній 
групі студентів викладають одну й туж саму дисципліну. З’ясувалося, що це трапляється доволі 
рідко: зазвичай для забезпечення стабільності навчального процесу викладач супроводжує групу 
протягом усього терміну вивчення дисципліни. Тим не менше матеріал для дослідження знайшовся. 

Ще однією з проблем дослідження стало те, що в нашій країні упередження стосовно 
математичної освіти жінок якщо і існують у вигляді висловлення «математик не жінка, а жінка – не 
математик», то все ж виражене воно на практиці досить слабо [1]. Зокрема серед студентів 
спеціальності «Математика» та серед вчителів математики переважають жінки і жодних проявів 
соціального тиску, пов’язаного зі статтю, при виборі фаху вони не отримують.  

Отже на першому етапі дослідження нами було виявлено дисципліни, що в різних семестрах 
одним і тим самим студентам викладали різні викладачі. Такими виявилися математичний аналіз, що 
викладається 3-4 семестри та алгебра (2-3 семестри). На жаль, як було зазначено вище, випадків, коли 
викладачі міняються виявилося небагато.  

У першій досліджуваній групі у першому семестрі математичний аналіз викладав викладач Р., а 
у другому семестрі – викладач Н. Для аналізу було створено чотири фіктивні змінні: Р1, Р2, Н1, Н2, які 
отримали значення 1, коли відповідно Р. викладав юнакам (Р1), Р. викладав дівчатам (Р2), Н. викладав 
юнакам (Н1) та Н. викладав дівчатам (Н2). Фрагмент таблиці наведено нижче (Таблиця 1). 
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Таблиця 1. 
№ ПІП Середній 

бал (Y) 
Р1 

(юнаки) 
Р2 
(дівчата) 

Н1 

(юнаки) 
Н2 

(дівчата) 
Вступ Математичний 

Аналіз 

1 Студент_1 73,33 0 1 0 0 54 80 

2 Студент_2 80,67 1 0 0 0 64,475 83 

3 Студент_3 60,89 1 0 0 0 70,725 60 

23 Студент_2 76,00 0 0 1 0 64,475 98 

24 Студент_3 60,33 0 0 1 0 70,725 60 

25 Студент_4 89,11 0 0 0 1 70,575 95 
 
У таблиці 2 наведено результати регресійного аналізу панельних даних, виконаного в MS Excel: 

Таблиця 2. 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,998 

R-квадрат 0,996 – побудована модель пояснює 99,6% дисперсії 

Нормированный R-квадрат 0,968 

Стандартная ошибка 4,710 

Наблюдения 42,000 
 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 6,000 220768,990 36794,832 1658,434 0,000 – модель значима 

Остаток 36,000 798,714 22,186 

Итого 42,000 221567,704       
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y 0,000 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Р1 14,784 4,842 3,053 0,004 

Р2 14,658 4,989 2,938 0,006 

Н1 13,465 4,897 2,749 0,009 

Н2 18,817 4,780 3,937 0,000 

Вступ 0,319 0,078 4,114 0,000 

МА 0,487 0,065 7,522 0,000 

Згідно до таблиці 2 побудована модель в цілому значима (F=1658,434, p<0,01) та пояснює 
99,6% дисперсії (R-квадрат=0,996). До того ж усі відібрані для аналізу змінні є значимими (p-
значення для t-статистик усіх змінних менші за 0,01). Саму ж модель можна подати у вигляді лінійної 
комбінації незалежних змінних:  

y=14,784·p1+14,658·p2+13,465·н1+18,817·н2+0,319·Вступ+0,487·МА  (1) 
Тут привертає увагу той факт, що коефіцієнти р1 та р2 майже однакові, а коефіцієнти н1 та н2 – 

помітно різняться. 
Про відмінності в оцінюванні юнаків і дівчат даними викладачами говорять і середні бали, 

отримані з математичного аналізу та в середньому за навчальний рік:  
Таблиця 3. 

 Юнаки Дівчата р-значення t-критерія 

Середній бал успішності за навчальний рік 67,75 73,58 0,048 

Успішність у Викладача Р. 70,83 79,9 0,042 

Успішність у викладача Н. 72,67 73,6 0,45 
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Як бачимо, результати викладача Р. вищі за середні по семестру, однак відповідають загальній 
тенденції: у досліджуваній групі успішність дівчат на рівні значущості р=0,05 вища за успішність 
юнаків. А у викладача Н. середні бали юнаків і дівчат майже однакові, тобто викладач Н., швидше за 
все підсвідомо, недооцінює дівчат. 

Для підтвердження справедливості такого методу виявлення упередженості нами були 
проаналізовані також інші дисципліни та викладачі. 

Так у другій групі для викладачів Г. та В. були отримані такі результати (Таблиця 4); 
Таблиця 4. 

 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,997 
R-квадрат 0,995 
Нормированный R-квадрат 0,972 
Стандартная ошибка 5,636 
Наблюдения 51,00 

 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Знач-ть F 

Регрессия 6,0 280304,45 46717,41 1470,62 0,000 

Остаток 45,0 1429,523 31,77 

Итого 51,0 281733,97     
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0,000 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Вступ 0,171 0,098 1,748 0,087 
МА 0,492 0,103 4,784 0,000 

В1 -0,253 2,828 -0,089 0,929 
В2 25,700 7,538 3,409 0,001 

Г1 -3,214 3,807 -0,844 0,403 

Г2 25,972 7,483 3,471 0,001 

Тут, на жаль, змінні Вступ, В1 та Г1 виявилися незначущими (відповідні р-значення більші за 
0,05). Незначущість коефіцієнтів В1 та Г1 може бути пов’язана з малою чисельністю вибірки юнаків. 
Тим не менше важливо, що коефіцієнти В2 та Г2 майже однакові, тобто упередження по відношенню 
до дівчат в оцінюванні знань з математичного аналізу немає, що підтверджує і порівняння середніх 
балів: у викладача В. вони синхронно вищі, як для юнаків, так і для дівчат (Таблиця 5). 

Таблиця 5. 
 Юнаки Дівчата 
Викладач В. 67,17 76,82 
Викладач Г. 64,67 74,76 

Після вилучення з аналізу незначущих змінних коефіцієнти В2 та Г2 залишаються однаковими: 
y=0,62ма+26,33в2+26,35г2. 

Подібну картину спостерігаємо і порівнюючи для цієї групи оцінки викладачів Х. та П. з 
алгебри: коефіцієнти для юнаків виявилися незначущими, але коефіцієнти Х2 та П2 майже однакові: 

Таблиця 6. 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0,000 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 
Х1 3,302 2,255 1,464 0,150 
Х2 16,309 5,884 2,772 0,008 

П1 -4,011 2,894 -1,386 0,173 
П2 16,180 5,895 2,744 0,009 
Алгебра 0,755 0,090 8,377 0,000 

Вступ 0,050 0,078 0,636 0,528 

Однак після вилучення незначущих змінних отримаємо:  
y=19,15·х2+17,74·п2+0,72·алгебра+0,06·вступ (2) 
Модель залишається значимою, однак між коефіцієнтами Х2 та П2 є невелика розбіжність. 

З’ясувати значимість такої розбіжності – завдання наших подальших досліджень. 
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Інша картина спостерігається при порівнянні результатів оцінювання викладачами Р. та К. Як 
видно з таблиці 7, в той час, коли коефіцієнти Р1 та Р2 майже однакові, коефіцієнти К1 та К2 істотно 
різняться (Таблиця 7): 

Таблиця 7. 
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

К1 31,189 5,075816 6,144671 8,14E-07 

К2 35,469 5,249885 6,756261 1,46E-07 

Р1 22,152 6,575315 3,368981 0,002032 

Р2 22,632 6,892862 3,283443 0,002545 

МА 0,603 0,076814 7,861677 7,13E-09 

Проведене дослідження є першою спробою математично виявити упереджене ставлення, тому 
запропонована тут методика потребує ретельної перевірки на репрезентативній вибірці викладачів та 
студентів. Проте отримано цікаві результати, які спонукають нас до подальшої роботи та проведення 
більш глибокого дослідження. 
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Матвієнко С. 
(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 

 
УРАХУВАННЯ СТАТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХНІХ ЗАНЯТЬ ХУДОЖНЬОЮ ПРАЦЕЮ 

Гендерний підхід до організації різних напрямів розвитку й виховання дітей дошкільного віку 
все активніше запроваджується у сучасну дошкільну освіту. Це можна пояснити переглядом підходів 
до організації роботи з дітьми, у тому числі – щодо урахування особливостей статі в організації 
різних видів діяльності: ігровій, трудовій, навчальній, художньо-продуктивній тощо. Роль вихователя 
закладу дошкільної освіти у формуванні гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку є 
надзвичайно важливою, оскільки від правильності організації освітнього процесу залежить статева 
самоідентифікація, усвідомлення дітьми ролей жінки або чоловіка тощо. У період старшого 
дошкільного дитинства розуміння дитиною своєї статі є одним із найсуттєвіших чинників її 
соціального розвитку. Так, включаючись до різних видів діяльності, дитина більш активно визначає 
самостійну діяльність з урахуванням можливості своєї статі [1-2]. 

Певні проблеми гендерного виховання дошкільників пов’язані з тим, що в програмно-
методичному забезпеченні закладів дошкільної освіти ще не повною мірою ураховуються статеві 
особливості дітей в організації різних видів роботи. У результаті цього зміст виховання й освіти 
дошкільників орієнтовано переважно на їхні вікові й психологічні особливості, а не на стать, яка, на 
думку вчених (Л. Градусова, В. Єремєєва, Л. Коломійченко, Т. Рєпіна, Т. Титаренко, Т. Хризман) 
визначається: можливостями фізичного розвитку дітей; особливостями їхньої соціальної поведінки; в 
інтелектуальних і візуально-просторових здібностях; в уподобаннях форм колективної діяльності тощо. 

Урахування гендерних відмінностей має реалізовуватися в організації занять дітей художньою 
працею. Цей вид художньо-продуктивної діяльності дозволяє формувати у дошкільників засади 
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конструктивних умінь і навичок, сприяє їхньому творчому розвиткові. Художня праця інтегрує в 
своїй технології механічну обробку різних матеріалів з художньо-конструкторською діяльністю, яка, 
у свою чергу, межує з таким видом мистецької діяльності, як дизайн [4, с. 5]. Також цей вид 
діяльності можна назвати дитячим рукоділлям. Традиційно художня ручна праця розглядається як 
один із видів трудового виховання дошкільників.  

Гендерний підхід до організації занять художньою працею дівчаток та хлопчиків старшого 
дошкільного віку обмовлений кількома чинниками.  

По-перше, психофізичними особливостями дітей різної статі. Вперше проблемою вивчення 
особливостей моторної поведінки представників різної статі став займатися Г. Гейманс. Дані 
досліджень Б. Ананьєва, Г. Гейманса, Е. Макобі, Д. Кимури підтвердили, що дівчатка володіють 
більшою ручною умілістю, оскільки в них відбувається більш раннє рухове визрівання рук, кращий 
розвиток дрібної моторики. Дівчатка більш посидючі в роботі, їхні вироби відрізняються більшою 
акуратністю. Маючи перевагу в розвиненості дрібної моторики, дівчатка швидше та більш вправно 
засвоюють елементи роботи з папером, наприклад, раніше опановувати основи квілінгу, працюючи з 
тонкими паперовими смужками.  

Хлопчики мають більш виражену спрямованість рук на об’єкти, які знаходяться на відстані, що 
визначає їхні уподобання різними видами конструювання (з великих кубів, з будівельним матеріалом, 
великогабаритних модулів, паперових пакетів тощо). За даними Н. Розе, у хлопчиків більш точні 
рухи визначає права рука, що надає загальному характеру рухів рук асиметричності. 

По-друге, оскільки заняття художньою працею мають в своїй основі художнє конструювання, 
яке засноване на просторових відношеннях предметів, то слід також вказати на розбіжності в 
просторових здібностях між хлопчиками та дівчатками, що може визначати вплив на результати 
їхньої роботи. Дж. Крамер пояснює різницю в просторових здібностях хлопчиків та дівчаток 
особливостями їхнього виховання. Так, хлопчики виховуються, переважно граючись конструкторами, 
машинками, кубиками, вибудовуючи своєрідні міста, гаражі, дороги. У заняттях художньою працею 
хлопчики більшою мірою звертають увагу на узагальнені характеристики об’єкта сприймання 
(предмет в цілому, просторові співвідношення в цілому тощо).  

Дівчатка краще сприймають деталі предмета, взаємопов’язують деталі в просторових 
співвідношеннях тощо. Традиційно граючись ляльками, прикрашаючи їхні сукні, волосся, будиночок, 
дівчатка переносять свої уподобання стосовно декорування й на заняття художньою працею. 
Помічено, що вони краще поєднують в композиції аплікації елементи букетів, одягу ляльок тощо. 

По-третє, слід ураховувати уподобання дітей у виборі тематики майбутньої роботи. Хлопчиків 
цікавить тематика широкого спектру техніки, різноманітних виробництв, військові баталії тощо. 
Дівчатка більшою мірою намагаються відобразити у роботах людину й побутове середовище, у якому 
ця людина перебуває повсякденно, у тому числі – одяг, предмети домашнього вжитку тощо. 

Г. Пантелєєв визначає, що у заняттях дітей старшого дошкільного віку художньою працею 
спостерігається прагнення до декоративності виконання робіт на казково-чарівну тематику. При 
цьому, якщо молодші дошкільники вибудовували кольорові образи контрастно та локально, то діти 
старшого дошкільного віку виявляють схильність до різноманітності кольорових нюансів, багатства 
палітри. При цьому, у роботах дівчаток найчастіше помічається схильність до гармонізації квітково-
композиційного образа (у роботах з папером, рослинним матеріалом тощо). 

При постановці вихователем завдань дівчатка краще утримують в пам’яті алгоритм виконання 
виробу, вони більш уважні, зосереджені на роботі. У колективній праці вони більш відкриті до 
спілкування, більш доброзичливі й більш активно виявляють колективістські якості. 

Організація занять дітей старшого дошкільного віку художньою працею передбачає кілька 
форм її організації: індивідуальну, фронтальну, під групову. Вибір форм варто здійснювати з 
урахуванням статі дітей. Так, хлопчики в організації занять художньою працею більш схильні до 
колективних видів роботи, переважно – з представниками своєї статі. Однак, не слід постійно 
задіювати лише дану форму організації занять дітей, оскільки «стихійні статеві сегрегації 
(одностатеві групи) сприяють більш яскравому виокремленню та усвідомленню статевих 
відмінностей» [3, с. 32]. 

У старшому дошкільному віці в процесі спільної діяльності зароджуються й набувають 
розвитку відмінності у спрямованості спілкування дівчаток і хлопчиків [5]. Це, як правило, 
виявляється в переважанні в стосунках дітей доброзичливості до представників своєї статі. В 
колективній трудовій діяльності дошкільників, у їхніх заняттях художньою працею, 
відпрацьовуються варіанти чоловічої та жіночої форм поведінки. Це виявляється в тому, що 
хлопчики можуть надати дівчаткам допомогу у роботі над колажем, який має, як правило, великі 
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розміри щодо його виготовлення.  
На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що педагогам, які працюють з дітьми слід 

організовувати заняття художньою працею з урахуванням статі дітей. Для цього необхідно: 
ураховувати гендерні відмінності в здібностях дітей та їх уподобаннях тематикою робіт; акцентувати 
увагу на моторних можливостях дітей різної статі з огляду на добір технік і матеріалів до роботи; 
ураховувати можливості зорової модальності хлопчиків і дівчаток у роботі просторового 
конструювання. З огляду на те, що художня праця проводиться у вільний від основних занять час, 
слід максимально використовувати потенціал колективної та індивідуальної форм організації з 
урахуванням уподобань дітей до роботи з різними матеріалами, а також особистих симпатій та 
доцільної тривалості роботи в одностатевих групах. 

З метою актуалізації творчих здібностей дітей на заняттях художньою працею слід надавати 
хлопчикам та дівчаткам свободу для творчості, творчого самовираження шляхом пошуку матеріалів, 
технік, форм і засобів; формувати зображувальні уміння та навички дітей з урахуванням гендерної 
специфіки. 
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ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

«НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ» 

У рамках впровадження нових стандартів освіти проекту Нова українська школа, ГО «Студена» 
розробляє онлайн-курс для вчителів початкових класів «Недискримінаційний підхід до навчання».  

Мета створення курсу – зниження рівня дискримінації і цькування на підставі інакшості у 
школі та зростання рівня обізнаності викладачів щодо запобігання цим явищам.  

Внаслідок проходження курсу вчителі отримають розуміння того, що таке базові чи природні 
права людини, в чому полягає суть недискримінаційного підходу та толерантності при викладанні, 
чим відрізняється поняття «гендер» від поняття «стать» та чому розрізнення цих понять важливе, які 
обмеження на особистість накладають гендерні стереотипи та які здібності і вміння учнів та учениць 
залишаються непоміченими внаслідок виховання та навчання в рамках жорстко гендерованого 
підходу. Навички, які отримають вчителі, – вміння розрізняти свої стереотипи щодо інакшості, 
обходити їх та спілкуватися з учнями та ученицями напряму, не використовуючи фільтри 
упереджень; бачити свої очікування від учнів та учениць залежно від їхньої статі і те, як це впливає 
на комунікацію з учнями; вміння накладати знання про гендерні ролі на підхід до подачі інформації 
та формувати навчальний процес згідно до гендерно чутливого підходу. 

Михида С. П. 
(ЦДПУ університет імені Володимира Винниченка) 

 
ҐЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Межа ХІХ-ХХ століть у європейському вимірі – унікальна доба, визначальною 
характеристикою якої є передусім зміна парадигм: наукової, технічної, мистецької, понад це, зміна 
світоглядних моделей, зародження й реалізація новітніх можливостей людини у світі, що активно 
глобалізується. Науково-технічна революція, поява двигуна внутрішнього згорання, телеграфу, 
телефону, радіо, електричного струму, автомобіля, літака тощо сприяли перерозподілу вкладення 
енергії з фізичної в духовну площину, що, своєю чергою, стало потужним поштовхом до розвитку 
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гуманітарних наук, реалізації людини у сфері мистецтва. Водночас це змінювало патріархальну 
традицію в розподілі ґендерних ролей, спрямовану на нівеляцію суспільного потенціалу жінки. 
Література, як і інші види мистецтва, не стояла осторонь цих процесів, представляючи зазначені 
процеси в художній площині. Українська при цьому не стала винятком, натомість завдяки 
перекладам утверджуючи новітні тенденції за межами власного локального простору, корелюючи зі 
світовими тенденціями і формуючи в читача (українського і європейського) уявлення/переконання в 
можливості самоідентифікації жінки, справедливого здобуття нею місця в соціумі. Ґендерні 
особливості вітчизняної літератури межі ХІХ-ХХ століть осмислюються у працях В. Агеєвої [1], 
Т. Гундорової [2], Н. Зборовської [3], С. Павличко [6], Я. Поліщука [7] та інших сучасних 
літературознавиць / літературознавців (природно, що через століття – на межі ХХ-ХХІ століть –  
феміністичне літературознавство домінує у виявленні й увиразненні цих здобутків). 

Попри видиме домінування чоловіків-письменників у художньому просторі, кількість жінок у 
вітчизняному літературному процесі вже у другій половині ХІХ століття неухильно збільшувалася. 
На зміну Марку Вовчку, яка ще ховалася за чоловічим псевдонімом, приходять Ганна Барвінок 
(Олександра Білозерська-Куліш), Олена Пчілка (Ольга Драгоманова-Косач), Наталя Кобринська, 
Людмила Старицька-Черняхівська, Дніпрова Чайка (Людмила Василевська), Уляна Кравченко (Юлія 
Шнайдер) та багато інших. Залишаючись переважно в межах патріархальної літературної традиції, 
вони визначають тенденцію зміни ґендерних пріоритетів, сприяють увиразненню фемінного 
простору. 

Особливе місце у формуванні й реалізації зазначених тенденцій належить Ользі Кобилянській. 
Європейські впливи, психобіографічні факти сприяли появі феміністичної проблематика її творів, 
утвердженню нового типу жінки. «Я думаю, що моя заслуга у тому, що мої героїні витіснили вже, 
або, хоча б звернуть увагу русинів на те, що замість дотеперішніх Марусь, Ганнусь і Катрусь можуть 
стати і жінки європейського характеру», – зауважує вона в листі до Осипа Маковея [4, с. 178]. Як 
наслідок, ціла низка новел, оповідань, повістей, в яких представлене розмаїття жіночих типів і нових, 
або ж прагнення до нових, суспільних ролей. На увагу заслуговують і публічні виступи письменниці, 
зокрема, на засіданнях «Товариства руських жінок на Буковині».   

Дещо інший характер мають тексти й позиція Лариси Косач. У художніх творах і листуванні 
письменниця представляє жінку – самодостатню особистість. Її героїні не потребують утвердження, 
співчуття, захисту, підтримки у становленні – вони діють, борються, здобувають, втрачають, вони 
живуть повноцінним життям, досить часто виявляючи власну, духовну передусім, унікальність. При 
цьому маскулінний дискурс її мегатексту позбавлений тенденційності. 

На особливу увагу в заявленому аспекті заслуговують письменники-чоловіки, чиї тексти 
демонструють ставлення до жінки й уявлення про її місце в умовах нового світоустрою. Йдеться 
передусім про І. Франка, М. Коцюбинського, В. Винниченка.  

Героїня Великого Каменяра – об’єкт захоплення / поклоніння / страждання ліричного 
героя / персонажа / самого Франка. Концепція Франкової жінки – предмет спеціального дослідження 
й неминуче стикається з дослідженням психоструктури митця, складнощами психоаналітичної 
інтерпретації особистісних виявів [5, с. 219-230]. 

Великий сонцепоклонник і не менш великий неоромантик у художніх вимірах не просто 
ґендерно коректний – його жінка спроможна на вчинок (Фатьма «На камені», Марічка і Палагна «Тіні 
забутих предків», Гафійка «Fata morgana» тощо), він сміливо руйнує патріархальні стереотипи. Та все 
ж переважну більшість художнього простору, поза, звичайно, безсумнівним і поваги гідним 
утвердженням модерних тенденцій, виведенням української літератури в європейський простір, 
М. Коцюбинський віддає демонстрації власного ego й сублімації нездійснених мрій та комплексів. 

Окремішня ніша у творенні ґендерної моделі модерної української літератури без 
перебільшення належить В. Винниченку. Спектр жіночих образів у його драмах, новелах, 
оповіданнях, повістях і романах, портретів жінок у живописі, фрагментів, ескізів, спостережень в 
епістолярії, щоденнику наскільки широкий, як і безмежно різноманітний. Від патріархальної Мотрі 
(«Краса і сила»), «пушистої самочки» («Записки Кирпатого Мефістофеля»), котрі цілковито 
піддаються інстинкту, до емансипованої Білої Шапочки із названого роману, суперечливої на рівні 
традиційної рецепції Сніжинки та безкомпромісної Чорної Пантери із символістської п’єси («Чорна 
Пантера і Білий Медвідь») та аристократичної, гордої, вольової, з гострим розумом, і водночас палкої 
й чуттєвої принцеси Елізи із соціально-фантастичної антиутопії «Сонячна машина». Жінки разом із 
чоловіками, а частіше – замість них утверджують прагнення митця досягнути гармонії, створити 
модель суспільства з конкордистським світоглядом, котрий веде людину до щастя, суспільства, де 
особистість поціновується не за належністю до певної статі, а за самодостатністю, готовністю до 
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прийняття рішень, спроможністю до вчинків й умінням вписуватися у складну систему координат, де 
природні інстинкти й бажання корелюються з суспільно орієнтованими прагненнями.  

Інтенції до ґендерної рівноваги, паростки толерантності, виголошені прямо чи опосередковано 
в мегатексті названих і неназваних українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
знайшли свій відбиток у літературі 20-х років минулого століття і, затримавшись зі зрозумілих 
причин на довгі 60 років, оприявнилися досить потужно в розвої постмодернізму в 90-х роках ХХ та 
на початку ХХІ століття, засвідчивши, що проблема не вичерпана. Проголосивши рівність чоловіків і 
жінок, тоталітарна держава залишила по собі виразки в духовному світі обох статей, перетворивши 
на гвинтики в механізмі. «Опір матеріалу», породжений в новітню добу української державності 
відбивається в художніх текстах, формуючи людину гармонійну із чітко окресленими статевими та 
виразними духовними й суспільними орієнтирами. 
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ЯК ЗМІНИТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНУ МОРАЛЬ? 

В одному зі своїх попередніх досліджень я описав суспільну мораль як складну відкриту 
систему, яка самоорганізується [2]. Такий підхід дав змогу зробити серію висновків і кілька з них, 
гадаю, будуть важливими для учасників конференції, оскільки можуть допомогти краще зрозуміти, 
як змінити гендерно дискримінаційну мораль, що існує в багатьох спільнотах. 

Поняття «гендерно дискримінаційна мораль» з певної точки зору може видатись нелогічним, 
адже мораль прийнято сприймати як сукупність ідеалів, щодо яких недоречно вживати прикметник 
«дискримінаційний». Отож, якщо норми є гендерно дискримінаційними, то це вже не моральні 
норми, а звичайні традиції, стереотипи, звичаї, забобони, які можна здолати просвітницькою 
роботою, змінами у законодавстві тощо. Проте варто нагадати, що системи суспільної моралі, які 
існують в різних спільнотах, часто мають різні уявлення про моральні ідеали. У світогляді людей, які 
є учасниками даної конференції, рівноправ’я між чоловіками і жінками є самоочевидною істиною з 
моральним статусом, а те, що їй протирічить, оцінюється як помилка зі статусом аморальним. Проте 
для осіб, що належать до спільнот, в яких домінують норми, які ми називаємо гендерно 
дискримінаційними, ці норми, здебільшого, не мають аморального статусу. Їхня моральна інтуїція 
змушує їх сприймати різноправ’я статей як самоочевидну моральну істину і з моральним осудом 
оцінювати тих, хто обстоює гендерну рівність. Як фаховий філософ-етик маю нагадати, що не існує 
логічного способу довести істинність жодної моральної норми. Тому моральні орієнтири, які 
відображають як ідею рівноправ’я статей, так й ідею різноправ’я, ґрунтуються не на логічних 
доказах, а на інтуїціях, засвоєних їх носіями, здебільшого, від їхніх спільнот (ці спільноти не 
обов’язково мають бути територіальними). Отож, якщо ми, представники спільноти, яка сповідує 
мораль гендерного рівноправ’я, хочемо змінити інтуїції тих, хто має протилежні погляди, то слід 
усвідомити, що шлях логічної аргументації в більшості випадків виявиться безсилим, оскільки та 
моральна істина, якою ми володіємо, не може бути логічно обґрунтована, як логічно не може бути 
спростована позиція наших опонентів. Природа обох позицій інтуїтивна. Отож, якщо ми прагнемо 
змінити гендерно дискримінаційні моральні інтуїції інших спільнот, то, насамперед, повинні 
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зрозуміти, як вони формуються. На мою думку, моя робота дає таку можливість, адже вона 
спрямована на те, щоб пояснити як спонтанно, через процес самоорганізації у людських спільнотах 
виникають подібні моральні інтуїції. Ґрунтуючись на цих знаннях, можна впливати на їхні 
формування, іншими словами робити так, щоб в цих спільнотах відбувався природний процес 
розвитку гендерно недискримінаційної моралі. 

Для того, щоб продемонструвати як досягнути поставленої мети, насамперед необхідно навести 
деякі важливі висновки, зроблені мною в процесі дослідження суспільної моралі як відкритої 
складаної системи, що самоорганізується. Перший висновок полягає в тому, що оскільки розвиток 
суспільної моралі ґрунтується на самоорганізації, то будь-які організовані спроби впливу мають 
обмежені перспективи успіху, особливо якщо не враховують механізмів, на основі яких відбувається 
самоорганізація. Другий висновок полягає в тому, що кожна система суспільної моралі є відкритою, 
тобто на її розвиток впливають певні зовнішні чинники. Отож, щоб зрозуміти, чому певні 
дискримінаційні норми є актуальними для певного суспільства та як їх змінити, потрібно знати, від 
яких зовнішніх чинників залежать їхня поява та актуальність. 

Коли йдеться про самоорганізацію системи суспільної моралі, то маються на увазі два випадки: 
коли в суспільстві спонтанно з’являються нові моральні норми та коли індивіди, у відповідь на появу 
таких норм, синхронно й спонтанно підпорядковують їм свою діяльність. 

Перший вид самоорганізації можливий, тому що система є відкритою, тобто існують певні 
чинники зовнішнього середовища – керуючі фактори – які стимулюють цей процес. Основними 
керуючими факторами системи суспільної моралі є біологічна природа людини (відомо, що 
схильність до деяких форм моральної поведінки закладена в людській природі й має свій прототип у 
поведінці тварин), потреба співжиття (тобто необхідність людей у співіснуванні з метою виживання, 
яка стимулює виникнення норм, що уможливлюють співжиття), культура, релігія, економічна сфера 
суспільного буття [2, с.43]. Тобто індивіди, прагнучи вибудувати стосунки між собою у ситуації, 
щодо якої немає чітких норм, діють на основі інформації, яка надходить від їхньої біологічної 
природи (в першу чергу через почуття), культури, релігії, економічної сфери суспільного життя, 
зрештою, керуються логікою потреби співжиття, яка підказує необхідність певних дій. На основі цієї 
інформації, вони й вибудовують стосунки один із одним, внаслідок чого ті стратегії дій, які 
виявляються найбільш адекватними, поширюються суспільством та стають загальними стандартами 
поведінки. Самоорганізацією описаний процес називається тому, що мораль, у цілому, не випливає з 
жодного з факторів, які на неї впливають, не нав’язується ними, а є безпосереднім результатом 
внутрішньої кооперації між елементами системи. 

Одним із висновків, який випливає з написаного, є думка про неможливість нав’язування 
суспільству тих чи інших моральних норм, адже їх утворення зумовлене складними процесами 
самоорганізації, які відбуваються в системі. Тому нерідко спроби змінити в суспільстві 
дискримінаційну мораль, яка регулює відношення між статями зазнають невдачі. По-перше, 
неможливо створити для суспільства мораль і розраховувати, що воно прийме її тільки тому, що така 
мораль правильна і прогресивна. Мораль, на відміну від закону, не створюється, вона формується 
спонтанно (через самоорганізацію). Тому віра в те, що запропонувавши суспільству ідеально 
збалансовану і продуману гендерну мораль та створивши їй законодавчу підтримку ми втілимо її в 
життя, є марною. По-друге, дуже часто організатори таких спроб діють по відношенню до суспільної 
моралі так, наче вона є закритою системою, яка розвивається лінійно. Відповідно, вивчивши закони її 
функціонування, можна організовано впливати на неї і очікувати на передбачуваний результат. 
Проте, враховуючи те, що суспільна мораль є саморганізованою відкритою системою, слід визнати, 
що її розвиток є непередбачуваним та нелінійним (це властиво всім подібним системам). Тобто 
наслідки впливу є непередбачуваними і непропорційними до зусиль. Отож, впливати на такі системи 
треба у спосіб, який більше відповідає їхній природі (про це – згодом). 

Ще одним важливим висновком, який випливає з бачення суспільної моралі як відкритої 
складної системи, є теза, що на кожному етапі історії суспільства в ньому існує та мораль, яка 
відповідає середовищу, в якому вона розвивається. В цьому середовищі є чинники, що найбільше 
впливають на розвиток моралі (керуючі фактори). І від того, якими є ці чинники, значною мірою 
залежить, яка в суспільстві мораль. Цей висновок обов’язково необхідно враховувати при оцінці 
гендерно дискримінаційних норм суспільної моралі. Адже, по-перше, причини існування таких норм, 
в основному, треба шукати, в середовищі, у якому розвивається мораль і, в першу чергу, у її 
керуючих факторах; по-друге, змінити такі норми без зміни середовища майже неможливо. 

Наприклад, мораль, яка в минулому регламентувала залежність жінки від чоловіка, відповідала 
різноманітним факторам, які впливали на життя тогочасного суспільства. Насамперед, ідеться про 
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обмежені можливості жінки фізично захистити та прогодувати себе, особливо в період вагітності й 
догляду за дитиною. Розуміння того, що людське потомство в силу тривалої безпорадності потребує 
постійної турботи, і, відповідно, жінка в період вагітності та догляду за малими дітьми суттєво 
обмежена в можливості забезпечити себе захистом та ресурсами, пояснює існування норм, які 
прив’язували її до того, хто б міг їх гарантувати. Тому на той момент така залежність була 
необхідною, а мораль, яка її підтримувала, адекватною до середовища. Ці ж причини пояснюють 
норми, які регламентують залежне становище жінки в деяких сучасних країнах. Адже й сьогодні її 
можливість вижити самостійно в цих країнах дуже невисока. Тому активістам із західних країн, які 
виступають за рівноправ’я стáтей, варто звернути увагу на те, чи існують у тих країнах умови, 
необхідні для того, щоб жінка отримала змогу існувати незалежно від підтримки чоловіка (батька, 
брата). Тими факторами, які гарантують таку можливість, є наявність добре оплачуваних робочих 
місць, високий рівень соціального захисту тощо. Без цих чинників, які збільшують шанси жінки 
захистити себе (від злиднів, фізичного насилля й т. п.), боротьба за зміну моралі приречена на провал 
або ж навіть може стати причиною особистих трагедій. 

Таким чином, враховуючи, що розвиток моралі залежить від середовища, можна зробити 
висновок, що одним зі способів впливу на цей розвиток є зміна цього середовища (в першу чергу, 
керуючих факторів). Герман Хакен, один із засновників синергетики, називає такий вплив непрямим. 
Він пропонує уявити певний ландшафт із м’ячем, який перебуває поміж двома схилами. Пряме 
управління передбачає, що ми підштовхуємо м’яч у бажаному напрямку й він падає у відповідне 
заглиблення. Непряме управління передбачає зниження схилу таким чином, щоб м’яч сам до нього 
скотився. У цьому випадку необхідна зміна відбулася через процеси самоорганізації [1, с.8940]. 
Наприклад, як було зауважено, гендерно дискримінаційна мораль часто пов’язана з обмеженими 
можливостями жінки фізично захистити та прогодувати себе в період вагітності й догляду за 
дитиною. Проте даючи жінці в руки сучасні засоби контролю за власною репродуктивністю (йдеться, 
в першу чергу, про засоби контрацепції), ми зменшуємо кількість ситуацій, які б змушували її 
коритись дискримінаційній моралі. Інший варіант полягає в можливості впливу на економічні 
чинники, тобто створення умов, за яких жінка могла б самостійно забезпечити себе необхідними для 
життя ресурсами. Для цього, звичайно ж, необхідно сформувати економічне підґрунтя у вигляді 
забезпечення рівності в оплаті праці, створення високооплачуваних робочих місць, соціальних 
гарантій у період догляду за дитиною тощо. Такі зміни зроблять жінку більш незалежною, а, отже, 
змусять суспільну мораль трансформуватись, актуалізуючи норми, які регламентуватимуть 
рівноправ’я статей.  

Іншим прикладом непрямого впливу на суспільну мораль, з метою зміни дискримінаційних 
норм, є зміни у культурі. Зразки того, як це робиться, можна знайти в практиці деяких сучасних 
європейських країн, які зіткнулись з дискримінаційною практикою щодо жінок, яка мала місце в 
деяких емігрантських спільнотах. Найбільш жорстоким виявом таких практик є т.зв. вбивства честі, 
жертвами якого стають здебільшого жінки, а виконавцями – їхні родичі, які вважають що певними 
діями жінка «зганьбила» честь сім’ї. Убивці в такому випадку керуються, здебільшого, звичаєвими 
нормами, які вони «принесли» із собою з країни свого походження. Традиційні звичаї є частиною 
культури цих спільнот. Тому європейські країни переглянули політику мультикультуралізму, яка 
давала змогу цим спільнотам зберігати своє культурне середовище відносно закритим від сторонніх 
впливів. Через політику міжкультурного діалогу уряди прагнуть змінити культури таких спільнот, 
щоб послабити вплив традиційних норм, які підштовхують їх до згаданих злочинів чи інших форм 
дискримінаційної поведінки. 

Таким чином, пропонований спосіб м’якого, непрямого впливу на суспільну мораль через зміну 
середовища є більш адекватним до її природи, отож має більше шансів на успіх. Згадані вище 
приклади є тільки кількома зразками того, як ці зміни можуть відбуватись. Можна знайти велику 
кількість інших прикладів того, як через зміну керуючи факторів сучасні країни змінили чи можуть 
змінити гендерно дискримінаційну мораль. Звичайно, зміна середовища це не єдино можливий спосіб 
впливу на суспільну мораль як відкриту складну систему, яка самоорганізується. Існують також інші 
можливості, проте їх опис заслуговує окремого виступу.  
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ІНТЕРСУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Інтерсуб’єктна взаємодія може розумітися широко – як інтеракція різних суб’єктів, та вузько – 
як взаємодія, в результаті якої зростає рівень суб’єктності учасників. В обох розуміннях 
інтерсуб’єктної взаємодії важливими є гендерні аспекти, які повинні враховуватися на всіх рівнях та 
в різних контекстах – від практики проведення наукових досліджень до прийняття важливих 
політичних рішень.  

Особливістю нашої концепції інтерсуб’єктної взаємодії [1] є те, що в ній інтерсуб’єктність 
розуміється як якість, завдяки якій кожен з учасників взаємодії припускає суб’єктність іншого у 
відповідь на власну суб’єктність. При цьому гендерні особливості взаємодії дуже важливі, оскільки 
має значення, чи належать учасники взаємодії до однієї статі (і до якої саме), чи до різних статей. 
Аспекти міжособистісної атракції, симпатій та антипатій надають особливого характеру 
інтерсуб’єктній взаємодії. У своїх високорозвинених формах любов чоловіка та жінки є 
інтерсуб’єктною взаємодією, оскільки вона взаємно розвиває та збагачує внутрішні світи людей, які 
входять в ці взаємини. 

Гендерні аспекти пронизують інтерсуб’єктну взаємодію. Наприклад, є дані щодо втіленої 
суб’єктності – досвіду певних переживань, закарбованих в тілі (переживань під час першого 
статевого акту, народження дитини або обрізання частини геніталій, зокрема клітору у жінок) [2]. 
Переживання такого досвіду накладає відбиток на сприймання себе як жінки, свого тіла, свого місця в 
суспільстві, норм культури стосовно людини, а всі ці фактори особливим чином впливають на 
можливості побудови інтерсуб’єктної взаємодії як спілкування двох чи більше рівних людей. 
Характеристика рівності, паритетності є базово-необхідною для можливості реалізації 
інтерсуб’єктності, і якщо ця умова не дотримується, про взаєморозвивальний характер взаємодії не 
може бути й мови. У той же час необхідно вивчати інтерсуб’єктну взаємодію, її потенціал розвитку для 
людини, щоб показати можливості прогресу та гуманного ставлення до всіх людей, щоб довести, що, 
незважаючи на існуючу практику пригнічень, несправедливості, людина може прагнути і до вищих 
ідеалів рівного, взаємозбагачуючого, взаєморозвивального спілкування, реалізованого через 
інтерсуб’єктність.  
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЩАСТЯ  

СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

Щастя як дослідницька категорія є міждисциплінарним феноменом. Існує велика філософська, 
літературознавча, культурологічна, соціологічна, богословська бібліографія, присвячена щастю та 
його пошукам. Проте однозначно прийнятого трактування і визначення цього поняття на 
сьогоднішній день не існує. Етимон ЩАСТЯ («блага доля»), за даними тлумачних та етимологічних 
словників, семантично калькує в лексемах благоденство і благополуччя (з благая полука «хороша 
доля» – [5; 25]), які беруть участь в тлумаченні щастя-душевного стану. «Благополучие, – читаємо у 
словнику С.І.Ожегова, – спокойная, счастливая жизнь в довольстве, полная обеспеченность»; 
«благополучный» – удачный, успешный, удовлетворяющий [3; 45]. І далі: «Счастливый – 3) 
благополучный, удачный»; «счастье – 1. чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2. 
Успех, удача» [3; 680]. Не випадково тому один з відомих розробників концепції щастя як однієї з 
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найважливіших складових якості життя людини М. Аргайл пов’язує його саме з благополуччям, 
загальною задоволеністю життям, переживанням позитивних емоцій [1]. 

Оскільки щастя – категорія суб’єктивна, можна говорити, що скільки людей – стільки й 
індивідуально-суб’єктивних уявлень про нього. В усі часи сприйняття щастя містило в собі відбиток 
суспільних умов життя, цінностей, сподівань, що формувало спільний контент цієї якості життя для 
представників певної когорти, відображало своєрідність концептуального наповнення поняття, 
позначеного цим словом. 

Метою даного дослідження є вивчення спільного та своєрідного в уявленнях юнаків і дівчат 
про щастя, що, на нашу думку, дозволить доповнити опис концептуальної картини світу сучасної 
молоді. Предметом дослідження є гендерний аспект сприйняття психічного феномену щастя і 
уточнення структури даного концепту як одного із фрагментів сфери внутрішнього світу людини. 

Розкриття складних феноменів світу через поняття концепту сьогодні є досить поширеним 
явищем у науковій літературі. Концептуалізація розглядається науковцями як «осмислення 
інформації, що надходить, уявне конструювання предметів і явищ, яке приводить до утворення 
певних уявлень про світ у вигляді концептів (тобто фіксованих у свідомості людини значень)» [2; 56]. 
Актуальність дослідження пояснюється як особливою увагою наукової спільноти в останні роки до 
питань концептуалізації світу засобами мови взагалі, так і інтересом до відображення в ній 
внутрішнього світу людини зокрема. 

Дослідження детермінант щастя проводилось із застосуванням психолінгвістичної методики 
дослідження – вільного асоціативного експерименту, що дозволило встановити певні співвідношення 
між конкретним поняттям і свідомістю суб’єкта, визначити індивідуальну семантичну наповненість 
лексеми «щастя». За словами Р.М. Фрумкіної, «вивчаючи асоціації в асоціативному експерименті, ми 
апелюємо до неусвідомлюваного, глибинного шару нашої психіки» [4; 94], і через це експеримент дає 
можливість встановити неусвідомлювані вербальні і невербальні зв’язки слова-стимулу з іншими 
словами, а також опосередковано виявити актуальні для індивіда когнітивні ознаки представлених 
словом-стимулом реалій. Методика вільного асоціативного експерименту дозволяє визначити 
найбільш стандартні, частотні зв’язки слів. 

У даному дослідженні взяли участь 119 студентів (77 дівчат і 42 хлопців) факультету іноземних 
мов та Інституту точних наук і економіки Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя (середній вік – 18-20 років). На слово-стимул «щастя» було отримано 550 оцінок 
респондентів, які умовно можуть бути розподілені між окремими категоріями на основі схожості 
суджень. Представимо відмінності гендерного наповнення цих суджень (дівчата/юнаки) у выдсотках: 
«кохання» (12/10%); здоров’я» (9,3/8,2%); «сім’я» (10,4/11,2/%), «дружба» (5,1/6,7%), «соціальні 
відносини» (5,0/3,8%), «діяльність» (4,6/2,9%), «добробут» (9,5/6,4%), «кар’єра» (1,2/4,6%), «стан» 
(19,4/6,5%), «здібності» (4,5/2,4%), «випадковість» (0,8/0,2%), «життя» (2,5/1,8%), мир (0/1,2%), 
«дозвілля» (2,9/3,2%), «природа» (5,4/1,2%). 

Дані проведеного нами асоціативного експерименту свідчать про актуалізацію в свідомості 
досліджуваних семантичних ознак лексеми «щастя», що мають об’єктивний і суб’єктивний параметри, 
а також про особистісний характер досліджуваного концепту. Частіше представлені парадигматичні 
асоціації (тобто асоціації іменного типу, як і слово-стимул). Синтагматичні представлені поодинокими 
випадками, переважно у відповідях юнаків («Це дуже важке запитання. Де варіанти відповідей?», 
«Коли є для чого жити», «Коли є люди, яким ти потрібен», «Щастя – це щастя»). 

Як показують матеріали проведеного дослідження, розуміння щастя має чітко виражену 
орієнтацію на цінності особистого благополуччя, як у юнаків, так і дівчат (любов, сім’я, здоров’я, 
матеріальне благополуччя, переживання емоційних станів) – такі реакції на слово-стимул «щастя» 
зустрічались найчастіше, вони отримали найвищі показники. Проте для дівчат більш вагомим є 
співвіднесення щастя з отриманням позитивних емоційних переживань («посмішка», «радість», 
«емоції», «насолода», «задоволення», «гармонія», «спокій», «веселість», «надія», «хороший 
настрій»), у юнаків у цій групі знаходимо інші маркери («свобода», «немає проблем», 
«безтурботність»). Щасливі» студенти зображують світ як «бажане майбутнє» без загальносвітових 
проблем (війна, наркотики, екологічні проблеми), проте саме у відповідях юнаків тема миру стає 
більш відчутною («мир», «закінчення війни», «спокій»). 

У сприйнятті щастя молоддю характерна спрямованість на сімейні цінності («сім’я моя», 
«родина», «рідні люди», «взаємини з рідними», «гарні взаємини у сім’ї», «сім’я повноцінна», «вся сім’я 
разом», «близькі люди», «діти», «турбота», «відданість родині», «чоловік»), зовнішні вираження 
щастя, при цьому суттєвих гендерних відмінностей позначення таких уявлень не спостерігалось. 
Щастя і для юнаків, і для дівчат реалізується в асоціатах, пов’язаних з відпочинком на природі 
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(«весна», «сонце», «квіти», «тюльпани», «тепло», «літо»), вихідними, канікулами, зустрічами з 
близькими, стосунками з оточенням («повага», «взаєморозуміння», «спілкування», «однокласники», 
«взаємність», «дорогі люди», «дружня компанія»), матеріальними речами. І лише позначення деяких 
з них відображає певну гендерну відмінність: у дівчат – «тепла ковдра», «ковдра», «матеріальні 
речі», «добробут», «достаток», «м’якенький ведмедик», «дім», «подарунки», «кава з вершками», 
«чашка кави»; у юнаків – «добробут», «паяльник», «шампунь», «пігулки», «робоча клавіатура», 
«гроші», «кубик-рубик», «коврик для мишки», «права», «машина». 

Звертає на себе увагу той факт, що в розумінні щастя для молоді більше виражений емоційний 
(афективний) компонент, відчутний в кожній із груп суджень чи через семантичне наповнення лексем 
(радість, насолода, задоволення, любов, «безтурботність»), чи афіксальне позначення (м’якенький 
ведмедик), чи втілення образів, що стоять за словами-маркерами (вихідні, сонце, рожевий, «банани» 
та подібні). 

Психологічно сукупність позитивних емоцій, яку приносить суб’єкту переживання щастя, 
ближча за все до афекту любові («любов», «кохання»; «кохана людина», «кохання вірне», «ніжність», 
«кохана людина поруч»), ось, мабуть, чому щастя ототожнюється з його найбільш інтенсивним 
джерелом, і відсоток значень у юнаків і дівчат дуже близький. 

В кількісному оцінному вимірі низькі бали отримали судження, які визначають щастя як 
випадковість – «удачу», «везіння». І це при тому, що саме це значення щастя було єдиним, 
відображеним у словнику В.Даля. Даний факт говорить про те, що молоді люди сьогодні у досягненні 
щастя більше покладаються на себе, свої зусилля. Тому, думається, виправданими є показники групи 
«здібності», в якій переважають такі маркери, як «самореалізація», «досягнення поставлених цілей», 
«прагнення людини заполучити його», «впевненість». Причому якщо у відповідях дівчат 
переважають іменні форми, то для юнаків характерне вживання асоціацій, позначених дієсловами, що 
підкреслює динамічність їхніх намірів («коли ти досягнеш своїх цілей», «знайти себе у житті», 
«перевестись на істфак», «перемогти»). Свідченням гендерних відмінностей є наявність значень 
групи «Кар’єра», серед яких більший відсоток сформований саме відповідями юнаків («успіх», 
«кар’єра», «влада», «свобода дій», «особиста фінансова забезпеченість»). 

Дослідження концепту «щастя», одного з ключових в українській національній картині світу, 
дозволяє зробити висновок про те, що уявлення про щастя сучасних студентів у гендерному вимірі 
характеризується складністю і багатоплановістю, але вік вносить свої корективи у світосприйняття, 
тому так багато спільного у значеннях, що визначають зміст даного концепту. Воно неодновимірно 
організовує життєвий світ суб’єкта дослідження, показує багатоаспектне, але не байдуже сприйняття 
навколишньої дійсності, більш активну його сторону у юнаків і орієнтовану переважно на домашній 
затишок, сімейні цінності у дівчат.  

Проведене дослідження засвідчує певні відмінності у структурі концепту «щастя» юнаків і 
дівчат, різне співвідношення його компонентів, асоціативних реакцій, проте виявляє і загальну 
схожість, що, скоріше за все, пов’язано з категорією віку, специфікою занять.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТРАХУ УСПІХУ  
У ЖІНОК-МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

Досить часто ми помічаємо, як жінки з тих чи інших причин позбавляють себе можливості 
досягти певних професійних вершин у своєму житті. Часто це пов’язано з тим, що представниці 
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жіночої статі відчувають так званий страх успіху. На їхню думку, цей успіху несе разом з собою ряд 
певних негативних наслідків – втрату жіночності та втрату значимих відносин із соціальним 
оточенням. 

Дана проблема є актуальною в наш час, оскільки незважаючи на те, що кількість жінок, які 
обіймають керівні посади зростає, топ-менеджменту це не стосується. Багато із жінок-керівників 
позбавляють себе різних благ, лише через думку, що, можливо, вони роблять щось не так, що їх 
можуть висміяти за їхню роботу, і взагалі не сприйняти серйозно їхнє прагнення до кар’єрного 
зростання. Метою нашого дослідження є вивчення природи та чинників страху успіху у жінок, які 
обирають нетрадиційно для жіно сфери самореалізації, а також умови профілактики страху успіху у 
жінок-майбутніх менеджерів у період професійного навчання. 

Теоретичний аналіз досліджень проблеми страху успіху у науковій літературі показав, що вона 
вивчалася низкою зарубіжних вчених, зокрема, Дж. Аткінсон, М. Хорнер, А. Стюарт, К. Такач, 
К. Бридлов, В. Цициреллі [2]. Натепер у психології сформувалось декілька підходів до пояснення 
страху успіху у працюючих жінок: мотиваційний, соціально-рольовий та генетичний.  

Мотиваційний підхід М. Хорнер. Феномен мотивації уникнення успіху був відкритий 
М. Хорнер. Вона ввела до двофакторної моделі (мотивація досягання успіху – мотивація уникнення 
невдач) третій фактор – мотивація уникання успіху. За її уявленнями, успіх викликає у жінки тривогу, 
оскільки асоціюється з небажаними наслідками. Крім того, жінка відчуває провину перед дітьми та 
чоловіком, підсвідомо намагається відмовитися від кар’єри на роботі, тим більше, що у культурних 
традиціях жінкам, які досягли більшого успіху у порівнянні зі своїми чоловіками, немає підтримки. 
Успіх у сферах професійних та значимих відносин є для жінки взаємовиключним. Через це, віддаючи 
перевагу значимим відносинам, вона починає боятися успіху в професійній діяльності. 

Соціально-рольовий підхід. Поряд з мотиваційної гіпотезою Хорнер, що розглядає страх успіху 
як інтрапсихичну характеристику, існує гендерна гіпотеза, яка вказує на першорядне значення 
соціокультурного середовища і гендерних стереотипів у формуванні мотивації уникнення успіху. На 
користь останньої гіпотези свідчить той факт, що страх успіху виявляється лише в нетрадиційних для 
жінок сферах діяльності. 

Monahan, Kuhn, Argote і ін. підкреслюють, що при можливих негативних наслідках досягнень 
страх успіху виявляється у представників обох статей (у той час як при зростанні ймовірності 
соціального схвалення прояв мотивації уникнення успіху знижується). Дане явище не тільки доводить 
той факт, що ставлення людини до успіху залежить від реакції на нього оточуючих (в тому числі 
заснованої на гендерних стереотипах), але і дозволяє припустити існування боязні успіху у чоловіків в 
нетрадиційних для них сферах діяльності (наприклад, у виконанні домашніх обов'язків). Томпсон і 
Плек виділили фактори структури рольових норм, що входять в поняття «чоловіча роль»: норма 
статусу, норма твердості і норма антижіночності. Згідно з нормою статусу, успішність чоловіка 
визначається величиною його заробітку. Норма твердості передбачає прояв чоловіком емоційної, 
розумової і фізичної сили і твердості. Дотримання норм антижіночності змушує чоловіків уникати 
специфічно жіночих занять, видів діяльності і моделей поведінки. Вплив даних норм також може 
негативно позначатися на ставленні чоловіка до успіху в традиційно "жіночих" видах діяльності [1]. 

Таким чином, феномен страху успіху тісно пов'язаний з проблемою існуючих в суспільстві 
гендерних стереотипів. Разом з тим зазначимо, що переважна більшість робіт присвячені 
дослідженню цього явища саме у жінок, значно менше стосується чоловіків у нетрадиційних для них 
видах діяльності. 

У генетичному підході визначаються корені даного явища. Близьким за психологічною 
сутністю до феномену «страх успіху» є «синдром самозванця». Вперше термін «синдром самозванця» 
з'явився в 1978 році в статті Pauline R. Clance і Suzanne A. Imes, за спостереженнями яких успішні 
жінки були схильні вважати, що вони не розумні і що навколишні переоцінюють їх [3, 4]. Синдром 
виявляється у формі зневаги до власних досягнень і успіхів. Людина уникає похвали і визнання, 
болісно реагує на критику і постійно порівнює себе з іншими. Для одних синдром є перешкодою для 
нормального життя і побудови відносин, а для інших виступає стимулом самовдосконалення і 
досягнення нового. «Самозванці» впевнені у власній слабкості, пояснюючи свої успіхи так: це була 
проста задача, просто пощастило або це щасливий збіг обставин. Тобто у будь-якій ситуації успіх 
пояснюється екстернально: якимись випадком, при цьому применшується роль власної праці і зусиль. 
Зазвичай синдром набуває декількох форм: професійна некомпетентність, комунікативна 
некомпетентність та емоційне лицемірство.  

Природу такої поведінки пов’язують з раннім онтогенезом особистості, зокрема з дією 
механізмів деформуючого сімейного виховання. До синдрому самозванця частіше призводять дві 
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моделі сім'ї. У першому випадку батьки по-різному оцінюють своїх дітей, вішаючи на них ярлики. 
Наприклад, вони можуть вважати одну дитину розумнішою за іншу, не зважаючи на факти. Зрештою, 
це може привести до того, що та дитина, яку вважали менш розумною буде намагатися підтвердити 
батьківську концепцію своєї недолугості або добиватиметься більш значних успіхів, ніж «розумний» 
сіблінг. У другому випадку батьки ідеалізують свою дитину. Надалі, коли дитина виростає і 
стикається з труднощами, вона починає сумніватися в правоті своїх батьків, приховує, що їй важко, 
оскільки не хоче руйнувати ідеалізоване уявлення батьків про себе. У підсумку це призводить до 
того, що людина вважає себе посередністю. 

Подальше емпіричне дослідження чинників страху успіху у жінок-майбутніх менеджерів буде 
реалізоване нами в межах соціально-рольового підходу. Ми визначимо систему психодіагностичних 
методів та прийомів дослідження, процедуру їх застосування та кількісно-якісного аналізу 
емпіричних даних; експериментально дослідимо домагання жінок-майбутніх менеджерів у кар’єрі, 
міру вираженості у них страху успіху у зв’язку з їхньої прихильністю до гендерних стереотипів; на 
основі отриманих даних розробимо програму профілактики страху успіху у дівчат-адептів професії 
менеджер.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРУ В ПСИХОЛОГІЇ 

Гендерний аспект в сучасній психології залишається недослідженим, на рівні спроб опису 
гендерних відміностей і довільних (щоб не сказати – свавільних) спроб пояснити їхню природу. Тут 
нема нічого дивного – кожна наука і кожна окрема галузь проходила в своїй історії подібні періоди. 
Сутність в тому, що відсутня власне методологічна позиція, з якої можна було б спробувати пояснити 
зібрані дані. 

Ми вважаємо, що продуктивним у гендерних дослідженнях є застосування методології 
культурно-історичної теорії. Уже перше наближення з її позицій до вказаної проблеми окреслює 
шляхи вирішення проблеми: щоб зрозуміти саму психологічну природу гендерних особливостей, 
потрібно прослідкувати і проаналізувати їх витоки і процеси розвитку. Звичайно, ми нічого не 
відкриємо нового, якщо скажемо, що гендерні відмінності виникають і виявляються в процесі 
розвитку особистості як цілісності. Але придивимось до цього процесу. Біологічні і соціальні 
фактори як джерела розвитку людської істоти є, в принципі, дуже різними у дівчаток і у хлопчиків. 
Біологічно (природно) у них відрізняються анатомія, фізіологія, біохімія, генетика, хоча в чомусь 
вони подібні. Ці суперечливі фактори («схожі-відмінні») діють однак не безпосередньо, а 
опосередковуються культурою. Тому потреби, потяги і прагнення, що групуються на біологічній 
основі будуть обумовлені не тільки нею, а й культурним середовищем. Саме тут «зав’язується вузол», 
який не може розв’язати «гендерна психологія». Культура – соціальне мікросередовище існування 
дитини – складається, як правильно зазначає М.Коул, з численних артефактів – матеріальних і 
ідеальних утворень, що ними має оволодіти дитина [1]. 

Це – ніби комірки («ячейки» – рос.), які для дитини становлять ідеальні форми, що їх вона 
заповнює в процесі розвитку. Та ці комірки виявляються в кожній культурі неоднаковими і 
диференціюються, в тому числі і за ознакою статі. Скажімо, в нашій культурі і дитячій субкультурі 
деякі артефакти дуже відрізняються: хлопчики оволодівають засобами дій з предметами за 
допомогою таких іграшок, як машини, зброя тощо, а дівчатка – за допомогою ляльок. Це є перші 
власне гендерні відмінності. Далі, в грі – відрізняються сюжети, ролі, дитяча режисура тощо. З 
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іншого ж боку, субкультура дитинства має багато однакових артефактів для хлопчиків і дівчат. Ми 
бачимо тут суперечливість, але вона дозволяє спрогнозувати розвиток дитини з урахуванням її статі. 
В західній психології це прогнозування, упередження має свій термін – «пролепс». 

Проблемний момент – підлітковий вік, статеве дозрівання. Ще Л .С. Виготський відкрив механізм 
появи у підлітків нових інтересів як результату дії змін біології організму при зустрічі цих змін з 
культурою. Ми ж акцентуємо, що ці нові інтереси багато в чому різні, оскільки і час появи біологічних 
змін і їх якість (різні гормони) дуже відрізняються у дівчат і юнаків. Водночас відрізняються й артефакти 
(ідеальні форми), що їх засвоюють діти в цьому віці. 

Важливо підкреслити аспект взаємостосунків. Культура у вигляді ідеальних форм надає 
можливість (і обов’язковість) дітям і дорослим людям різної статі будувати взаємостосунки (як 
міжстатеві, так і внутрішньостатеві), які за змістом і соціальними ролями відрізняються. Але, і це 
дуже важливо, наша культура є джерелом вибудови інтерсуб’єктної взаємодії однаково – як до 
чоловіків, так і до жінок. 

Ми лише окреслили проблему. Вона повинна вирішуватися перш за все наукою. В тому числі 
тут будуть дуже доречними дані кроскультурних досліджень. 

Додамо лише одне: – попередні спостереження, весь досвід життя засвідчує, що зазначені зміни 
в нашій культурі не стосуються таких істотних психологічних показників, як рівень інтелекту, 
розвиток здібностей, а отже – самореалізації і смислоутворення. В цьому сенсі наша культура є 
джерелом розвитку можливостей як жінок, так і чоловіків. Ми різні, але це не означає, що ми нерівні.  
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ҐЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 

 

У зв’язку з тим, що, з одного боку, забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах життя є 
європейським стандартом, запорукою демократичності суспільства, а з іншого – ґендерна 
ідентичність молодого покоління конструюється в шкільні роки (О. Я. Гривкова; В. В. Ковтун), на 
часі в освітньому просторі України загальновизнаною є необхідність запровадження ґендерного 
компонента як у шкільну, так і у вищу педагогічну освіту. Мета нашого дослідження полягає у 
визначенні специфіки змісту професійно-орієнтованої ґендерної компетентності вчителя-
інформатики (далі – ПОҐКВІ) згідно з вимогою упровадження засад ґендерного-орієнтованого 
підходу до професійної підготовки вчителів.  

Інформатика (Computer Science) як галузь знання та педагогічна спеціальність традиційно 
вважається “чоловічою” сферою діяльності (male-dominated field) не тільки в Україні, а й у США та 
європейських країнах [5; 6]. Так у США кількість жінок, зайнятих в означеній сфері, не перевищує 
30%, а в Нідерландах – тільки 10% [7]. Дослідники, які вивчають проблему дисбалансу ґендерної 
репрезентативності в професіях, пов’язаних із комп’ютерними науками, вказають на дію певних 
ґендерно зумовлених соціальних стереотипів [6; 7], ключовим з яких вважаємо стереотип стосовно 
розподілу шкільних предметів і професій на “чоловічі” та “жіночі”. Починаючи з раннього шкільного 
віку, цей стереотип впливає на розвиток зацікавленості учнів та учениць, їхньої мотивації до 
вивчення тих чи інших предметів, впевненості у своїй компетентності й самооцінці. Зниження 
інтересу дівчаток саме до інформатики зумовлено дією ґендерно-стереотипізованого припущення, 
яке має когнітивне підґрунтя, а саме складністю оволодіння цим предметом [8], що вимагає 
здібностей до конструювання, роботи з абстрактними даними, синтезування смислу у вигляді 
алгоритмів тощо. У подальшому це впливає на непривабливість для жінок вибору професії в галузі 
комп’ютерних наук, яка до того ж підсилюється іншим негативним стереотипом фахівця-
комп’ютерника: його асоціальність (потреба проводити велику кількість часу з комп’ютером), 
неорієнтованість на сім’ю тощо [6]. Звідси випливає важливість ролі вчителя-інформатики у 
формуванні розуміння цього предмета для наступних поколінь, його внеску у створення й 
репродукцію інформатики як ґендерно-орієнтованої галузі знань. 
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На основі загальноприйнятого визначення поняття компетентність як здатності застосовувати 
знання і вміння в ситуаціях, що передбачають ефективну взаємодію з іншими індивідами в 
соціальному контексті та професійній діяльності синтезуємо визначення професійно-орієнтованої 
ґендерної компетентності вчителя інформатики (далі – ПОҐКВІ) як інтегрованої динамічної єдності 
професійних та особистісних якостей (знань, умінь, мотивів, цінностей і ставлення), які цілісно 
реалізуються в процесі навчання інформатики з метою врахування ґендерної специфіки оволодіння 
цим предметом і забезпечення ґендерної рівності тих, хто навчається. Наведена дефініція відображає 
складну структуру ґендерної компетентності, яку моделюємо як єдність трьох компонентів: 
когнітивного (знання і розуміння), діяльнісного (уміння і навички) та особистісного (мотиви, 
цінності, ставлення, самоорганізація, рефлексія). 

Зміст когнітивного компонента ПОҐКВІ випливає з визначення інформатики як науки, що 
вивчає інформатичні процеси і розробляє інформатичні системи, як науки про формалізацію задач із 
різних предметних галузей і створення алгоритмів для їхнього розв’язування з використанням 
комп’ютерів [4, с. 84]. Відтак, до означеного когнітивного складника відносимо знання основ 
ґендерної теорії, розуміння особливостей ґендерної соціалізації та ґендерної специфіки оволодіння 
предметними знаннями (у цьому випадку – з інформатики), а також урахування цих знань з метою 
ефективного навчання інформатики. На часі в наукових джерелах досить повно описано відмінності 
між чоловіками та жінками у фізіологічному, інтелектуальному, поведінковому й емоційному 
аспектах [див. напр.: 9; 3]. Для системи підготовки вчителя інформатики важливо враховувати 
ґендерні особливості сприйняття, аналізу й передачі інформації. Нейропсихологічні відмінності, 
зумовлені асиметрією півкуль мозку і гормонами, пов’язані з розвитком у дівчат більш активної 
правої, абстрактно-логічної, або обох півкуль, а в хлопців – лівої, раціонально-логічної, звідси хлопці 
шукають смисл і, схопивши його, готові діяти відразу, а дівчатам краще спочатку потренуватись на 
однотипних завданнях [3, с. 48]. Хлопцям властиво активніше включатися до навчального процесу за 
умови самостійності пошуку нової інформації і способах її опрацювання, а “шаблонні дії, стереотипи 
викликають у них внутрішній протест, наслідком якого можуть бути або дебати, або “переключення 
діяльності” <…>; вони краще працюють від загального до часткового: спочатку результат, а потім – 
аналіз шляху його отримання” [1, с. 80]. На противагу їм дівчата краще засвоюють інформацію, якщо 
знають алгоритм, якщо інформація укладена в схему [1, с. 80]; вони здатні легко запам’ятати правило 
і застосовувати його в типових ситуаціях [там само].  

Діяльнісний компонент ПОҐКВІ охоплює вміння і навички ґендерно-сенситивної організації 
процесу навчання інформатики в дидактично-методичному й інтеракційному аспектах. Перший 
аспект враховує ґендерні відмінності при поясненні навчального матеріалу, визначенні творчих 
завдань, проектів тощо, а другий – ґрунтується на ґендерно-сенситивному відборі видів навчальної 
діяльності, форм академічної взаємодії тих, хто навчається тощо. Наприклад, під час вивчення нового 
матеріалу: хлопці з більшою зацікавленістю спочатку самостійно вивчають нову інформацію, а потім 
її систематизують; оптимальніший шлях для дівчат – спочатку пояснення, показ можливостей 
застосування поясненого на практиці, а потім перевірка засвоєння [1, с. 80].  

Особистісний компонент ПОҐКВІ інкорпорує: мотивацію до реалізації рівностатусного 
ґендерного академічного спілкування з учнями; здатність сприймати їхню ґендерну рівність та 
уникнення ґендерно-стереотипізованого впливу; готовність до рефлексії, тобто критичного 
осмислення власних ґендерно специфічних поглядів; та здатність змінювати професійні дії, стиль 
спілкування з учнями з метою забезпечення ґендерної рівності в навчальному процесі. 

Ми поділяємо міркування про те, що хоча сучасна дидактика накопичила значний арсенал 
ефективних методів і прийомів навчання, поки що в більшій мірі вони орієнтовані на “безстатевого” 
учня [1, с. 78-79]. Розвиток ґендерної компетентності вчителя інформатики вимагає не тільки 
включення до навчального плану спецкурсу з ґендерної освіти або окремого тематичного блоку до 
методики навчання інформатики, а й перегляду форм, методів і засобів навчання в межах усіх 
дисциплін навчального плану з метою побудови дидактичного процесу, який ґрунтується на 
врахуванні ґендерних відмінностей/особливостей тих, хто опановує цю педагогічну професію.  

Отже, ґендерна компетентність складає невід’ємну частину професійної компетентності 
вчителя інформатики. Її формування є однією із запорук реалізації сучасних вимог до вищої 
педагогічної освіти в галузі інформатики.  
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БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧІ СТОСУНКИ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТАТІ ДОШКІЛЬНИКА 
 

Підвищення уваги суспільства до людини як унікального, неповторного, цілісного явища, 
зумовило дослідницьку активність вчених і практиків до проблем онтогенезу психологічної 
статі (І. Кон, А. Палій, Т. Рєпіна й ін.); особливостей прояву психологічної статі (А. Бєлкін, 
В. Каган й ін.); впливу досліджуваного явища на розвиток особистості та індивідуальності 
дитини (Д. Колесов, О. Кононко, С. Кулачківська, й ін.). 

Відомо, що становлення психологічної статі як інтегрального утворення особистості 
відбувається у процесі гармонійного поєднання її статевих уявлень, статевої ідентичності та 
статево-рольової поведінки, які закладаються в дошкільному віці та є значущими на всіх 
наступних етапах її онтогенезу. Попри важливість дослідження проблеми становлення 
психологічної статі дитини, недостатньо розробленими залишаються питання специфіки 
розвитку психологічної статі дошкільника, а також особливостей її становлення у системі 
батьківсько-дитячих стосунків. 

Питання статі належить до складних психологічних, історико-культурних, соціальних та 
клінічних проблем. В західній (англомовній) психології тенденція розмежовувати дефініції 
біологічної статі людини – «sex» і «gender» − як соціальної конструкції жіночої та чоловічої 
поведінки, засвоєної людиною, з’явилась у представників феміністського руху. Аналіз 
вітчизняної і зарубіжної літератури демонструє суперечливі тлумачення дефініцій «стать» і 
«гендер» (F. Parsons, M. Taylor) [7; 8]. Стать визначають як біологічну категорію, 
детерміновану чоловічими та жіночими статевими хромосомами, що проявляється у статевих 
характеристиках (первинні й вторинні статеві ознаки). Гендер – як набуту поведінку, культурно 
асоційовану з буттям чоловіка або жінки. Тому розуміння гендера в зарубіжних дослідженнях 
подібне до розуміння психологічної статі особистості у вітчизняних [2; 3; 5]. 

Характеристика поняття «психологічна стать» містить великий термінологічний апарат, 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

232 

оскільки стосується фізіологічного і психологічного аспектів особистісного формування 
хлопчиків і дівчаток. Психологічна стать – це складний процес статевої соціалізації, засвоєння 
дитиною норм статевої ролі, яка ґрунтується на нормах та звичаях відповідної культури [4]. 
Тож, дефініція «психологічна стать», як її розглядають вітчизняні і зарубіжні дослідники, є 
одним з компонентів більш широкого поняття «гендер». 

Науковці розглядають психологічну стать як складне особистісне утворення, що включає 
до своєї структури такі компоненти: статеву ідентичність (ототожнення себе з представником 
своєї статі); статеву самосвідомість (пізнання своєї схожості з представниками власної статі і 
відмінності від представників протилежної статі); статево-рольову поведінку (засвоєння ролі як 
способу поведінки людей залежно від їх позиції у статевій диференціації) [5]. 

Вказані компоненти науковці враховують при окресленні відповідних етапів становлення 
психологічної статі дитини, як комплексного утворення, що починається у старшому 
дошкільному віці, оскільки перші 5-6 років життя – це період, коли закладаються і 
розвиваються найбільш глибокі рівні психіки (Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, Г. 
Костюк й ін.). 

У дитинстві батьки є зразком для наслідування і джерелом інформації щодо статево-
рольової поведінки хлопчиків і дівчаток. Тож сім’ї належить пріоритетна роль у становленні 
психологічної статі дитини. Успішність процесу становлення психологічної статі старшого 
дошкільника залежить від характеру емоційних стосунків хлопчиків і дівчаток з матір’ю і 
батьком, компетентності й престижу батьків тієї самої статі, що й дитина, а також від характеру 
статево-рольової взаємодії у системі батьківсько-дитячих стосунків (А. Палій, Т. Репина, Ю. 
Савченко А. Чекаліна).  

Стиль батьківського спілкування репродуктивний, тому багато в чому він задається 
сімейними традиціями, що дає підстави говорити про безумовний вплив батьків. Багато вчених 
наголошують на ролі братів і сестер та чисельного складу сім’ї у становленні психологічної 
статі дитини [2; 3; 5; 6]. 

Для повноцінного становлення дитячої особистості важливими є статево-рольові 
стосунки між чоловіком і жінкою, матір’ю і батьком, що їх наслідують діти. Результати 
досліджень впливу особистості батьків підтверджують думку про те, що їхня стать відіграє 
певну роль у становленні психологічної статі дітей. 

Встановлено, що розвиток у дитини статево-рольових стереотипів пов’язаний більше із 
соціалізуючим впливом батьків протилежної статі, ніж із впливом одного з батьків спільної статі [1; 
6]. На думку А. Чекаліної, доброзичливі сім’ї, в яких панують любов та взаємна повага між 
подружжям у поєднанні з просоціальною спрямованістю, викликають у дитини почуття 
психологічного комфорту, безпеки у соціальних контактах, що позначається на відчутті адекватності 
власних статевих проявів [6]. При порушеннях рівноваги у подружніх стосунках, коли хтось з батьків 
одноосібно домінує у сім’ї – (особливо мати), погіршується навичка вираження поведінки відповідної 
статі [4]. 

У зарубіжній та вітчизняній літературі виокремлено несприятливі фактори виховання, що 
спричиняють розвиток у дитини негативних особистісних якостей, а саме: виховання за типом 
«відторгнення», гіперсоціалізуюче виховання, авторитарна гіперсоціалізація, непослідовний 
тип сімейного виховання, суперечливе виховання. Для них характерним є широкий діапазон 
неадекватного ставлення до дитини: від неприйняття, жорсткого контролю й регламентація її 
життя, авторитаризму до гіпертрофованих форм вияву батьківської любові, симбіотичної 
гіперопіки, наслідками чого є низка відповідних якостей особистості дитини: покірність, 
залежність, максимальна поступливість, не креативність, впертість, недовіра, хвороблива 
образливість та самолюбство. [4; 5; 7]. 

Найбільш сприятливими типом сімейного виховання вважається «прийняття дитини і 
любов до неї», співпраця з дитиною, демократичний стиль батьківського виховання, в межах 
яких батьки ненав'язливо здатні вчасно прийти на допомогу дитині, вірять в успіх її самостійної 
діяльності, враховують інтереси, схильності [5]. 

Науковці [5; 6] визначають три основних чинники батьківської позиції, які сприяють 
розвитку психологічної статі дитини і проявляються у ставленні батьків до неї: адекватність, 
динамічність, прогностичність. Відповідно до стилів і властивостей сімейного виховання і їх 
впливу на становлення психологічної статі дитини старшого дошкільного віку Ю. Савченко 
окреслює сприятливі умови для розвитку особистості дитини, а саме: впевненість дитини у 
батьківській любові, діалогічне спілкування з дитиною, прийняття права дитини на притаманну 
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їй індивідуальність, неподібність до інших, у тому числі неподібність до батьків [5, с. 48]. 
Отже, процес становлення психологічної статі дитини відбувається протягом тривалого 

часу, бере початок у молодшому дитинстві та продовжує розвиватися протягом усього 
дошкільного дитинства. Спілкування, міжособистісна взаємодія дитини з дорослими і 
однолітками сприяє засвоєнню нею досвіду попередніх поколінь, опануванню моральних та 
статево-рольових норм й правил поведінки  

У дошкільному віці уявлення є вузловим моментом розумового, морального й 
естетичного розвитку дошкільника, що нерозривно пов’язано з зародженням статевої 
самосвідомості дитини, яка спрямовує формування ціннісних орієнтацій і визначає статево-
рольову поведінку дитини під час спілкування з іншими людьми. Спілкування дитини з 
дорослими у дошкільному дитинстві є основним джерелом знань про становлення 
психологічної статі. Батьківсько-дитячі стосунки становлять найважливішу підсистему 
сімейного виховання і розглядаються як пролонговані, довготривалі відносини дитини і батьків, 
опосередковані їх психологічними особливостями та відзначаються високим рівнем їх 
значущості для обох сторін. 
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Пісоцький В., 
Горянська А. 

(НДУ імені Миколи Гоголя, Україна) 
 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Толерантність – важлива складова загальної культури і професійної компетентності майбутніх 
вчителів, від якої великою мірою залежить ефективність педагогічної взаємодії, налагодження 
заснованих на взаємній повазі, терпимості й довірі партнерських стосунків в усіх сферах 
педагогічного спілкування. В умовах гуманізації освіти толерантність як готовність і здатність до 
неагресивної реакції й тактовної поведінки особистості стосовно іншої людини має стати однією з 
центральних диспозицій вчителя і вихователя. На нашу думку, справжня толерантність виявляється в 
активній позиції вчителя, яка характеризується стійкою системою гуманних ставлень до себе та 
інших, що виявляється у щирому інтересі до відмінностей, цінуванні свободи й повазі особистісної 
гідності кожної людини, емпатійному розумінні її труднощів і внутрішніх конфліктів, безумовно-
позитивному прийнятті її індивідуальності, в умінні ненасильницькими (асертивними, діалогічними) 
засобами сприяти позитивним особистісним змінам своїх вихованців, у здатності виявляти терпіння в 
їх очікуванні, конструктивно долаючи фрустраційні ситуації.  

Цілком погоджуючись з В.Бойком [1] у тому, що толерантність обумовлена життєвим 
досвідом, установками, властивостями характеру, моральними принципами, станом психічного 
здоров'я людини і має ситуативний, типологічний та професійний рівень прояву, ми звертаємо увагу 
на гендерні відмінності в толерантних установках та поведінці, які все ще залишаються 
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малодослідженими. Отже, метою нашої статті є з’ясування гендерного аспекту толерантності 
студентів педагогічних спеціальностей. 

У дослідженні брали участь 398 студентів НДУ імені Миколи Гоголя, серед яких 289 (72,6 %) 
дівчат і 109 (27,4 %) юнаків. Оскільки у вибірці осіб чоловічої статі виявилося значно менше, 
кількість дівчат була приведена у відповідність до кількості юнаків методом випадкового відбору 
(рандомізації). 

Загальний рівень толерантності / інтолерантності комунікативних установок особистості 
визначався за методикою "Комунікативна установка" В.Бойка. Домінуючу позицію у структурі 
комунікативних установок студентів усіх курсів обох статей займає завуальована жорстокість (73% 
від максимального значення), яку слід розцінювати як квазітерпимість. Такі студенти (особливо 
першокурсники) зазвичай стримані у контактах, емоційних і поведінкових реакціях та оцінках, що 
зовні сприймаються як терпимість, вихованість, але за цим маскується недоброзичливість та 
настороженість у стосунках з оточуючими. Їхні установки заряджені негативною енергією, а вони 
самі позасвідомо ігнорують або згладжують у самооцінці те, що протиставляється їхньому бажаному 
"Я". Статистичний аналіз гендерних відмінностей виявив, що дівчата ІІ–ІІІ курсів мають вищий 
показник "завуальована жорстокість", ніж їхні однокурсники (t = – 2,8 при p ≤ 0,01). Відкрита 
жорстокість (64% від максимального значення) також суттєво перевищує норму і є другим за 
негативними значеннями показником. Різниці між статями за цим показником не виявлено. 

Студенти усіх курсів мають завищений рівень категоричності у судженнях та умовисновках. 
Зокрема, це можна пояснити некритичним засвоєнням інформації з навчальних предметів (як "істину 
в останній інстанції"), а звідси – шаблонність, консервативність мислення. Дещо завищені показники 
невміння приймати індивідуальність іншого говорять про певні дефекти у роботі механізму 
розуміння партнера, стереотипність сприйняття та мислення суб’єкта пізнання. Пік інтолерантних 
значень цього показника припадає на ІІ–ІІІ курси. Аналіз відмінностей між цими показниками 
комунікативних установок юнаків та дівчат статистичної різниці не виявив. 

Для дослідження особливостей аутотолерантності була використана "Методика визначення 
міри згоди із собою", яка діагностує рівень суб’єктивних перешкод, що заважають повноцінному 
самоприйняттю та самоповазі. Результати дослідження психологічних особливостей самоприйняття 
студентів показують, що найчисельнішою є група студентів, які приймають себе лише частково (72 % 
від загальної кількості). Другою за чисельністю (16%) є група студентів, у яких майже повністю 
відсутні прийняття себе та згода з собою. Переживаючи гострий внутрішній конфлікт, вони 
знаходяться у полоні стереотипів і забобонів, сумніваються у власних силах, схильні до самокартання 
та самозвинувачення. Найменшою (12%) є група студентів, які приймають себе. Вони володіють 
цінним умінням знаходити вихід з важких ситуацій як особистісного характеру, так і у 
взаємовідносинах з людьми, можуть бути джерелом сили та підтримки для себе навіть тоді, коли інші 
цю силу вважають слабкістю. Статистичний аналіз не виявив значущих відмінностей між рівнем 
самоприйняття юнаків та дівчат. 

Дослідження локусу суб’єктивного контролю студентів виявило, що переважна більшість 
досліджуваних має середній (невизначений) рівень (92 %). Студенти-екстернали складають 
найменший відсоток досліджуваних (1,6 %), що є позитивним фактом, оскільки схильність до 
зовнішнього локусу контролю пов’язана з рисами, які не сумісні з повноцінними толерантними 
стосунками. Студенти-інтернали (6,4 %) схильні покладати відповідальність за події, що з ними 
відбуваються на себе, порівняно з іншими групами вони більш упевнені в собі й терпиміші до 
недоліків і помилок інших. Статистичний аналіз виявив, що юнаки більше схильні до інтернальності, 
ніж дівчата (t = – 2,9 при р ≤ 0,01). 

Дослідження емоційного компонента толерантності студентів проводилося за методикою 
"Діагностика рівня емпатійних здібностей" В.Бойка і виявило загалом невисокий рівень емпатії. 
Аналіз відмінностей між показниками емпатії юнаків та дівчат виявив багато відмінностей, які загалом 
відповідають уявленням про традиційні гендерні ролі. Так, дівчата усіх курсів краще за юнаків входять в 
емоційний резонанс з іншими людьми, вміють співпереживати та виявляти співучасть ("емоційний канал 
емпатії"): І курс – t = –2,4 при р ≤ 0,05, ІІ–ІІІ курси – t = –2,0 при р ≤ 0,05, ІV курс – t = –2,4 при р ≤ 0,05. Також 
вони краще "читають" чужу поведінку, інтуїтивно діють в умовах дефіциту інформації про партнера 
("інтуїтивний канал емпатії"): І курс – t = –2,1 при р ≤ 0,05, ІІ – ІІІ курси – t = –2,1 при р ≤ 0,05, ІV курс – t = –2,7 
при р ≤ 0,01. Окрім того, дівчата краще за юнаків розуміють іншого за рахунок співпереживання та рефлексії, 
відрізняються більшою гнучкістю та рухливістю емоцій ("ідентифікація в емпатії"): І курс – t = –2,0 при р ≤ 
0,05, ІІ–ІІІ курси – t = –2,1 при р ≤ 0,05, а також різні канали емпатії дівчат діють активніше та надійніше 
внаслідок відсутності перепон з боку їхніх емпатійних установок: ІІ–ІІІ курси – t = –2,8 при р ≤ 0,01, ІV курс – t 
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= –2,8 при р ≤ 0,01. Сумарний показник емпатії у дівчат і юнаків також статистично відрізняється: І курс – t = –
3,9 при р ≤ 0,001, ІІ – ІІІ курси – t = –3,5 при р ≤ 0,001, ІV курс – t = –3,3 при р ≤ 0,001.  

Таким чином, у показниках емпатії майбутніх вчителів виявлені суттєві відмінності за 
ознакою статі, проте у процесі навчання у ВНЗ здатність до емпатії розвивається 
нерівномірно та має невиразну динаміку. 

Дослідження рівня фрустраційної толерантності студентів проводилося за методикою "Ситуації 
фрустрації в спілкуванні педагога" [2]. Юнаки І курсу мають меншу кількість екстрапунітивних 
реакцій (Е) та більшу кількість інтропунітивних (І) реакцій і більше тяжіють до самозахисних 
реакцій (ED), з’ясовуючи не тільки наявність чи відсутність провини тієї особи, яка є причиною 
виникнення ситуації, а й питання про власну провину. Для юнаків ІІ–ІІІ курсів показовим є 
застрягання на ситуації фрустрації (відмічається збільшення реакцій перешкодо-домінантного (OD) 
типу) та найменша фіксація на самозахисті (ED), що відповідає нормам для вчителів-чоловіків. 
На відміну від інших курсів та вчителів-чоловіків, юнаки ІV курсу більше виявляють тенденцію до 
самозахисту (ED) та менше до вирішення фрустраційної ситуації (NP), що свідчить про 
недостатнє опанування конструктивними стратегіями і засобами впливу. 

Фрустраційні реакції дівчат-першокурсниць мало відрізняються від реакцій юнаків. Дівчата 
здебільшого ставляться до фруструючої ситуації як до малозначущої (М), а їхні реакції відзначаються 
більшою інтрапунітивністю (І) та меншою екстрапунітивністю (Е). Загалом першокурсникам 
властиво сприймати себе як причину виникнення фрустраційної ситуації та виявляти активність з її 
виправлення або вдаватися до самовиправдовування. Дівчата ІІ–ІІІ курсів, як і юнаки, схильні до 
застрягання (OD) та менше вдаються до самозахисту (ED), що наближається до норм вчителів-жінок. 
Фрустраційні реакції дівчат ІV курсу відрізняються меншою імпунітивністю (М) та більшою 
екстрапунітивністю (Е). При цьому вони так і не наближаються до норм вчителів-жінок за цими 
типами реакцій. Порівняно з іншими курсами у них менше перешкодо-домінантних реакцій (OD) та 
найбільше виявлені самозахисні (ЕD), проте вони суттєво не відрізняються від нормативних реакцій 
вчителів-жінок. 

Для дослідження поведінкового компонента використано методику В.Бойка "Комунікативна 
толерантність". Встановлено, що загальний рівень поведінкового компонента толерантності студентів 
не виходить за межі середнього (46-90 балів). Статистичний аналіз відмінностей між юнаками та 
дівчатами виявив наявність специфічних особливостей поведінки юнаків та дівчат на різних курсах. 
Так, юнаки ІV курсу більше за дівчат нетерпимі до переживання партнером стану дискомфорту, коли 
він недобре себе почуває, жаліється, капризує, нервує або шукає співчуття (t = 2,4 при р ≤ 0,05). 
Дівчатам усіх курсів притаманне більше бажання підлаштовувати партнера під себе, зробити його 
зручним (І курс: t = –2,6 при р ≤ 0,05; ІІ - ІІІ курси: (t = –2,4 при р ≤ 0,01; ІV курс: (t = –2,3 при р ≤ 
0,05), що свідчить про тенденцію до застосування маніпулятивних стратегій у стосунках з 
протилежною статтю. 

Виявлені гендерні відмінності толерантності у вибірці майбутніх вчителів, на нашу думку, слід 
інтерпретувати у контексті традиційних стереотипів маскулінності/фемінінності, особливо це 
стосується емоційного і поведінкового компонентів толерантності. І тут мова може йти радше про 
терпимість (з відтінком жіночності, слабкості), аніж про справжню толерантність, яка є невід’ємною 
властивістю андрогінної особистості, що гармонійно поєднує в собі найкращі чоловічі й жіночі 
чесноти, характеризується відсутністю різко виявлених домінантно-агресивних тенденцій у 
спілкуванні, хорошою соціальною адаптованістю, упевненістю в собі, високим самоприйняттям. 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ГЕНДЕРНИЙ 
АСПЕКТ) 

Глобальні зміни, які відбуваються в Україні, істотним чином вплинули на життя як соціальних 
спільнот, так і окремих індивідів. Економічний занепад, політична нестабільність, війна, 
актуалізують проблему соціальної ізоляції, самотності, не тільки серед дорослих, але зачіпають і 
середовище молоді, підлітків.  

В науковій літературі термін соціальна ізоляція розглядається як явище, при якому відбувається 
відторгнення індивіда або соціальної групи від інших індивідів або соціальних груп у результаті 
припинення або різкого скорочення соціальних контактів і взаємовідносин [3, с.15]. 

Соціальна ізоляція і остракізм можуть формуватися на основі як об’єктивних умов, що не 
залежать від дій окремої людини, так і особистісних характеристик, таких як незвичайна зовнішність, 
хвороба або девіантна поведінка. Соціальна ізоляція може здійснюватися як по відношенню до 
окремої людини, так і до цілих спільнот. Соціальна ізоляція поділяється на примусову і 
«добровільну» (не примусову). Примусова ізоляція – це ізоляція суспільством індивіда або соціальної 
групи у місця позбавлення волі. Не примусова ізоляція індивіда або групи відбувається за власним 
(переконанням) бажанням або через вплив суб’єктивних факторів [4].  

В науковій літературі умовно виділяють кілька видів ізолювання. Всі вони більшою чи меншою 
мірою роблять життя дитини нестерпним: 

- цькування (не дають проходу, обзивають, б’ють, виявляють помсту, насміхаються тощо); 
- активне неприйняття (виникає у відповідь на ініціативу, що виходить від жертви, дають 

зрозуміти, що вона (жертва) ніхто, що її думка нічого не значить, роблять її «цапом 
відбувайлом»); 

- пасивне неприйняття, виникає тільки в окремих ситуаціях (коли треба за вказівкою вчителя, 
батьків вибрати когось в команду, сісти за парту, прийняти в гру, діти категорично 
відмовляються: «З ним не буду!»); 

- ігнорування (просто не звертають увагу, не спілкуються, не помічають, забувають, нічого 
проти не мають, але і не проявляють цікавість, інтерес) [4].  

До недавнього часу проблема травлі вважалася переважно «чоловічою», оскільки представники 
чоловічої статі більш агресивні порівняно з жіночою статтю. Однак це не зовсім так. Просто агресія у 
дівчат виглядає дещо інакше. В прояві соціальної ізоляції спостерігаються такі тенденції: дівчата 
більш схильні до висміювання, інтриг проти «жертви», наклеювання ярликів і присвоєння кличок, 
поширенню пліток і чуток, причому ця особливість з віком тільки посилюється; юнаки більш схильні 
до фізичної розправи над «жертвою», тоді як вербальна агресія, лише супроводжує цькування [2, с. 
52-53].  

Незважаючи на те, що найбільш поширеною є вербальна форма цькування, і хлопці, і дівчата 
можуть піддаватися фізичному насильству. Причому нерідко зустрічаються сутички між дівчатами і 
хлопцями [1, с. 13]. 

На жаль, дорослі дуже часто не помічають, що дитина стає жертвою ізоляції або цькування. І 
справа не тільки в тому, що такі речі ніколи не відбуваються в присутності старших за віком, але і в 
тому, що діти вміло приховують свої проблеми. Буває навіть, що батьки так і не здогадуються про те, 
що відбувалося з їхньою дитиною в дитинстві. Дуже важливо, щоб дорослі знали, які ці причини.  

Ось деякі з них, чому цькування стає таємним кошмаром дітей і підлітків (а також дорослих): 
«Те, що не названо – не існує». Деякі діти і підлітки бояться, що проблема стане ще більшою, 

якщо вони висловлять її в словах. Поки ми не визнали і не описали ситуацію, залишається надія, що 
вона вирішиться сама собою. Крім того, багато хто відчуває себе спокійніше в таких складних 
обставинах і боїться невідомості, яка настане, якщо щось зміниться. 

«Нові знущання». На жаль, цей страх часто заснований на попередньому досвіді, як чужому, 
так і власному. У деяких випадках діти, які розповіли про цькування дорослим, піддаються ще 
більшим переслідуванням доти, поки дорослі не вживують відповідних заходів. Звернення по 
допомогу до дорослих зазвичай тягне за собою покарання і загрози. 

«Клеймо донощика». В наші дні отримати клеймо «ябеди» вважається досить ганебним. Багато 
дітей і підлітків, котрі піддаються психологічному насильству, стикаються також з погрозами. Їх 
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попереджають, що в разі, якщо вони розкажуть кому-небудь про те, що відбувається, їх будуть 
переслідувати все життя, їхній комп’ютер зламають, про них стануть розпускати чутки, ніхто і ніколи 
більше не запросить їх на свято тощо. Багато хто не розповідає про те що відбувається саме тому. 
Якщо дорослі самі про все здогадуються і починають задавати питання, діти намагаються все 
заперечувати. 

«Сором за те, що не впоралися самі». До жертв часто звертаються в зневажливому тоні, що 
вони «самі напросилися», що вони – «слабаки» і не можуть захистити самі себе. Діти і підлітки 
швидко помічають подібне ставлення, а потім соромляться себе. Вчителі нерідко стикаються з тим, 
коли діти, які явно піддаються переслідуванням з боку інших учнів, заперечують це. Коли їм задають 
пряме запитання, вони намагаються зробити вигляд, що у них все добре аби уникнути клейма 
«невдахи». 

Небажання заподіяти неспокій батькам. Для абсолютної більшості дітей, цькування 
пов’язане з сильним почуттям сорому. Майже всі вони розуміють, що дорослі готові зробити все 
можливе, щоб допомогти їм у важкій ситуації. Але все одно нічого не говорять їм, прагнучи не 
тривожити їхні почуття та не доставляти занепокоєння [1, с. 14].  

Отже, соціальна ізоляція на сьогодні є соціально-педагогічним явищем, яке потребує особливої 
уваги. Як бачимо, дані явища мають свої вікові, статеві (гендерні) та інші психологічні закономірності. За 
ними стоять не стільки нерівність фізичних сил, скільки дисбаланс влади, що дозволяє одній людині 
підпорядкувати собі іншого, причому така взаємодія між двома або кількома людьми неодноразово 
повторюється протягом тривалого часу. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Вважається за доведене, що між природою та особистістю є особовий світ людської діяльності, 
якій зветься «культурою». Культура (лат. сultura, om colo, colore – вирощування, пізніше – виховання, 
освіта, розвиток, шанування) – поняття, яке має велику кількість значень в різних галузях людської 
життєдіяльності. Під культурою розуміють людську діяльність в її різних проявах, включаючи усі 
форми і способи людського самовираження і самопізнання; накопичення людиною і соціумом у 
цілому навичок та вмінь; проявом людської суб’єктивності і об'єктивності (характеру, 
компетентності, навичок, умінь і знань), тобто сукупністю стійких форм людської діяльності, без 
яких вона не може відтворюватися, а значить існувати [5, с. 379].  

Ядром поняття культура організації є цінності, які визначаються і приймаються всіма її 
членами та впливають на стиль поведінки, взаємовідносин між керівником і підлеглими, 
співробітниками між собою і з клієнтами. Культура організації – це звичний традиційний образ 
мислення і спосіб дій для всіх членів організації, який відображається в місії організації, в стилі 
керування і прийняття рішень, в системі стимулювання та можливості досягти успіху, розкрити свій 
потенціал кожному працівнику.  

Корпоративна культура організації визначається в науковій літературі як сукупність 
найважливіших положень діяльності організації, обумовлених місією та стратегією розвитку, що 
знаходять своє відображення в соціальних нормах і цінностях більшості працівників [3]. 
Корпоративна культура як потужний інструмент управління являє собою поєднання цінностей, 
принципів діяльності, норм поведінки, які супроводжують професійну діяльність людей всередині 
організації, а також її взаємодію із зовнішнім середовищем. Нині корпоративна культура 
розглядається в якості головного інструменту, що забезпечує підвищення ефективності роботи 
соціальних закладів, координує управління організацією завдяки усталеним нормам і стандартам 
корпоративної поведінки, взаємодії, корпоративним цінностям. Носіями корпоративної культури 
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організації є люди, які працюють в ній і привносять в неї крім корпоративних цінностей, особистісні 
цінності, ідеали і способи їх реалізації. В той же час, корпоративна культура містить у собі гендерні 
ознаки, що визначаються у культурі спілкування, заохоченні до роботи працівників обох статей, у 
розкритті та використанні їх потенціалу (синергізм).  

На думку дослідників, традиційно чоловіча культура управління ґрунтується на історично 
складених перешкодах для досягнення рівності між чоловіком і жінкою в управлінні організаціями і 
персоналом: 

– жінок прагнуть бачити залежними, запобігливими, скромними виконавцями своїх обов’язків, 
тоді як чоловікам радять бути незалежними, активними, спрямованими на діяльність, здатними до 
конкуренції, до генерування нових ідей та креативу; 

– для обрання на посаду керівника жінкам потрібно спочатку довести свою компетентність та 
професійність. тоді як чоловікам достатньо проявити потенційні здібності; 

– існує думка, що моральність і висока посада – речі несумісні, що жінки не прагнуть до кар’єрного 
зростання, не бажають ставити свої сімейні відносини та цінності під загрозу [4]. 

Наперекір цим усталеним думкам, жінкам, які обіймають керівні посади потрібно весь час 
руйнувати ці стереотипи, доводячи свою спроможність, а іноді проявляючи суто чоловічі риси.  

Проведене нами дослідження, щодо вияву типу корпоративної культури в територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради, де 
керівником є жінка (за основу ми брали кількісний метод К. Камерона та Р. Куїнна) показало, що в 
організації склався клановий тип корпоративної культури (головною цінністю такої культури є 
команда) [2]. Такий тип корпоративної культура характерний для організації, яка фокусує увагу на 
турботі про людей (людський фактор), повазі до індивідуальності, унікальності кожного, потенціалу 
співробітників і керівника, його вияву і розвитку). Жінка-керівник спрямовує свою діяльність не 
тільки на результат, але, в першу чергу, на міжособистісну сферу відносин та створення 
сприятливого клімату в колективі. Також важливо відмітити, що стан сформованості корпоративної 
культури та аналіз бажаного стану корпоративної культури, свідчить про те, що в майбутньому 
організація прагне до зміни типу, досягнення рівня усвідомлення і має для цього потенціал і бажання. 
Дане дослідження підтверджує, що жінки постають головними у формування ідеї про необхідність 
регулювання діяльністю організації не через кількісні показники діяльності, а через соціальні 
відносини та психологічні аспекти особистості.  

Проведене нами дослідження спростувало деякі традиційні стереотипи, стосовно ролі жінки в 
керівництві організацією, які свідомо пов’язуються із загальними індивідуальними якостями чоловіка 
і жінки: в способі подолання перешкод жінці приписують такі риси як хитрість та спритність, тоді як 
чоловікам – інтелект, силу; оцінка перспективи розвитку організації у чоловіків – стратегічна, у 
жінок, на думку дослідників, – поточна (тактична); основою прийняття рішень у чоловіків визначено 
розсудливість, в той час як жінкам приписують чуттєвість, емоційність; поведінка – у чоловіків 
стримана, а у жінок емоційна, експресивна; дія словесного заохочення у чоловіків розслаблююча, на 
противагу збуджувальній у жінок; об’єктом уваги жінок визначено форму, в той час як чоловіки, на 
думку дослідників, зосереджені на змісті [1]. Цікавим є дослідження мотивації жінок і чоловіків до 
отримання посади керівника. В науковій літературі визначається, що для чоловіка кар’єра є 
пріоритетнішою ніж для жінок, він високо цінує позародинні відносини, такі як спілкування з 
друзями, колегами тощо. Для жінки кар’єра стає пріоритетною, коли у неї відсутнє відчуття 
захищеності, щастя в шлюбі, родині, або коли вона прагне ствердження свого соціального статусу з 
метою самоактуалізації та підтвердження особистісної повноцінності. 

Під час дослідження спостерігався той факт, що у чоловіків і жінок набагато більше схожих 
загальних рис ніж відмінних. Більше того, визначені для жінок характеристики піддаються змінам. 
Традиційна картина неспроможності жінки ефективно управляти організацією і персоналом нині 
розмивається, хоча й існує прихована дискримінація жінок при оцінці їхнього управлінського 
потенціалу. 

Таким чином, корпоративну культуру як фактор ефективності управління розвитком організації 
слід розглядати ширше, а саме в контексті гендерної рівності, визнання за жінкою, так як і за 
чоловіком, права на своє бачення стилю управління, прийняття рішень, досягнення розуміння 
цілісної картини існування і розвитку організації завдяки взаємодії чоловічого і жіночого «начала». 
Корпоративна культура організації має стати інституцією, в якій втіляться принципи гендерної 
рівності і взаємодоповненості чоловіків і жінок. 
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ІДЕЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ІСТОРІЇ ЯК ШКІЛЬНІЙ ДИСЦИПЛІНІ 

Реалізація ідеї гендерної рівності у суспільстві відкриває нові проблеми перед освітою в цілому 
і, зокрема, перед загальноосвітніми закладами. Шкільна система вносить свої корективи у гендерні 
ролі. Причому стійкість традиційних гендерних стереотипів прослідковується не лише у взаєминах, 
які складаються у навчальному закладі, але й у змісті шкільних дисциплін [1]. У такому разі 
збільшується значення змісту шкільних дисциплін як неодмінного фактору формування гендерної 
ідентичності учнів. 

Актуальним питанням сучасної української освіти в умовах гендерного підходу є правильність 
формування та становлення розуміння ідеї гендерної рівності серед учнів. Значення такого явища 
полягає у соціалізації та самореалізації учнів завдяки набуттю егалітарної свідомості. За період 
навчання у школярів має бути закладена основана ідея гендерної рівності. 

Мета статті – розкрити поняття ідеї гендерної рівності та визначити вплив історії, як 
шкільної дисципліни на формування відповідної ідеї у школярів. 

На сучасному етапі трансформації економічних, соціально-політичних, духовно-моральних 
відносин як внутрішніх, так і зовнішніх структур особливого значення набуває правильне 
формування поняття гендерної рівності як в цілому в освіті, так і в загальноосвітніх навчальних 
закладах. Освітній заклад вносить асиметрію у правильність визначення гендеру та його складових, 
відповідно принципу гендерної рівності також. 

Значна кількість вітчизняних та зарубіжних учених більшою чи меншою мірою висвітлювали 
гендерну освітню проблематику. Зокрема, питання саме гендерної рівності у шкільній освіті 
розглядали у своїх працях Т. Говорун, Г. Браун, У. Кессельс, Л. Фрід тощо. 

Фахівці визначають поняття ідеї гендерної рівності як розуміння однакових перспектив 
самореалізації чоловіків і жінок, запоруки дотримання прав і свобод з урахуванням особливостей 
статей, фактично – рівний статус для жінки і чоловіка у всіх галузях суспільства. 

Зазвичай, включення гендерної складової у зміст навчальних дисциплін залежить від напрямку 
останньої. Формувати це поняття зокрема у школярів можна користуючись змістом дисциплін 
суспільно-гуманітарного циклу: суспільствознавства, історії, літератури, етики. Історія як шкільна 
дисципліна, насичена явищами, подіями, що вимагають від учнів не лише запам’ятовування 
чисельності фактів, але й грамотної їх інтерпретації. На сучасному етапі розвитку шкільної освіти, 
історію варто розглядати як провідну дисципліну, яка безпосередньо впливає на правильність 
формування принципу гендерної рівності, гендерної ідентичності особистості. 

Шкільна історична освіта базується на чинних програмах, затверджених Міністерством освіти і 
науки України. Відтак, зміст навчального історичного матеріалу побудований на основі синтезу 
культурологічного, цивілізаційного та соціоантропоцентричного підходів у контексті всесвітньої та 
європейської історії. Людина розглядається як суб’єкт і творець історичного процесу. Методологія 
синтезу змісту програмного матеріалу базується на системі загальнолюдських і громадянських 
цінностей суспільства таких, як: гуманізм, самовизначення, права і свободи людини, держава, 
громадянин, людина, сім’я тощо [3].  

Здавалося б, виходячи із зазначеного, історія у такому разі має бути критерієм гендерного 
спрямування та виховання учня. Утім, фактичний матеріал викладання та вивчення дисципліни 
майже повністю побудований на історичних подіях, які практично цілком описують хронологію 
чоловічого домінування: гендерний аналіз Міністерської навчальної програми «Історія України. 
Всесвітня історія, 5-12 клас» дає всі підстави вважати історію як дисципліну домінування чоловічої 
статі. Використання теоретичного та ілюстративного матеріалу у більшій кількості з переважанням 
фактів та фотокарток чоловічих постатей вже є фактом формування меншовартості жінки.  
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Викладання історії потребує значної кількості наочного матеріалу, що створює образ 
конкретної історичної епохи. На основі безпосереднього сприйняття предметів чи з допомогою 
наочності у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення и поняття про історичне минуле. 
Відтак, учень, практично на підсвідомому рівні розуміє, що наука, яка вивчає минуле людства від 
найдавніших часів і до сьогодення, являється суто чоловічою справою, а отже значення жінки 
зводиться до мінімуму.  

У такому разі перед нами постає ситуація відновлення та формування традиційних стереотипів, 
які на свідомому рівні впливають на учнів та визначення їх гендерних орієнтацій.  

Узагальнюючи це, варто зауважити, що історія, як шкільна дисципліна містить закодовану 
ґендерну асиметрію, подаючи стереотипи домінуючої позиції чоловіків у творенні історії людства, 
при цьому применшуючи роль жінки у відповідному історичному процесі. Кількість зображень та 
спогадів про чоловічу стать у текстах програм, підручників дисципліни у десятки разів перевищують 
аналогічні про жінок, що свідчить про порушення ґендерної рівноваги [2]. Задля коректного 
формування гендерної ідентичності учня, потрібно детальніше враховувати гендерний підхід в 
процесі формування програм дисципліни [1].  
Список використаних джерел: 

1. Генсіцька-Антонюк Н.О. Аналіз впливу змісту шкільних підручників на гендерну соціалізацію 
особистості школяра у контексті ідей В.О. Сухомлинського / Н.О. Генсіцька-Антонюк // 
Педагогічний дискурс. – 2011. – № 10. – с. 119-123. 

2. Говорун Т. Гендерна дискримінація в сфері освіти. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://helsinki.org.ua/ index. php?id=1200305760. 

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392/ – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF. 

Рощот Н. 
(НДУ ім. М. Гоголя, Україна) 

 
РОЛЬОВИЙ КОНФЛІКТ ЖІНКИ-МЕНЕДЖЕРА 

Жінки – це найкрупніша соціальна спільність, що відрізняється психічними і демографічними 
особливостями, багаторольовими функціями і певним соціальним статусом.  

Не зважаючи на те, що існує світова тенденція до залучення жінок практично до усіх сфер 
людської діяльності, таке явище як "жінка-менеджер" фактично залишається для нас як і раніше 
незвично новим, але актуалізується необхідність вивчення рольового конфлікту жінки-менеджера, що 
пов’язане з різким ускладненням сформованої системи соціальних ролей, появою нових соціально-
професійних ролей та зростанням суперечливості їхніх компонентів. Конфлікти у менеджера можуть 
виникати через те, що він часто, опиняючись в проміжній позиції, змушений діяти в ситуаціях, коли 
різні люди або цілі групи людей, пред’являють до нього несумісні вимоги і очікування одночасно. 
Сприйняття і усвідомлення цієї ситуації як конфліктної породжує так званий рольовий конфлікт. 
Оскільки успішність виконання керівної ролі пов’язана з умінням вирішувати рольовий конфлікт, то 
з’являється новий пласт аналізу проблеми рольового конфлікту жінки-менеджера [9].  

Для більшості кар’єрно успішних жінок професійні та сімейні ролі є однаково значущими, що 
часто служить причиною рольового конфлікту “робота-сім’я” і призводить до дисгармонії в сімейних 
стосунках. Особливо цей конфлікт виражений у молодих жінок, які намагаються поєднати процес 
активного розвитку професійної кар’єри із створенням і збереженням сім’ї, зазнаючи при цьому 
значної “рольової напруги”. Побудова кар’єри часто супроводжується у жінок негативними 
емоційними переживаннями, пов’язаними із тиском з боку сім’ї чи керівництва, почуттям провини за 
неналежну увагу до своїх близьких, особливо до дітей, проблемою вибору “дитина-кар’єра”, 
відчуттям “нежіночності”, що може негативно позначитися на їхньому психологічному стані [5, 10].  

Проте, феномен рольового конфлікту працюючої жінки вивчений соціальними психологами 
вкрай недостатньо. Близько 75% вітчизняних досліджень орієнтовані на соціально-економічний або 
соціологічний підходи до проблеми поєднання жінкою професійних і сімейних ролей 
(Васюнина Л. А., Власова О. А, Гурко Т. А., Дудченко О., Мезенцева Е. Б., Ниворожкина Л. Н., 
Перова В., Рощин С., Сидорова Т. Н.,Токсанбаева М., Ясна Л. та ін) [6; 7; 10]. 
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В соціально-психологічних дослідженнях рольового конфлікту працюючої жінки вивчаються 
психологічні способи виходу з конфліктної ситуації (Альошина Ю. Е, Бос П., Гурко Т. А., 
Залюбовська Е. В., Лекторська Е. В.) [5; 8; 9]. 

Згідно досліджень Гаврилиці О.М, було виявлено особистісні кореляти, пов’язані зі ступенем 
вираженості рольового конфлікту у працюючої жінки. Встановлено, що ступінь вираженості 
рольового конфлікту пов’язана з психологічною статтю жінки. Андрогінні жінки, порівняно з іншими 
групами, мають найменший рольовий конфлікт, тобто вони найбільш успішні в поєднанні ролей у 
професійній і сімейній сферах. Маскулінність пов’язана з пріоритетним реалізацією жінки у 
професійній сфері, фемінінність, навпаки, пов’язана з пріоритетним реалізацією жінки в сім’ї та 
орієнтацією на сімейні ролі [6]. 

С.І. Еріна визначає рольовий конфлікт як стан психологічного конфлікту, що розвивається у 
індивіда в ході виконання соціальної ролі в умовах суперечливих чи частково несумісних вимог, 
очікувань до рольового виконавця [9]. 

А A.D. Yousef виявив, що внутрішній рольовий конфлікт негативно впливає на задоволення від 
виконуваної роботи, на афективні, когнітивні і поведінкові тенденції людини, призводить до занепаду 
душевних і фізичних сил, схильності психосоматичних захворювань, дезорганізованості [4].  

R.A Fridman і S.T. Tiddу встановили, що люди, які переживають рольовий конфлікт, провокують 
також стресові стани для колег [2].  

Д. Невіл і С. Даміко у своєму опитувальнику для вимірювання рольового конфлікту позначили 
сім категорій, пов’язаних з відчуттям рольового конфлікту: 1) управління часом; 2) відносини з 
чоловіком; 3) управління господарством; 4) фінанси; 5) турбота про дітей; 6) власні очікування, 7) 
очікування інших [3]. Це проблемні зони, сприйняття неспроможності в яких веде працюючих жінок 
до відчуття рольового конфлікту негативних переживань, пов’язаних з їхньою нездатністю успішно 
поєднувати сімейні та професійні ролі. 

П.П.Горностай виділяє такі основні причини рольового конфлікту у жінки:  
1. Несумісність різних ролей. Дані ситуації виникають тоді, коли різні ролі не можуть 

функціонувати одночасно, або коли виконання однієї ролі істотно ускладнює виконання іншої. 
Прикладом можуть служити протиріччя між сімейними і професійними ролями (жінка не може 
реалізувати себе як мати так, щоб це не відбилося на професійній діяльності). 

2. Суперечності між рольовими очікуваннями різних людей. Ситуації виникають тоді, коли до 
виконання ролі висувають суперечливі або взаємовиключні одна одній вимоги з боку різних людей із 
значимого оточення особистості. Наприклад роль молодої дружини бачиться чоловіком інакше, ніж 
свекрухою. 

3. Протиріччя між роллю, яку необхідно виконувати і рольовою Я-концепцією особистості. Ці 
ситуації виникають в тому випадку, коли виконувана роль (або та, яку належить узяти на себе 
особистості) не відповідає власним уявленням людини про неї, а також представленню про себе , як 
суб’єкта цієї ролі. Приклад: відсутність однодумців, які приймають жінку і її ролі такими, якими вона 
їх бачить сама.  

4. Протиріччя між рольовою поведінкою і рольовими очікуваннями. Можливі ситуації 
односторонніх і двосторонніх протиріч (випадки дивергентних ролей, або повна рольова 
несумісність). Приклад: поведінка дружини не збігається з ідеальними уявленнями чоловіка про 
типову роль дружини і навпаки [7]. 

Ми розглядаємо рольової конфлікт як психологічне явище, як комплекс суб’єктивних 
негативних переживань жінки, який виникає внаслідок суб’єктивного сприйняття нею себе і власної 
моделі життя. Фокусом нашої уваги є внутрішні суперечності, що закладаються, коли жінка вибирає 
нетипово жіночі сфери професійної діяльності – менеджмент. Аналіз наукової літератури показує, що 
ця проблема як у вітчизняній, так і в зарубіжній психології вивчена недостатньо.  

На даний момент ми можемо говорити тільки про результати одного емпіричного дослідження, 
проведеного психологами та соціологами університету Колорадо. В порівняль-ному дослідженні 
рівня рольового конфлікту жінки-менеджера і звичайної працюючої жінки було встановлено, що 
жінки-менеджери мають більш високий рівень рольового конфлікту, аніж решта жінок. Це пов’язано 
з тим, що жінки-менеджери з меншою ймовірністю отримують повну внутрішню підтримку у вигляді 
підтримки чоловіка вдома, адже вони як і раніше несуть основну відповідальність за домашні і 
материнські обов’язки [1]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що перспективним напрямом вивчення рольового конфлікту жінки-
менеджера може стати з’ясування особистісних та соціально-психологічних детермінант, що 
викликають рольовий конфлікт у нетипово жіночій сфері зайнятості, вивчення його особливостей 
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залежно від особистісних властивостей жінки-менеджера. Визнаючи складну об’єктивно-суб’єктивну 
природу рольового конфлікту можна припустити, що плідними для подальших досліджень може бути 
вивчення особливостей гендерної ідентичності, гендерних стереотипів та атитьюдів, що є 
психологічною основою рольової поведінки жінки-менеджера. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТА УПРАВЛIНЦIВ СУЧАСНОЇ 
ОСВІТИ 

Людина, якій пощастило, – це людина, котра зробила те,  
що інші лише збиралися зробити. 

Жюль Ренар, французький письменник 
Сьогодні в сучасній Україні можна спостерігати за трансформаціями системи вищої освіти, у 

якій відбуваються та поступово впроваджуються нові методи і форми навчання. Концепції 
майбутньої освіти та програма розвитку освіти в Україні на 2015-2025 рр. спрямовані на підвищення 
якості національної освіти відповідно до світових освітніх стандартів. 

Міжнародна тенденція розвитку ґендерної освіти стимулює вітчизняну вищу школу до 
впровадження ґендерного підходу та формування ґендерної компетентності у майбутнього 
менеджера, в ході його професійної підготовки у ВНЗ. Проте, цьому перешкоджає недостатня 
розробленість відповідних ґендерно-теоретичних моделей, що відповідають умовам життя 
суспільства, які динамічно міняються до потреб сучасної практики і управління освітою [4]. Аналіз 
стратегічних і нормативних документів, що визначають напрями розвитку сучасної професійної 
освіти, дозволяє стверджувати, що одним із базових і перспективних підходів до його структуризації 
є ґендерно-компетентністний підхід, у рамках якого якість результату професійної підготовки 
фахівця – це відповідність у професійній підготовленості сучасного суспільства, яка розглядається 
скрізь поняття професійна компетентність. Професійна компетентність менеджера визначається як 
багатофакторне явище, що включає систему знань і умінь майбутнього менеджера, його ціннісні 
орієнтації, мотиви діяльності, інтегровані показники культури (мова, стиль, спілкування, відношення 
до себе та до суміжних галузей тощо). 
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У рамках ґендерно-компетентного підходу в професійній підготовці сучасного менеджера 
актуальними є наступні проблеми: схильність чоловіків і жінок до різноманітних професій; сучасні 
вимоги до професії чоловіків і жінок; стать і професійна кар’єра; ґендерні особливості задоволеності 
працею; ділові і особисті якості та уміння жінок-менеджерів і чоловіків-менеджерів; чоловіки і жінки 
у бізнесі; особливості професійної мотивації чоловіків і жінок; проблема лідерства чоловіків і жінок; 
жінки-керівники і чоловіки-керівники; стилі керівництва, властиві чоловікам-менеджерам і жінкам-
менеджерам; чоловіки і жінки в політиці і ін. [2]. В умовах виражених змін ґендерної стратифікації 
суспільства, ґендерний чинник є найважливішою складовою будь-якого вагомого аналізу у галузях 
економічно-ґуманітарних наук.  

У науково-педагогічній літературі "ґендерна компетентність" особи розглядається: 
I. Кльоціною – з точки зору наявної соціальної нерівності чоловіків і жінок, як "характеристика, яка 
дозволяє особі не бути суб’єктом або об’єктом ситуацій ґендерної нерівності, та дає можливість 
помічати такі ситуації у своєму житті; протистояти сексизму, дискримінаційним впливам; самим не 
створювати ситуації ґендерної нерівності" [3, с. 60-65]; О. Нежинською – як "сукупність знань, умінь, 
навичок, які зумовлюють взаємодію з особами різної статі на принципах ґендерної рівності, та … 
опосередковані скрізь індивідуально-психологічні ґендерні характеристики 
(маскулинність/фемінність, ґендерну ідентичність, ґендерну роль, ґендерні установки і стереотипи), 
які виявляються у повсякденному житті, спілкуванні і поведінці з особами різної статі" [5]; 
М. Радзивіловою – як "динамічне утворення особи (студента/фахівця), яке включає пояснення про 
призначення чоловіків і жінок в суспільстві, особливості чоловічої і жіночої індивідуальності, 
концепції ґендерного Я, знання про ґендерні особливості суб’єктів педагогічного впливу; ціннісне 
відношення до представників різної статі і їхню взаємодія" [6, с. 6]; Т. Грабовською – як "процес 
спрямованих і спонтанних впливів на особу, який допомагає засвоїти знання про ґендерні норми, 
правила поведінки і настанови, відповідно до культурних уявлень, та до ролі, положення і 
призначення представників різних індивідів в суспільстві, яка сприяє становленню повноцінних 
членів громадського життя, впровадження в сталу систему ґендерних ролей" [1]. У наведених 
трактуваннях поняття "ґендерна компетентність" є основою, яка становить знання і уміння у 
ґендерній парадигмі, що характеризує теоретичну і практичну готовність сучасної особи діяти на 
принципах ґендерного підходу та ґендерного паритету.  

Спираючись на майбутню стратегію модернізації змісту освіти України, ми можемо віднести 
"ґендерну компетентність" до числа ключових компетентностей, оскільки вона має такі 
характеристики, як багатофункціональність, міждисциплінарність, багатовимірність, – та включає 
різні особові якості, інтелектуальні здібності, комунікативні уміння менеджера, пов’язані з його 
ґендерною культурою, та знаннями. Ґендерна компетентність визначається нами і як (chief, головна) 
компетентність менеджера освіти, та сукупність засвоєних ним знань про суть ґендерного підходу в 
освіті, умінь здійснювати ґендерну стратегію в організації педагогічного процесу і досвіду, 
використання ґендерних знань і умінь в якості основи ґендерної взаємодії, в умовах освітньої 
системи.  

У структурі ґендерної компетентності менеджера освіти потрібно виділяти три складові:  
– мотиваційно-ціннісний компонент, що включає усвідомлення майбутнім менеджером власної 

ґендерної ролі у рамках педагогічно-управлінської діяльності, формування індивідуального 
ґендерного стилю поведінки, вироблення продуктивної стратегії і тактики поведінки в подоланні 
традиційних ґендерних стереотипів і упереджень; 

– коґнітивний компонент – як систему засвоєних знань про суть реалізації ґендерного підходу в 
освіті та умінь здійснювати ґендерну стратегію в організації педагогічно-управлінського процесу;  

– поведінковий компонент, що характеризує реальну поведінку майбутнього менеджера в 
умовах ґендерної взаємодії, як міру опанування ним ґнучких прийомів ґендерної схематизації і 
прогнозування ґендерно-психологичного ефекту.  

Усвідомлення протиріччя між об’єктивною потребою ґендерного підходу та формуванням 
ґендерної компетентності магістрантів педагогічного та гуманітарного ВНЗ та недостатня 
розробленість її методологічних, змістовних і технологічних основ диктує необхідність подальшої 
розробки моделі, яка б відбивала істотні ознаки об’єкту, що вивчається.  

До числа принципів формування ґендерної компетентності менеджера освіти, що визначають 
ефективність функціонування ширшої системи, можуть бути віднесені: принцип ґуманістичної 
спрямованості ґендерної підготовки менеджера; принцип диференціації змісту і організації у 
формуванні ґендерної компетентності на основі обліку ґендерних особливостей навчання; принцип 
міждисциплінарної інтеграції змісту і технологій у формуванні ґендерної компетентності 



The Erasmus+ project “Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries 
with Different Traditions”, No. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

244 

майбутнього менеджера; принцип відповідності, як технологію ґендерної освіти та як закономірність 
професійного становлення особстості у сучасному просторі. А у формуванні ґендерного компонента в 
змісті сучасної педагогічної освіти визначають два основні підходи: мультидисциплінарний та 
міждисциплінарний.  

У зв’язку з реалізацією та потребою вивчення ґендерного підходу в освiтi, потрібно розробляти 
ґендернi спецкурси, наприклад, "Ґендерні основи і менеджмент (Gender Bases & MGT)", "Ґендерні основи 
і управління (Gender Bases & Dept.)", "Основи ґендеру (Gender Bases)" та ін., в змісті яких спецкурсу може 
бути інтегровано сучасний стан до реалізації ґендерного підходу в освіті та менеджменті, розглянуто 
основні категорії ґендерної психології і педагогіки, встановлено взаємозв’язки між компонентами 
професійної і ґендерної культури сучасного педагога, менеджера, керівника.  

Відбір технологічної складової процесу до формування ґендерної компетентності майбутнього 
менеджера потрібно здійснювати у рамках контекстного підходу, який включав би як традиційні, так 
і інноваційні технології професійної ґендерної підготовки сучасних менеджерів освіти: бінарні і 
проблемні лекції, семінари-дискусії, тренінги ґендерної компетентності, різні види бізнес-ігрових, 
управлінських технологій, заняття з використанням методики case-study та методу проектів, 
самостійну роботу з урахуванням ґендерного контексту та сучасну теорію і методику до самостійного 
пошуку і дослідження студентами ґендерних феноменiв та новацiй в освiтi та менеджментi. 

Отже, дослiдження теоретичної моделі формування ґендерної компетентності менеджера, 
дозволило виділити основні педагогічні умови, що забезпечуть ефективність цього процесу. До 
їхнього числа можуть бути віднесені: інтеграція ґендерних знань в зміст сучасної професійної 
підготовки сучасного менеджера освіти, як у рамках інваріантної, так і варіативної частини блоку 
психолого-педагогічних дисциплін; облік ґендерних особливостей студентів-магістрантів в 
організації педагогічного процесу, формування у майбутніх менеджерів освіти усвідомлення власної 
ґендерної ролі і індивідуального ґендерно-психологічного стилю поведінки у рамках педагогічної 
діяльності; розробка процесуально-технологічної складової до реалізації ґендерного підходу у 
педагогічно-управлінську практику; організація моніторингу ґендерної компетентності студентів-
магістрантів педагогічних та гуманітарних ВНЗ.  

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні закономірностей формування у 
майбутніх менеджерів вищих педагогічних та ґуманітарних вузів більш вагомих ґендерно-
професійних компетентностей особистості – ґендерної толерантності, ґендерної чутливості та 
ґендерної професійно-психологічної компетентності, – та впровадження ґендерних знань, умінь і 
навичок в управлінський процес; у розробці сучасної моделі особистості менеджера – менеджера-
психолога-ґендеролога – як викладача-управлінця з ґендерних дисциплін; у впровадженні сучасних 
тенденцій ґендерної просвіти, інтеграцію в освіту результатів особистих і існуючих досліджень теорії 
та практики європейського менеджменту. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ  У ВИБОРІ КОПІНГ - СТРАТЕГІЙ  В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ. 

Анотація: Сучасне суспільство активно нав’язує чоловікам  та жінкам різні ролі та принципи 
поведінки, зокрема, у стресових ситуаціях. Однак можна сказати, що індивідуальні відмінності і 
діапазон можливих стресорів є настільки великим, що достатньо грубий поділ за статевою ознакою 
не завжди є правомірним. Нині не існує переконливих доказів, які б свідчили б про те , хто із більшою 
ефективністю – чоловіки чи жінки - долають стрес. Більшість дослідників висувають універсальні 
«безстатеві» моделі долання стресових ситуацій, які не враховують особливості мислення, 
поведінки і особистісних якостей в залежності від гендерного аспекту. 
Ключові слова: гендерні відмінності,стрес,копінг-стратегії, механізми психологічного захисту. 

Постановка проблеми. На сьогодні питання подолання стресових ситуацій в житті, як 
чоловіків так і жінок посідає важливе місце, та викликає зацікавленість у різних науковців. Нині, 
немає єдиної точки зору, щодо наявності гендерних особливостей подолання складних життєвих 
ситуацій.  

Отже, у науковій літературі залишається ще недостатньо з’ясованим, яким чином проявляються 
гендерні відмінності копінгу в певних стресових ситуаціях,  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Поняття «coping» у перекладі з англійської мови означає опановувати, долати (від англ. to cope).  
Процеси, спрямовані на подолання стресових станів, прийнято називати копінг. У більшості 

випадків «психологічне подолання» розуміється, як індивідуальний спосіб взаємодії з складною 
ситуацією (зовнішньою або внутрішньою), який визначається її суб’єктивною значущістю для 
людини з одного боку, і її власними психологічними можливостями – з іншого.  Втім, поняття 
«копінг-поведінка» може позначати досить широкий спектр активності людини – від психологічних 
захистів до цілеспрямованого подолання кризових ситуацій. Ця галузь досліджень склалася досить 
недавно, на початку 60-х рр. XX століття. Вивчення копінгу бере свій початок від робіт Л. Мерфі, 
який досліджував способи подолання дітьми вікових криз [1]. 

Проблема вивчення копінг - стратегій  знайшла своє відображення в роботах низки авторів, а 
саме: Н.Е. Водоп’янової, Д. Ендлер, Р. Лазаруса, С.К. Нартової-Бочавер, С. Нормана, М. Селігмана, 
С. Фолкмана і ряду інших дослідників. Психологічне призначення копінгу полягає в тому, щоб 
якомога краще адаптувати людину до вимог складної ситуації. Р.М. Грановська відзначає, що поняття 
копінг-поведінки за своїм змістом близьке до поняття психологічного захисту, і основною 
відмінністю захисних механізмів психіки від копінг-стратегій є неусвідомлене включення перших і 
свідоме використання других [1,2]. Досить цікавим є підхід А. Біллінгс і Р. Моос, що визначають 
копінг, як якість особистості яка дозволяє використовувати відносно постійні варіанти відповіді на 
стресові ситуації [4]: Також широкого поширення набули два підходи до вивчення копінг-поведінки 
запропоновані Р. Лазарусом і С. Фолкманом. 

 Отже, для подолання стресової ситуації кожна людина, на основі власного досвіду та інстинкту 
самозбереження, використовує  вироблені нею певні види копінг-стратегії. 

Головною метою нашої  роботи: є аналіз та опрацювання  сучасної наукової літератури з 
питань гендерної відмінності  у виборі копінг - стратегій  в  стресових ситуаціях. 

Виклад основного матеріалу.  
Дослідження проводилося на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. Всього в ньому взяли участь 30 студентів, з яких 15 чоловіків та 15 жінок у віці від 18 до 
25 років. Діагностику вибору основної копінг-стратегії  вивчали за допомогою «Методика 
діагностики копінг-стратегій  Д. Амірхан» та визначення стресостійкості та соціальної адаптації за 
методикою «Методика визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге». 

Таблиця 1 
Гендерні відмінності у виборі копінг - стратегій 

Шкали  Чоловіки Жінки 
Вирішення проблем 11 73.3% 8 53.3% 
Пошук соціальної підтримки 4 26.6 % 1 6.6% 
Уникання 0 0 % 6 40% 
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Отримані результати за методикою діагностики  копінг-стратегій  свідчать про те, що для 
73.3% чоловіків і 53.3% жінок є провідною копінг - стратегією «Вирішення проблем», яка відображає 
здатність  визначити проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятись із 
стресовими ситуаціями.                       

У 26.6% чоловіків і 6.6% жінок провідною копінг-стратегією  діагностується «Пошук 
соціальної підтримки», це свідчить про те, що вони потребують соціальної підтримки, коли в їхньому 
житті виникає ситуація стресу чи загрози, для них дуже важлива підтримка близьких людей, та 
необхідна часта їх присутність.  

«Уникнення» як провідна копінг – стратегія виражається у 33.3 % жінок, для цієї копінг - 
стратегії характерний відхід від реальної ситуації, заперечення складних, важких наслідків проблеми, 
що переживається. 

Отже, можна сказати, що в чоловіків та в жінок провідною копінг- стратегією є «Вирішення 
проблем», яка відображає здатність  визначити проблему і знаходити альтернативні рішення, 
ефективно справлятись із стресовими ситуаціями.  

А  такі копінг – стратегії як «Пошук соціальної підтримки» та «Уникання» проявляються по 
різному: чоловіки більш схильні шукати підтримки та опори від зовнішнього світу, це свідчить про 
те, що вони потребують соціальної підтримки, коли в їхньому житті виникає ситуація стресу чи 
загрози, для них дуже важлива підтримка близьких людей, та необхідна часта їх присутність, жінкам 
ж навпаки, притаманне  уникання проблем як одна з провідних копінг-стратегій, оскільки вони 
швидше переключаються свою увагу на інші події чи переживання.  

Таблиця 2 
Гендерні відміності у силі опору до стресу. 
Шкали  Чоловіки Жінки 
Дуже високий опір стресу 8 53,3% 7 46,6% 
Високий опір стресу 4 26,6 % 6   40% 
Пороговий опір стресу 3 20% 2 13,3% 

Показники стресостійкості та соціальної адаптації (Холмс і Раге) вказують на високу ступінь 
опірності до стресу  у чоловіків та жінок. Це вказує на низьку ступінь стресового навантаження. 
Простежується високий ступінь стресостійкості. Енергія та ресурси не витрачаються на боротьбу з 
негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу. Тому будь-яка діяльність, 
незалежно від її спрямованості і характеру, стає ефективнішою.  

Висновки.  
Отже, стресостійкість, обумовлює значне підвищення рівня переживання кризових ситуацій, та 

забезпечує кардинальні зміни способу та якості життя. Щоб зберегти своє психологічне здоров’я 
необхідно мати високий рівень стресостійкості.За результатами проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що гендерна відміність в виборі копінг – стратегій існує у зв'язку з тим, що як чоловіки так і 
жінки по різному сприймають кризові ситуації, тому і шляхи вирішення різняться. А от відміності між 
чоловіками та жінками у здатності організму переносити складні ситуації не проявляється. Такі 
результати вказують на те, що чоловіки та жінки, які проявляються стійкість до стресових ситуацій мають  
високу працьовитість, емоційну стійкість, що забезпечує успішне досягнення мети діяльності і 
реалізується в когнітивній, емоційній, мотиваційній і поведінковій сферах особистості.  

Також ми визначили, що основними напрямами формування стресостійкості є збереження 
психологічного позитивного стану і зміцнення власного психічного здоров’я.  
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Тимошенко О. 
(НДУ імені Миколи Гоголя) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Поняття “психологічний простір”  в постнекласичній науці  все більше привертає увагу 
дослідників, оскільки  підкреслює інтерсуб’єктність існування особистості. Особливості  
психологічного  простору з різних методологічних позицій розкривають поняття «смислове поле» 
(Л.С.Виготський), «життєвий простір» (К. Левін), «життєвий світ» (Л.Бінсвангер, Ф.Е. Василюк), 
«особистісний простір» (К. Ясперс), «багатовимірний світ» (О.М.Леонтьев). Особливості життєвого 
світу у вітчизняній сучасній психологічній науці ґрунтовно та фахово досліджувались Т.М.Титаренко 
[4].  

У концепції С.К. Нартової-Бочавер отримав розвиток феномен психологічної  суверенності як 
здатності особистості контролювати, захищати і розвивати свій психологічний простір [2]. 

 Порушення психологічного простору є найбільш значущою і гострою проблемою в 
підлітковому віці, оскільки в ньому відбувається  виділення ідентичності особистості, прагнення до 
самостійності, відокремлення.  Водночас протягом усіх етапів активного формування особистості 
батьківські установки, стилі виховання і ставлення до дитини зазвичай мають визначальне значення. 
В дослідженні Кирієнко І.С встановлено, що  позитивні прояви батьківсько-дитячих відносин, такі як 
прийняття, співпраця, інтерес до підлітка, посилюють його психологічну суверенність в цілому, а 
негативні і деструктивні (емоційне відкидання, ізоляція, прояви агресії, жорстокості, нехтування) 
призводять до депривації психологічної суверенності підлітка [1]. 

Способи взаємодії із середовищем, зі світом, можуть бути різними, водночас, вагоме значення у 
цьому процесі мають особливості самого середовища. Для дитини домашній світ є сплавом 
предметно-просторового середовища будинку, стосунків у сім’ї та власних переживань і фантазій, 
пов’язаних з речами і людьми, що його населяють. Дім як символ людської особистості присутній як 
у загальнокультурній традиції, так і у символіці психічного життя окремої людини [3]. Важливими 
компонентами домашнього середовища окрім цього є домашній порядок (уклад), або образ життя,  
що складається із внутрішніх принципів організації домашнього світу. Мешканці дому, таким чином, 
структурують психологічний простір і взаємостосунки. Для підлітка є важливим домашнє 
середовище  і, ми припускаємо, існують певні відмінності в його персоніфікації серед хлопчиків і 
дівчат.   

В підлітковому віці  посилюється потреба не тільки в соціальній, а й просторовій 
територіальній автономії, недоторканності свого особистісного простору, суверенності. Водночас  
досвід суверенної поведінки відбивається на уявленні людини про саму себе, формуючи різні аспекти 
її самосвідомості, зокрема Я-концепцію. Існують і гендерні відмінності порушення психологічного 
простору особистості у підлітковому віці. Для визначення особливостей психологічного простору 
нами було використано опитувальник С.К.Нартової-Бочавер  «Суверенність психологічного простору 
особистості» [2]. Він містить шкали, що відображають: суверенність тілесності, територіальності, 
особистих речей, звичок, соціальних зв'язків, моральних установок і цінностей, а також дозволяє 
визначити загальний рівень суверенності психологічного простору особистості.  Для вивчення Я-
концепції підлітків з різним рівнем суверенності психологічного простору було використано 
методику Т.Куна «Хто я». Емпіричним дослідженням були охоплені учні 8-х та 9-х класів 
загальноосвітньої середньої школи м.Носівки віком від 13 до 16 років. Загальна кількість 
респондентів – 65 чол., з них 29 хлопців і 36 дівчат.   

Аналіз отриманих результатів показав, що найбільш порушеною є автономність території 
підлітка та область його соціальних зв’язків.  Це зумовлено віковими особливостями даного періоду, 
зокрема бажанням відійти від контролю зі сторони, намаганням відділитися від дорослих, а також 
одночасним прагненням до спілкування та взаємодії.  

Найбільш суверенною в результаті дослідження виявилася сфера смаків та цінностей 
особистості, що можна пояснити тим, що даний параметр психологічного простору особистості на 
даному віковому етапі лише формується, тому перед особистістю не постає важливість захисту даної 
сфери її буття. 

Результати  отриманих даних  показують на  більшу, на відміну від хлопців,  у дівчаток область 
соціальних зв’язків, що може свідчити про більшу значимість для дівчини включеності її у 
міжособистісні стосунки задля відчуття власної автономності і розвитку суверенності. 
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Хлопчики мають високий показник порушення психологічного простору за параметром 
«звички», що дає змогу припустити про більш болісне переживання хлопцями будь-яких накладених 
часових обмежень на їх буття, втручання в режим дня тощо, аніж дівчатками. Щодо дослідження Я-
концепції підлітків у двох вибірках дослідження  для аналізу відповідей досліджуваних було обрано 
три категорії самовизначень – самовизначення індивіда як «фізичний об’єкт», самовизначення, що 
представляють індивіда як соціального об’єкта, самовизначення, що пов’язані з соціально-
релевантними характеристиками поведінки. 

При аналізі отриманих даних слід звернути увагу на  великий розподіл самовизначень підлітків 
із суверенністю простору  і значно менша кількість визначень «я» у підлітків із порушенням 
простору. Таким чином, можна зробити висновок про те, що суверенність поєднується одночасно з 
більшою диференційованістю я-концепції. 

Прослідковується ще одна тенденція у даному аспекті дослідження – у підгрупі суверенних  у 
дівчаток порівняно однаково представленими є всі категорії самовизначень, а у хлопчиків – перша та 
друга, тобто менш представленою є категорія самовизначень, які в основному регламентують 
соціальну взаємодію 

Кількість самовизначень  підлітків із порушенням простору  менше, ніж у суверенних, що може 
свідчити про меншу дифернційованність Я-концепції в цілому. Найменш представленою як у 
дівчаток, так і у хлопчиків є категорія соціально-релевантних самовизначень, а найбільше  
самовизначень у категорії об’єктивних, тобто визначення себе як фізичного та соціального об’єкта.  

Таким чином, підлітковий вік характеризується найбільш яскравим прагненням особистості до 
відокремлення від контролю з боку і бажанням виділитися і одночасно бажанням «значущим», що  
реалізується безпосередньо у співтоваристві однолітків.  Характерною особливістю психологічного 
простору в підлітковому віці є його порушення, що має складну ієрархічну структуру  та зв’язок  із 
диференціацією Я. 
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ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВИЙ КОНФЛІКТ У ЖИТТІ ЖІНКИ 

Протягом життя людина включена у виконання великої кількості ролей, діапазон і кількість 
яких визначаються різноманіттям соціальних груп, видів діяльності і відносин людини. В цьому 
рольовому розмаїтті криється можливість виникнення як внутнішньоособистісних, так і 
міжособистісних конфліктів. Як зазначає О.О. Гаврилиця, виконання множини соціальних ролей 
може призводити до перетину і навіть протиставлення їхніх рольових норм і вимог, що і сприяє появі 
ситуації конфлікту між різними ролями [1]. Отже, постає питання: чи є однозначним і безумовним 
зв’язок кількості ролей та рольовим конфліктом, що відчуває особистість у результаті комбінації цих 
ролей? Чи збільшується відчуття рольового конфлікту при збільшенні кількості ролей, які виконує 
особистість? 

Мета нашого дослідження полягає в аналізі та обґрунтуванні гендерно-рольового конфлікту у 
житті жінок репродуктивного віку: його змісту, структури, типів, наслідків та можливостей 
подолання.  

На наш погляд, аналіз ролей, які виконує особистість, можливо здійснювати на трьох рівнях: 
1) макрорівні або соціологічному, на якому роль виступає як система рольових очікувань, тобто 
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задана суспільством модель, що має велике значення для формування особистості людини й 
опанування нею соціальних ролей; 2) мезорівні або соціально-психологічному – виконання ролі й 
реалізація її в міжособистісній взаємодії; 3) мікрорівні або психологічному – на якому роль є 
внутрішньою чи уявною, такою, що не завжди реалізується в рольовій поведінці, але певним чином 
на неї впливає та є структурним елементом гендерної ідентичності особистості.  

Гендерний рольовий репертуар особистості ми визначаємо через сімейні та сексуальні ролі: сімейні 
ролі, які, у свою чергу, діляться на подружні й батьківські та визначають норми та вимоги до стосунків, 
поведінки подружжя, батьків і дітей; сексуальні ролі, які диференціюють сексуальну поведінку чоловіків і 
жінок та визначають відносини між ними в сексуальній сфері, їхню сексуальну ідентичність, сексуальні 
сценарії та їх реалізацію у рольовій поведінці.  

Рольовий репертуар сучасної жінки відходить від традиційних та стереотипних зразків і цим набуває 
достатньої суперечливості, формує гендерно-рольовий конфлікт. К. Хорні [2] вважає, що наслідки 
гендерної соціалізації породжують проблеми соціалізації жінок, а, отже дисгармонію їх розвитку та 
реалізації себе. Серед них найпоширенішими є такі: страх невдачі, боязнь втратити жіночність, 
острах громадської ізоляції, брак впевненості у собі та наполегливості в досягненні мети. Вони 
позначаються на загальному психічному розвитку жінки, на її сімейних взаєминах, впливають на 
життєвий вибір та професійну реалізацію жінки, сприяють появі рольових конфліктів.  

Гендерний рольовий конфлікт – це протиріччя або між нормативними структурами різних 
гендерних ролей (міжрольовий конфлікт), або між структурними елементами однієї гендерної ролі 
(конфлікт ролі – внутрішньорольовий). Жіночі гендерно-рольові конфлікти можуть бути суто 
рольовими (наприклад, “синдром домогосподарки”) або міжрольовим (наприклад, поєднання 
сімейних та професійних ролей) та ін.  

Ті жінки, які бачать себе лише в ролі матері та дружини, частіше за все відчувають «синдром 
домогосподарки». Він виявляється в почутті безпорадності й безнадійності, частих депресіях, низькій 
самооцінці. Деякі дослідники стверджують, що жінки-домогосподарки менш здорові й фізично, ніж 
жінки, які працюють. Жінки, які відчувають, що їхні здібності недооцінює керівництво, психічно 
менш здорові, ніж жінки, які виконують роботу, що їх задовольняє.  

У домогосподарок всі особистісні психологічні й навіть фізичні параметри нижчі, ніж у жінок, 
зайнятих професійною діяльністю. Однак, як відзначає Є.П. Ільїн [3], у жінок, які працюють, часто 
виникає особливий різновид психічної напруженості, що отримав назву «синдром ділової жінки», 
який більш яскраво проявляється у працівниць, які мають дітей, і в матерів, які виховують дітей 
самостійно. О.О. Гаврилиця ще наголошує на почутті провини жінки, яка працює: зазвичай у такої 
жінки є діти, перед якими цю провину вона і відчуває через те, що приділяє їм менше уваги, та 
загалом перед сім’єю, за те, що вона недостатньо “берегиня”, недостатньо хороша дружина [1].  

Л.В. Попова відзначає важке становище обдарованих жінок, змушених задовольнятися роллю 
домогосподарки. У переважній більшості вони сприймають кар’єру як одну половину свого життя, 
залишаючи другу для майбутньої сім’ї. Обдаровані жінки, які відмовилися від отримання вищої 
освіти і присвятили себе сім’ї, найчастіше вказують на незадоволеність життям та наявність 
психологічних проблем у взаєминах з оточуючими [4]. 

С.Л. Бем, R.M. Kanter та М. Kimmel [5-7] зазначають, що сімейні та професійні ролі й норми 
щодо виконання цих ролей пред’являють до жінок суперечливі вимоги, і часто їм просто не вистачає 
фізичних і психологічних ресурсів, щоб відповідати ролі як берегині сімейного вогнища, так і 
гарного професіонала, що може призвести до певних внутрішньоособистісних конфліктів, почуття 
провини, появі гендерно-рольових дисгармоній та інших згубних наслідків.  

Напрям психологічних досліджень гендерно-рольового конфлікту в житті сучасної жінки 
представляється авторам перспективним. Вивчення рольових конфліктів різного типу та рівня – це не 
лише шлях подолання обмеженості сучасних персонологічних концепцій, а також можливість 
вдосконалити психологічну допомогу жінкам у подоланні рольового конфлікту. 
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ПРО ТРЬОХ ЖІНОК-МАТЕМАТИКІВ 

Ще рік тому ми надрукували статтю про жінок-математиків. Бажання написати ту 
статтю прийшло після участі в Міжнародній школі 13-17 березня, присвяченій гендерним 
проблемам, яка проходила в Івано-Франківську. У ній згадувалися Софія Ковалевська, Марі 
Кюрі, Ада Лавлейс, Ольга Ладиженська та інші видатних жінок-вчених [1]. Зараз ми хочемо 
приділити увагу тільки трьом жінкам. 

Габріель Емілі Ле Тунель де Бретейль, маркіза дю Шатле, відома як Емілі дю Шатле 
(1706-1749) – французький математик і фізик, муза і натхненниця Вольтера, особливо знана 
перекладом французькою праці Ісаака Ньютона «Principia Mathematica» та авторством 
коментарів до неї, які включали суттєвий внесок до ньютонівської механіки [2]. 

Її батько, Луї Ніколя Ле Тунель барон 
де Бретейль, при Версальському дворі 
готував посланників іноземних держав до 
прийому у Людовика XIV і представляв їх 
королю. У паризькому будинку барона 
збиралися відомі діячі науки і мистецтва тієї 
епохи, представники так званого раннього 
Просвітництва. Батько звернув увагу на 
обдарованість Емілі, дав їй чудову класичну 
освіту. У 16 років Емілі була прийнята при 
дворі, а у 1725 р. вийшла заміж за маркіза 
Флорена Клода дю Шателле, який у той час 
обіймав посаду королівського губернатора в 
Семюр-ан-Оксуа. Там у подружжя 
народилося троє дітей, а Емілі захопилася 
математикою.  

Пізніше, повернувшись до Парижа, 
Емілі спілкувалася з математиками, 
дослідниками природи, літераторами, а у 
1733 р. познайомилася з Вольтером. Разом 
вони досліджували оптичні явища і 
феномен вакууму; саме за допомогою Емілі 

дю Шатле Вольтер, як стверджував він сам, написав «Елементи філософії Ньютона». 
У 1745 році Емілі почала переклад «Математичних початків натуральної філософії» 

Ньютона французькою, але її головна заслуга полягає не стільки в перекладі з латині, скільки 
в інтеграції математичної аргументації Ньютона до створеної Лейбніцем і визнаної на 
континенті методики обчислення нескінченно малих. Крім того, дю Шатле супроводила 
текст Ньютона своїми коментарями. Вона наполягала на тому, що термін «кількість руху» 
(яким Ньютон називав добуток маси на швидкість) краще підходить для добутку маси на 
квадрат швидкості (яке, за Лейбніцем, в той час називали «живою силою»), але переконати 
вчене співтовариство не змогла. Лише через багато років старі терміни визнали невдалими і 
замінили на «імпульс» і «кінетичну енергію». 

У 1737 році Емілі написала манускрипт «Твір про вогонь», в якому висловлювала ідеї, 
схожі з сучасними уявленнями про інфрачервоне випромінювання. У 1738 році дю Шатле і 
Вольтер незалежно один від одного взяли участь в конкурсі, оголошеному Французькою 
Академією, на найкращу роботу про природу вогню. Роботи подавалися анонімно, тому в 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

251 

конкурсі могла взяти участь і жінка. Не зважаючи на те, що премію отримав Леонард Ейлер, 
у 1744 році «Твір про вогонь» дю Шатле було опубліковано за рахунок Академії. У 1746 
Емілі дю Шатле стала членом Болонської Академії наук, – до Паризької Академії жінок не 
брали принципово. 

Переклад «Математичних початків натуральної філософії», над яким Емілі працювала 
до останніх днів, видали у 1759 році. У передмові до нього Вольтер зокрема зазначав: «Не 
було жінки, більш ерудованої і більш вченої, ніж вона, але ніхто не заслужив менше, ніж 
вона, називатися «синьою панчохою»  [3].  

Галина Миколаївна Тюріна (1938-1970 рр.) – 
радянський математик, фахівець з алгебраїчної геометрії, – 
закінчила механіко-математичний факультет Московського 
державного університету, захистила дисертацію під 
керівництвом І.Р.Шафаревича, була одним з помічників і 
хранителів архіву письменника А. І. Солженіцина. 

Основні її праці виконані в області комплексної 
алгебраїчної геометрії (класифікація алгебраїчних 
многовидів, теорія особливих точок алгебраїчних 
многовидів і аналітичних поверхонь, K3-поверхні) [4]. 

Іменем Г. М. Тюріной названо одне з основних понять 
теорії деформацій – резольвента Тюріной. Вона вперше 
побудувала ефективні версальні деформації для неповних 
перетинів (паростків комплексних просторів. За словами В. 
І. Арнольда, Г.М. Тюріна вперше застосувала 
«трансцендентні» топологічні методи до дослідження 
особливих точок гіперповерхонь. На жаль, рукопис, що 
містить розроблену нею конструкцію формальної 
версальної деформації для будь-якого паростка з єдиною 
особливою точкою, залишилася неопублікованою, – Галина Миколаївна загинула дуже рано 
під час туристичного походу. 

У некролозі, написаному академіками В. І. Арнольдом, І. М. Гельфандом, 
Ю.І. Маніним, Б.Г. Мойшезоном, С.П. Новіковим та І.Р. Шафаревичем, про неї сказано: 
«Галина Николаевна работала в математике с невероятным увлечением, отдавая ей все силы 
своей души. В этой работе проявлялось ее стремление к гармонии, она говорила, что ее 
научные занятия – это открытие красоты. Те же стимулы определяли другие ее увлечения: 
горные лыжи, путешествия» [5]. 

 
Катерина Логвинівна Ющенко (Рвачова) стала першою в Україні жінкою-доктором 

фізико-математичних наук. Вона писала про алгоритмічні мови програмування. Я про неї 
дізнався у 1964 р.: Ю.А.  Митропольский згадував в доповіді на 1-й конференції молодих 
математиків про кадри математиків в Україні. Тоді на 69 чоловіків вона була єдиним 
доктором-жінкою ... 

Ступінь доктора наук Катерина Логвинівна здобула за піонерські роботи з 
програмування. Використовуючи досвід експлуатації МЕСМ, Катерина Ющенко розробила 
одну з перших в світі мов програмування високого рівня – «Адресну мову» – з непрямою 
адресацією при програмуванні. Випередивши створення таких мов програмування, як 
Фортран (1958), Кобол (1959) і Алгол (1960), адресна мова передувала появі не тільки мов 
програмування з апаратом непрямої адресації, але й асемблерів, а її конструкції увійшли до 
складу сучасних мов. Саме завдяки цій мові зникла залежність програми від місця 
розташування в пам'яті. Катерина Логвинівна стала основоположником першої в СРСР 
школи теоретичного програмування [6].  
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Математичну освіту Катерина Логвинівна 
здобувала у важкі часи: починала навчання на 
фізико-математичного факультету Київського 
університету, в роки війни навчалася в Узбецькому 
університеті в Самарканді. Після закінчення війни 
почала працювати у львівській філії Інституту 
математики НАН України, де і захистила дисертацію 
під керівництвом майбутнього академіка НАН 
України Бориса Володимировича Гнеденка. На його 
пропозицію пізніше вона переїхала до Києва в 
Інститут математики НАН України. 

Саме в Києві у 1955 році у співпраці з 
B.C.Королюком К.Л.Ющенко розробила адресну 
мову. Тут, Катериною Ющенко спільно з Б.В. 
Гнеденком і В.С. Королюком був написаний перший 
в СРСР підручник з програмування – «Елементи 
програмування». Книга була видана в 1961 і 
перевидана у 1964 році. Пізніше її переклали в НДР і 
Угорщині (1964 р.) та у Франції (1969 р.). Катерина 
Логвинівна підготувала 45 кандидатів і 11 докторів 
наук. Разом зі своїми учнями вона підняла 
теоретичне програмування на таку висоту, що 
наукова школа Катерини Логвинівни Ющенко-Рвачової стала помітною у світі: деякі її книги 
були перекладені і видані в Німеччині, Чехії, Угорщині, Франції та Данії. 

Наукові здобутки Катерини Ющенко були відзначені двома Державними преміями 
УРСР, премією Ради Міністрів СРСР, академічною премією імені Глушкова, Орденом 
княгині Ольги. Але в її житті також були поневіряння «доньки ворога народу», важка праця у 
шахті в роки війни, робота в галузі, яку довгі роки називали «лженаукою»… А вона писала 
вірші, була дружиною і матір’ю, і просто – жінкою… [7]. 

Історії цих трьох жінок на перший погляд дуже різні, але їх об’єднує одне – видатні 
здібності і досягнення, визнані як сучасниками, так і наступними поколіннями, ніскільки не 
зменшили їхньої природної жіночності, як інколи думають.  
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Харченко В. 
(НДУ ім. Миколи Гоголя, Україна) 

 
ДО ПИТАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ПРОСТОРОВОМУ МИСЛЕННІ УЧНІВ 

Питання просторового мислення учнів активно досліджується науковцями через його значний 
вплив на успішність занять з математики, фізики та науково-технічних дисциплін. Прикладом таких 
досліджень можуть бути роботи [4; 5; 13; 14]. У дослідженні Д. Шеа, Д. Любинського та К. Бенбоу 
(2001) стверджується, що нехтування визначенням рівня просторового мислення приводить до втрат 
потенціалу в художніх, технічних та наукових галузях [13, с. 612]. А Д. Юталл та ін. (2013) провели 
метааналіз 217 праць з даного напрямку і визначили, що цей вид мислення впливає також і на 
вивчення біології, хімії і STEM освіти в цілому [14, с. 370]. 

Праці, присвячені проблемі гендерних відмінностей у розвитку просторового мислення 
людини, публікуються починаючи з 80-х років XX століття, зокрема [1-3; 6-12; 15]. Однак зроблені в 
них висновки дещо відрізняються між собою.  

Метааналіз М. Лінна та А. Петерсена (1985) визначив, що відмінності у чоловіків та жінок є 
суттєвими у просторовому сприйнятті, мислених поворотах просторових образів та просторових 
уявленнях [9]. У роботі І. Красоткіної (2005) підтримується ідея про суттєві відмінності розвитку 
структури просторового мислення дітей. Стверджується, що метрична підструктура просторового 
мислення у дітей не відрізняється, але у хлопчиків домінує композиційна й проективна підструктура, 
а в дівчаток – топологічна і порядкова. Причиною таких відмінностей названо особливості навчання і 
виховання дітей [1, c. 131]. У дослідженні Б. Йілмаза (2009) підтверджується думка про суттєві 
гендерні відмінності у повороті просторового образа, створенні зв’язків між просторовими образами, 
а також у природних здібностях [15]. Д. Рейлі, Д. Ньюмен та Г. Ендрюс (2016) вказали, що при 
виконанні тестових завдань були відсутні гендерні відмінності при виконанні завдань на поворот 
образу плоскої фігури [11]. А в праці 2017 р. ці ж автори стверджують, що гендерні відмінності 
появляються з дитинства. Вони вважають, що чоловіки, в середньому, краще виконують завдання на 
визначення рівня просторового мислення. У роботі зазначено, що завдяки навчанню можна подолати 
гендерний розрив у просторових здібностях дітей та підлітків, що сприятиме покращенню вивчення 
математики та й інших наук в цілому [12].  

На противагу розглянутим дослідженням, С. Коногорська відмічає, що при проведенні 
досліджень не було виявлено гендерних відмінностей у молодшому шкільному віці, мінімальні 
відмінності виявилися в підлітковому віці, а у старшому шкільному віці проявилася перевага юнаків 
при розв’язуванні просторових, математичних та технічних задач [2, с.188]. І хоча у більш дорослому 
віці гендерні відмінності розвитку просторового мислення згладжуються, на думку Т. Соколової 
(2010), проте повністю не зникають [3, с. 53]. 

У дослідженні Т. Карамана та А. Тогрила (2009) не було виявлено гендерних відмінностей у 
рівні просторового мислення, словесних або математичних навичках учнів 6 класів шкіл Туреччини 
[7]. Р. Негі-Кондор (2016) у своєму дослідженні вказує, що між тестами чоловічої і жіночої груп 
першокурсників інженерної спеціальності на визначення просторової уяви не виявлено суттєвих 
відмінностей, крім завдань на поворот образу без осей. 

Усе вищевказане, а також той факт, що в Україні дослідження щодо гендерних відмінностей у 
визначенні просторового мислення не проводилися, спонукало нас перевірити гіпотезу, висловлену у 
[6, с. 14788], згідно до якої гендерний розрив в просторовому мисленні пов’язаний з культурою 
суспільства.  

Нами було досліджено 108 дівчат та 97 хлопців – учнів 8-11 класів загальноосвітніх закладів 
міст Ніжина, Чернігова, Прилук та Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської 
обласної ради.  

Тестування щодо визначення рівня просторового мислення проводилося в жовтні-листопаді 
2017 року на базі LMS Moodle Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. За основу 
було взято методику і типи завдань І. Якиманської [5]. Тест складався з 5 субтестів, виконання 
завдань яких вимагало від учнів в процесі створення образу: роботи з величиною об’єктів (завдання 
1); формою об’єктів (завдання 2); оперування образами, яке приводить до уявної видозміни 
положення об’єкта (завдання 3); його структури (завдання 4); одночасної зміни просторового 
положення і структури образу (завдання 5). Кожен із субтестів містив три завдання двох рівнів 
складності. У тесті було передбачено випадковий порядок вибору таких завдань із тестової бази. 
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Усього учневі пропонувалося виконати 15 завдань із 60 розроблених. Результати виконання тесту та 
методику покращення навичок розв’язування задач на метричні співвідношення запропоновано в [4]. 

Результати виконання тесту хлопцями та дівчатами подано в таблиці 1. Успішно виконаним 
субтест вважали у тому випадку, коли правильно було зроблено 2 із 3 тестових завдань. 

Таблиця 1. Гендерні відмінності в просторовому мисленні учнів 

Назви субтестових завдань Виконання завдань 
хлопцями у відсотках 

Виконання завдань 
дівчатами у відсотках 

На метричні співвідношення 45,36 44,44 
На форму 94,85 95,37 
На поворот 62,89 46,3 
На зміну структури образу 62,89 61,11 
На одночасну зміну структури і положення 
образу 

49,48 28,7 

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
1. Гендерні відмінності у виконанні завдань на просторову уяву у школярів України 

існують. 
2. Хлопці та дівчата показали схожі результати виконання завдань на метричні 

співвідношення, форму та зміну структури образу. 
3. Хлопцями краще були виконані завдання субтестів на мислений поворот та одночасну 

зміну структури і положення образу. Зауважимо, що у тестових завданнях передбачався мислений 
поворот лише двовимірного образу фігури. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ШКІЛЬНУ ОСВІТУ 

УКРАЇНИ 

Актуальним питанням сьогоденної української освіти на засадах ґендерної рівності 
залишається проблема реалізації ґендерних стратегій та формування концепцій розвитку сучасної 
освіти. Адже вони є важливими компонентами соціалізації й самореалізації учнів у різних сферах 
суспільного життя завдяки набуттю егалітарної свідомості. 

За період навчання у школярів мають бути закладені основи ґендерного виховання, 
становлення особистості. Під час навчання остаточно визначаються ґендерні ролі, відпрацьовуються і 
закріплюються навички стосунків із протилежною статтю. Тому саме в цей період важливо 
сформувати соціально-рольовий статус особистості. 

Мета статті – розкрити поняття ґендерної концепції та відобразити недоліки однієї із 
впроваджених в навчальні заклади, для учнівської молоді, програми «Сімейні цінності». 

Серед вітчизняних вчених ґендерні дослідження освітньої системи в Україні здійснюють С. 
Вихор, Т. Говорун, Т. Голованова, І. Головашенко, П. Горностай, Т. Дороніна, О. Кікінежді, О. Кізь, 
В. Кравець, Т. Мельник, О. Петренко, О. Цокур та ін.  

Аналізуючи вітчизняні публікацій з наведеної проблематики в освіті, переконуємося у 
відсутності єдиної та чіткої концепції ґендерного навчання та виховання. Проте існує загальне 
визначення поняття – ґендерна концепція – як соціальна конструкція ідей, що визначають ролі, 
системи вірувань і настрої, імідж, цінності й те, чого очікує суспільство від чоловіків і жінок.  

Якщо ж говорити про реалізацію ґендерної концепції в освіту, то це: 
– якісна професійна підготовка кваліфікованих фахівців-педагогів, вчителів, що 

поширюватимуть ґендерні знання; 
– розробка та впровадження у навчальний процес навчальних програм та курсів ґендерного 

спрямування; 
– кваліфікована підтримка та забезпечення освітніх закладів матеріалами ґендерних досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених; 
– створення професійного співробітництва з авторитетними фахівцями та експертами з 

ґендерної проблематики. 
Фахівці, які проводять ґендерні дослідження, іноді подають концепції ґендерної освіти та 

виховання, узагальнені в єдиному понятті – «ґендерна педагогіка». Однак О. Цокур та І. Іванова 
зазначають, що визначення ґендерної педагогіки поки немає, але найпоширенішими в науковому 
середовищі є такі: 

– ґендерна педагогіка – це педагогічна система, яка враховує волевиявлення двох соціальних 
статей – жінок і чоловіків – у громадянському суспільстві як рівних у можливостях і правах з 
урахуванням їхніх ґендерних інтересів і потреб (Л. Смоляр); 

– ґендерна педагогіка – це сукупність підходів, спрямованих на створення комфортних умов у 
школі для соціалізації дітей, важливою складовою якої є ґендеризація дитини як хлопчика чи 
дівчинки [5]. 

На думку М. Фіцули, ґендерна (анг. Gender – стать) педагогіка – це галузь педагогіки, яка являє 
собою сукупність підходів, спрямованих на те, щоб допомогти дітям відчути себе в школі комфортно 
та успішно підготуватись до статево-ролевої поведінки в сім’ї [4]. Ми погоджуємось з цим 
твердженням. І дуже добре коли у навчальних закладах є така можливість, і такі програмні уроки, чи 
курси за вибором. Інша справа, коли не завжди програми, що мають схвалення до використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та 
учнівської молоді Науково-методичної ради с питань освіти МОН, не відповідають ґендерним 
нормам і мають багато недоліків, нав’язувань та ґендерних стереотипів. Саме таке відображення має 
програма курсу «Сімейні цінності», яка за словами авторів була розроблена у відповідь на актуальну 
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потребу сучасної молодої людини готувати себе до створення сім’ї як основи її активної, творчої та 
самодостатньої життєдіяльності, осередку взаємин, який ґрунтується на засадах культурних норм і 
цінностей [2], проте цьому зовсім не відповідає. 

Так, найяскравішими прикладами є трактування авторами позиції жінки в родині: «Жіноча 
відповідальність у сім’ї – це відповідальність за свій стан, за наповнення спільного простору 
любов’ю. Це і підбирати штори на вікна, і доглядати за чоловіком, і з любов’ю подавати чай, і 
готувати їжу, і продумувати сімейне дозвілля, свята – тобто бути «міністром культури сім’ї», але 
водночас займатися собою, своїм здоров’ям, тілом, розвитком особистих умінь і талантів (танці, спів, 
малювання, гра на музичних інструментах, в’язання, ліплення тощо). Якщо жінка хоче, то може ще й 
працювати, але так, аби робота була творчою й допомагала їй розкривати свої жіночі якості, а не 
пригнічувала їх»; «Жінці важливо відчувати себе захищеною, бути господинею у своєму домі, 
народити дитину» [3].  

Щодо чоловіка, то тут ще сумніша ситуація: «Для чоловіка важливими є статус глави сім’ї, 
побутовий тил, внутрішньо-сімейний поділ праці, доступність сексу»; «Дії чоловіка, спрямовані на 
покращення матеріального стану, – це найбільш вагоме свідчення його почуттів» [3].  

Тому зрештою курс, що був позитивно схвалений Постановою Верховної Ради України від 
08.12.2015 № 854 «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Сімейна політика України – 
цілі та завдання», невдовзі був скасований. 

Як зазначила Л. Гриневич: «Скасований позитивний висновок науково-методичної комісії для 
навчально-методичного посібника до цієї програми «Сімейні цінності» і відповідний лист МОН вже 
розіслано управлінням освіти. А всі матеріали до курсу «Сімейні цінності» також будуть переглянуті 
міністерством, але поки що схвальний висновок науково-методичної комісії залишається чинним». 28 
жовтня 2016 року було скасовано позитивний висновок науково-методичної комісії для навчально-
методичного посібника до цієї програми «Сімейні цінності» і відповідний лист МОН вже розіслано 
управлінням освіти. 

Отже, спираючись на опрацьований матеріал, зробимо висновок, що розвиток ґендерної 
концепції у шкільній освіті є невід’ємним компонентом побудови демократичного толерантного 
суспільства. Незважаючи на певні досягнення в цій галузі, ще залишається багато невирішених 
проблем. 
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ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ 

В епоху глобальних змін, коли стрімко зростає роль самостійності людини, її творчого 
потенціалу, підвищуються вимоги до рівня розвитку інтелектуальних сторін трудової діяльності, 
важливого значення набувають уроки трудового навчання, які концентрують у собі здобутки техніко-
технологічних, дизайнерських наук, забезпечують трудову підготовку учнів та знайомлять їх із 
виробничими процесами. 

Саме уроки трудового навчання спрямовані на засвоєння учнями знань з основ виробництва, 
ознайомлення з новими технологіями тощо; уроки наповнюють працю пізнавальним та творчим 
змістом, розкривають її суспільне та творче значення. Тут учні вчаться самостійно аналізувати 
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інформацію, планувати свою діяльність, шукати оптимальні рішення при розв’язуванні завдань та 
створювати предмети, які відображають світ краси, творчості, культури та духовної спадщини 
народу, що виховує поважне ставлення до праці, формує моральні якості та естетичні смаки 
особистості. 

Уроки трудового навчання мають надзвичайні можливості для цілісного фізичного, 
інтелектуального, соціального та духовного розвитку особистості учня, здійснення особистісно-
орієнтованого підходу у формуванні творчих можливостей дітей, їхньої здатності до саморозвитку та 
самонавчання. 

Порівняно з іншими навчальними дисциплінами «Трудове навчання» в середній школі та 
«Технології» в старшій школі мають таку особливість: для вивчення цих дисциплін учнів класу 
поділяють за ґендерною ознакою. 

Такий розподіл між «чоловічими» й «жіночими» напрямками підготовки сягає сивої давнини, 
коли соціальні ролі були чітко визначеними, і підростаюче покоління готували до виконання певних 
функцій у суспільстві. Підтвердження цієї думки знаходимо у дослідженні Н. Веретко та 
А. Федорович: «Традиція групування дітей та молоді у хлопчачі та дівчачі, парубоцькі й дівочі 
громади для спільного дозвілля, виконання корисних для своїх земляків справ мала місце в Україні 
впродовж віків. […] Ще у Київській русі княжої доби існували міцні традиції сімейного виховання. 
Головними вихователями були батько й мати. Вони несли відповідальність за трудову підготовку 
дітей, їхню моральність та поведінку в суспільстві» [1, с. 230]. Саме батько й мати передавали дітям 
знання й навички, виховували працелюбність та вчили господарювати. 

Трудова підготовка впродовж ХХ століття в різні періоди здійснювалася за різними 
програмами та підходами, відбувалася диференціація змісту трудового навчання та виховання, 
вдосконалювалися їхні форми, методи, професійна спрямованість [2, с. 67]. У цей час існувало різне 
бачення ґендерної рівноваги. Видавалися накази та розпорядження, які то вводили спільне навчання 
хлопців та дівчат, то його скасовували. 

Значний внесок у розвиток теорії та методики трудового навчання у ХХ ст. зробили 
Н. Калініченко, О. Коберник, Г. Левченко, В. Мадзігон, В. Сидоренко, Н. Слюсаренко, Г. Терещук, 
В. Тименко, Д. Тхоржевський та ін. Вони визначили концептуальні засади розвитку трудового 
навчання, ввели новаторські ідеї реформування освітнього процесу. 

Початок ХХІ ст. характеризується модернізацією трудової підготовки учнів: обґрунтовано 
новий проектно-технологічний підхід до трудової підготовки учнів та визначено сутність проектно-
технологічної системи трудового навчання; введено Державний стандарт «Технології», розроблено 
нові програми та навчальні плани, в яких частково нівелюються ґендерні стереотипи. Так програма 
2005 року має три варіанти: для хлопців, для дівчат і для класів, що не поділяються на групи хлопців 
та дівчат. Нова редакція програми (2011р.) теж мала такі варіанти.  

Прогресивною з точки зору ґендерних особливостей стала програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Трудове навчання 5-9 класи», затверджена Наказом Міністерства освіти і науки 
України №804 від 07.06.2017, де зазначено, що повноцінний розвиток кожного учня досягається 
шляхом залучення його на уроках трудового навчання до проектної діяльності як провідного засобу 
розвитку, формування в учня здатності до самостійного навчання, опанування засобами сучасних 
технологій та умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізовувати заплановане 
[3].  

Зміст оновленої програми з трудового навчання для учнів 5-9-х класів орієнтовано на 
формування в учнів ключових і предметних компетентностей, передбачених концепцією «Нової 
української школи». Ці компетентності покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих 
потреб учня, його інтересів та здібностей. Реалізація змісту програми здійснюється шляхом 
виконання проекту, який може бути спільним для дівчат і хлопців. Кожен може обрати технологію 
обробки матеріалів за власним уподобанням, підпорядковуючи її темі проекту. 

Наскрізні змістові лінії програми: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 
відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» однаковою 
мірою стосуються і хлопців, і дівчат, тому логічним є спільне опанування матеріалу усіма учнями 
класу. 

Нова програма з трудового навчання є одним із кроків у подоланні гендерних стереотипів та 
впровадження рівних можливостей для осіб різної статі, сприяє спільній трудовій діяльності та вияву 
особистих вподобань кожного, певною мірою нівелює відмінності в трудовій підготовці та 
визначенні професійних спрямувань підростаючого покоління. 
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ГЕНДЕРНІ ДОМАГАННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Суспільно-політичні та економічні трансформації в Україні іноді створюють хибне враження 
другорядності проблем, пов’язаних із гендерною дискримінацією, гендерними домаганнями у сфері 
зайнятості. В таких умовах актуалізуються наукові пошуки вивчення гендерних домагань у 
професійній діяльності як соціально-психологічної проблеми, дослідження уявлень працюючого 
населення про гендерні переслідування на роботі.  

Мета нашого дослідження – проаналізувати уявлення працюючого населення про наявність 
проблеми гендерних домагань на ринку праці в Україні. 

Під гендерними домаганнями розуміють упереджене ставлення до людей через їхню гендерну 
приналежність. Йдеться не тільки про дії сексуального характеру, а й про впливи, які принижують 
особу іншої статі, що перебуває з кривдником у певних трудових відносинах. В основі гендерних 
домагань є гендерні стереотипи.  

В опитуванні взяло участь 60 респондентів, з них 30 – чоловіки та 30 – жінки. Вік опитуваних – 
від 18 до 55 років, усі опитувані мали досвід професійної діяльності. Питання опитувальника були 
спрямовані на вивчення: розуміння респондентами понять «гендерні переслідування» та «гендерні 
домагання»; фактів гендерних домагань у сфері зайнятості (особистий досвід, форми, ознаки, сфери 
вияву, особливості впливу на колектив); уявлень респондентів про учасників гендерних домагань; 
ставлення учасників опитування до актуальності проблеми гендерних переслідувань на робочому 
місці в Україні. 

Згідно з результатами дослідження опитувані трактують поняття «гендерні переслідування» та 
«гендерні домагання» як «гендерну дискримінацію», «переслідування за ознакою статі», 
«приниження», «сексуальні домагання», «неадекватну поведінку», «знущання», «надмірну увагу до 
представників протилежної статті» тощо. Варто відзначити, що значна кількість опитуваних не 
надала пояснень даним поняттям, що можна розглядати як відсутність їх чіткого розуміння. Серед 
таких опитуваних переважають молоді люди із середнім рівнем освіти. 

З’ясувалося, що серед опитуваних домінують особи, які не були учасниками, не спостерігали 
чи не чули про гендерні домагання на роботі (60%); 25% чули від колег чи знайомих про гендерні 
переслідування на роботі; 10% визнали себе жертвами гендерних домагань в професійній діяльності. 
Варто відмітити, що такими опитуваними виявились жінки віком після 35 років. Респонденти до 35 
років, чоловіки чи жінки, не мали досвіду гендерних переслідувань відносно себе. Також з’ясувалося, 
що не всі опитувані розуміють і можуть означити маркери, які вказують на гендерне домагання.  

Дослідження виявило деякі розбіжності у відповідях щодо наявності гендерних домагань на 
роботі. Так, 41,2 % опитуваних стверджували, що не зустрічали жодних виявів гендерного 
переслідування на робочому місці. Проте, інші опитувані вказували на наявність кількох форм 
гендерних домагань: глузувань стосовно професійних можливостей особи, пов’язані із гендерною 
ідентичністю (25%), сексуальних загравань на робочому місці (25%, причому як чоловіки, так і 
жінки), особливих професійних вимог до особи через гендерну приналежність (15%), приниження 
(10%) та психологічного насильства(13,4%), пов’язаних із гендерною ідентичністю особи. Тобто, 
опитувані спостерігали різні форми вияву гендерних переслідувань на робочому місці, проте не 
завжди були готові їх визнавати. 

Виявлено, що 53,4% респондентів готові звернутись по допомогу у випадку гендерних 
домагань щодо них. Серед чоловіків таку готовність виявили 42,9%, серед жінок – 62,7%. 
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У дослідженні було проаналізовано погляди опитуваних стосовно причин виникнення 
гендерних домагань у професійній діяльності та способів їх подолання. До основних причин 
відносять: неефективне керівництво, здобуття влади, відсутність особистісної культури, рівень 
культури у суспільстві, гендерні стереотипи, неадекватну самооцінку особистості, сексуальні 
домагання тощо. Основними способами протидії гендерним домаганням називають: просвіту, 
політику гендерної рівності, звернення до керівництва, до поліції; вміння виставляти особистісні 
межі у спілкуванні, відстоювати власну думку, заявляти про випадки, ігнорувати; готовність 
звільнитись чи змінити місце працевлаштування. 

Згідно до результатів дослідження серед опитуваних домінує переконання, що гендерна 
дискримінація спрямована на жінок. Так вважає 68,5% опитуваних (серед них 61% – жінки та 39% – 
чоловіки). Проте, 30% респондентів вказують (з них 60,5% – чоловіки, 38,5% – жінки), що жертвами 
гендерних переслідувань часто стають особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Причому 
чоловіки частіше, ніж жінки називають жертвами гендерних переслідувань осіб з нетрадиційною 
сексуальною орієнтацією. 6,7% опитуваних вказують, що увага у гендерних переслідуваннях 
спрямована на чоловіків. Незначний відсоток респондентів звертає увагу на те, що переслідуваними 
стають особи з певними психологічними характеристиками (занижена самооцінка, поведінка 
«жертви»), а не з певною гендерною ідентичністю.  

Проаналізовано ставлення до розподілу відповідальності за вияви гендерних домагань у 
професійній діяльності. Виявлено домінування думки, що жертва гендерних переслідуваннях не 
винна, відповідальність лежить на переслідувачі (41,2%). Варто зазначити, що всі опитувані жінки, 
які визнали свій досвід «жертви» гендерних переслідувань на роботі, підтримують таку думку. 20% 
респондентів вважають, що переслідувані особи не несуть відповідальності, акцент робиться на 
зовнішніх впливах (обставини, ситуація). 31,7% опитуваних – що відповідальність лежить на всіх 
учасниках гендерного переслідування (як на агресорі, так і на жертві). 5% опитуваних (чоловіки) 
вважають, що жертви самі є відповідальними за свою поведінку. На думку 48,4% респондентів 
жертви іноді бувають провокаторами гендерних переслідувань; 31,7% – рідко спонукають до 
гендерної дискримінації. Разом з тим, 84% опитуваних стверджують, що стиль одягу та поведінки 
особи провокують до гендерних переслідувань щодо неї.  

Серед досліджуваних 78,5% дотримуються думки, що у ролі «агресора» під час гендерних 
домагань на роботі найчастіше виступають чоловіки, 10% вказують на важливість психологічних 
характеристик «переслідувача», а не його гендерну ідентичність. 

Більшість опитуваних підтримує переконання, що посада (статус) працівника впливають на 
ймовірність гендерних переслідувань на роботі. Згідно з відповідями 56,7% респондентів гендерні 
переслідування виникають у площині «керівник-підлеглий», 20% – на однаковому посадовому рівні, 
15% – не залежать від статусу та посади і виникають на всіх рівнях. 

Виявлено, що 45% досліджуваних переконані у негативному впливі гендерних переслідувань 
на соціально-психологічний клімат у колективі; 35% дотримуються думки, що вплив є, проте він 
незначний. 

Одне із завдань нашого дослідження – проаналізувати актуальність проблеми гендерних 
переслідувань на роботі в Україні згідно до уявлень самих респондентів. Відповідно до отриманих 
результатів 60,1% опитуваних вважають, що іноді бувають випадки гендерних домагань у 
вітчизняних та іноземних компаніях на території України. 20% (здебільшого жінки) наголошують, що 
такі ситуації бувають часто. На думку 15% – гендерні переслідування є одиничними випадками в 
організаціях України. І тільки 5% респондентів (чоловіки) стверджують, що гендерних домагань на 
роботі немає. 

Більшість опитуваних (63,4%) вважають дослідження гендерних домагань на робочому місці в 
Україні однією із суспільних проблем, на яку варто звертати увагу, ще 21,7% підкреслюють 
важливість даної проблеми та необхідність її вивчення та вирішення в Україні. Серед опитуваних 
виявлено 15%, які не вважають дану проблему настільки актуальною, щоб присвячувати їй сучасні 
дослідження. Проте, ніхто з опитуваних не заявив про відсутність даної проблеми, відповідно, – про 
відсутність предмету дослідження. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
– Серед опитуваних переважає відсутність чіткого розуміння поняття «гендерні 

переслідування» та «гендерні домагання», їхніх соціально-психологічних індикаторів. Тобто у 
соціальних взаємодіях індивід, сам того не усвідомлюючи, може стати «жертвою» чи «агресором» у 
ситуації гендерних домагань.  
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– Опитувані у переважній більшості були не готові визнавати себе учасниками 
(спостерігачами) гендерних переслідувань у професійній діяльності. – Проблема гендерних домагань 
не є соціально привабливою, про неї не завжди готові говорити вголос, відповідно – просити про 
допомогу. Про досвід гендерних переслідувань заявили в основному жінки після 35 років. 
Проаналізовано найбільш поширені форми гендерних переслідувань: насмішки та сексуальні 
загравання.  

– Серед учасників гендерних переслідувань «жертвою» часто бачать жінку або особу 
нетрадиційної сексуальної орієнтації, агресором – чоловіка. На думку більшості, «жертва» не несе 
відповідальності за вияви гендерних переслідувань щодо неї. Проте, певний стиль одягу чи поведінки 
особи можуть розглядатись як провокативні. Отже постає проблема соціального сприйняття та 
пізнання чоловіків і жінок в процесі міжособистісної взаємодії без гендерних стереотипів та 
очікувань. 

– Виявлено переконання опитуваних про несприятливі впливи гендерних домагань на 
соціально-психологічний клімат у трудовому колективі. Проаналізовано соціально-психологічні 
причини гендерних домагань на роботі. 

– Більшість опитуваних заявляє про наявність гендерних переслідувань в організаціях України, 
підкреслює важливість вивчення проблеми гендерних домагань на робочому місці та необхідність 
пошуку шляхів її вирішення.  

Результати дослідження вказують на наявність проблеми гендерних переслідувань у сфері 
зайнятості, навіть якщо вона не завжди усвідомлюється працівниками, розкривають соціально-
психологічні виміри даного явища, актуалізують необхідність проведення просвітницької діяльності 
щодо питань гендерної дискримінації. 
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СВОЄРІДНІСТЬ ГЕНДЕРНОЇ МОДЕЛІ В КУЛЬТУРІ  

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

В світлі аналізу останніх історико-архівних, демографічних, статистичних, а особливо, 
археологічних матеріалів із західних теренів України-Русі, окреслюється модель розподілу людей за 
ознаками статі в культурі Давнього Галича як одна із важливих наукових проблем у вивченні 
вітчизняної історії та культури, але й гендерної теорії та практики.  

Археологічні відкриття українських науковців останніх десятиліть переконливо довели, що 
територія Прикарпаття свого часу перебувала в зоні впливу трипільської культури. “Трипілля в 
контексті світового цивілізаційного процесу можна визначити як хліборобську цивілізацію 
(протоцивілізацію), – підкреслює археолог Михайло Відейко, – творці якої заклали підвалини 
цивілізаційного життя на теренах Карпато-Придністров’я” [1, с. 7]. 

Під час археологічних розкопок Лариси Крушельницької на городищі в с. Спас Коломийського 
р-ну Івано-Франківської області було відкрито залишки глинобитних будівель, господарські ями, 
численні уламки посуду й глиняні антропоморфні статуетки [4, с. 21]. На зв’язок трипільської 
пластики з культом врожайності і родючості вказує наявність у глині, з якої їх виготовлено, домішок 
зерен злаків або грубо змеленого борошна. У керамічні жіночі фігурки з вітальною екскпресією в 
образах трипільські гончарі втілювали культ Богині-Праматері, універсального образу, відомого з 
часів пізнього палеоліту. Постать Матері-Прародительки домінувала в побуті та в культовій 
поведінці трипільців, як оберіг домашнього вогнища, захисниця від всякого лиха, джерело нового 
життя, порядку і добра. Вона – основна постать у здійсненні релігійних ритуалів.  

Поява храмів-святилищ в Прикарпатському краї пов’язана з періодом переходу від первісного 
ладу до станово-класового праслов’янського суспільства, коли відбувалися поступові зміни 
язичницької релігії і обрядовості. Ускладнювались вірування і культи, і паралельно з поклонінням 
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природним об’єктам поширювалися богослужіння в спеціальних культових спорудах, структура яких 
також дедалі ускладнювалася (з’явились печери-святилища з храмами, різні за призначеннями 
майданчики).  

Протягом 2006-2011 р. Карпатською археологічною експедицією Інституту історії і політології 
Прикарпатського національного університету було виявлено у Покутсько-Буковинських Карпатах, на 
Чорногорі, в Горганах понад 40 скельних святилищ і ритуальних каменів з петрогліфічними знаками. 
Серед викарбуваних символів зустрічаються астральні, солярні, лунарні, лінійні, геометричні, 
хрестовидні, антропоморфні та інші знаки. Окреме призначення мали камені-слідовики і стільці-
трони. 

Компаративно-семіотичний аналіз петрогліфів і конструктивних елементів скельних святилищ-
храмів розкрив їхній тісний зв’язок з культом Великої Богині, яку літописні та фольклорні джерела 
називають Жива, Діва, Дана, Берегиня, Житня Баба, Рожаниця, Лада, Слава та ін. За висловом 
очільника експедиції М. Кугутяка, можна констатувати “їхню генетичну спорідненість з трипільсько-
кукутенським сакральним кодом, опредмеченим численними археологічними знахідками” [5, с. 29]. 

Найвиразніша петрограліфічна пам’ятка Карпатського регіону зі знаками сонячного культу – 
гора Писаний Камінь, потрапила в поле зору науковців доволі пізно: в 30-х рр. ХХ ст. було виявлено 
унікальний рельєфно-графічний петрогліфічний комплекс, який відображає вертикальну структуру 
релігійного світогляду стародавнього населення Карпат. Релігійно-космологічна знакова система має 
тричленну структуру світів – горішній (птахи, схід Сонця, космічне дерево, Місяць, зорі), середній, 
земний (ведмідь) і нижній, підземний (риба). Зміст зображених тут образів і символів вказує на 
пошановування Великої Богині, володарки неба, землі і підземного світу. Стели з петрогліфічними 
композиціями, очевидно, були містеріальним сакрально-ритуальним центром святилища, де 
передбачалася участь жінки у певних родових та племінних ритуальних дійствах. 

Свідченням трансформації прадавніх язичницьких образів та їх живучості в християнській 
культурі є виявлені археологами на теренах Давнього Галича амулети-змійовики, які набули 
поширення разом з хрестами-енконпіонами. Давньоруські амулети-змійовики – це двосторонні 
підвіски у вигляді медальйонів із зображеннями Христа, Богородиці або святих з одного боку, а з 
іншого – так званої змієвидної композиції у вигляді людської голови, оточеної зміями (образ, що 
нагадує Медузу Горгону). Поєднання на амулетах цього типу християнської канонічної іконографії з 
язичницькими образами є одним з прикладів перехідного періоду давньоруського православ’я, 
складного синкретизму християнства і давніх вірувань.  

Інтерпретація трипільського знаку змії В. Даниленком, Б. Рибаковим, М. Чмиховим та 
Ю. Шиловим полягає в тому, що зображення цієї істоти, як і змієвидні композиційні структури, 
виступають символами достатку, хатнього добра, колообігу Сонця, космічного шлюбу Неба і Землі, 
аграрного циклу. Міфопоетичний персонаж сонячного дракона-ящіра, за уявленнями 
сонцепоклонників, підтримує лад, порядок в організації Космосу і життя на Землі. 

Прикметно, що поєднання образів жінки і змії поширене серед антропоморфної пластики 
трипільців, щоправда в іншому, ніж на давньогалицьких змійовиках, варіанті. Проте в обох випадках, 
а також в численних українських обрядових піснях сонцепоклонницького походження жінка стає 
причетною (а нерідко й розпорядницею) до глобальних і значущих процесів річного циклу, змін 
сонячного календаря, а отже виявляє свою активність, владу, впливовість, перебуває в аурі чоловічої 
сонячної енергії.  

Серед давніх русичів Х-ХІ ст. набули поширення так звані лунниці, пов’язані з 
пошановуванням нічного світила. Їх носили жінки і дівчата, як сережки, насамперед щоб уберегтися 
від злих чарів. Цікаво, що у період так званого “двовір’я” галицькі ремісники виготовляли лунниці із 
хрестом, прикріпленим до середини язичницької прикраси [6, с. 233, рис. 69,9]. 

Хрестовидний символ у світогляді населення Галицько-Волинської Русі уособлював силу 
небесного вогню, виступав у ролі сонячного божества. Археологія Галича та інших княжих міст 
свідчить, що носіння лунниць із хрестом вважалось засобом, який охороняв від хвороб, оберігав 
людину від нещасть з усіх чотирьох сторін світу. 

Особливо зацікавлює дослідників об’єднання в одній композиції лунниці з хрестом. На лунниці 
з Чернівського городища археолог Ігор Возний простежив явище двовірря, зокрема, в застосуванні 
техніки та в мотивах. У центрі виробу відображено три фази руху сонця (схід, полудень, захід). Кінці 
прикраси оброблені у вигляді стилізованих голівок змій – вже згаданого язичницького символу. Між 
псевдозерню відтиснуто чотири хрести, що безсумнівно відсилають до християнської символіки [2, 
с. 399]. 
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Лунниці-підвіски у вигляді півмісяця, звернутого рогами донизу, на думку дослідників, були 
язичницьким символом шлюбу і прикрасою переважно дівчат [3, c. 61]. Поєднання двох солярних 
знаків утворює космологічний мотив “шлюбу Сонця і Місяця”. Нерідко в обрядових піснях з ними 
ототожнюється наречений і наречена або й чоловік та дружина. Співвіднесення небесних світил і 
подружжя, яке веде походження з часів Трипільської цивілізації, розцінюють не лише як спробу 
акцентувати важливість шлюбної парності, на зразок космологічної, але й необхідність 
пропорційного розподілу жіночої й чоловічої енергій, гендерного балансу. Отже, композиції із 
парністю небесних світил слід трактувати як вияв духовно розвиненого суспільства, де подружня 
пара в гармонії повинна продовжувати життя роду і людства. Шлюб у русичів, як і в їхніх пращурів, 
був релігійною необхідністю та соціальним обов’язком і мусив відбуватися за благословенням 
батьків. Така традиція збереглася серед українців до новітнього часу. Прикметно, що півмісяць 
(лунниця) входить до атрибутів Богоматері. Із канонічних християнських текстів випливає, що 
Богородиця асоціюється із апокаліптичним образом “жінки, огорнутої сонцем, під її ногами місяць, і 
на голові її вінець із дванадцяти зірок”. Ілюстрацією такого образу слугують численні зображення 
Богородиці на півмісяці. У західноєвропейській іконографії набув поширення іконографічний тип 
“Богородиці – Цариці Небесної”, де Діва Марія зображена стоячи на місяці. Таким чином, лунниця у 
формі півмісяця органічно вписалася в контекст християнської символіки, а її поєднання з хрестом 
пояснюється нерозривністю сутностей Христа і Богородиці. 

В урочищі Мніський (Монаший) сад на території Давнього Галича, науковці натрапили на одне 
з найбільших кладовищ давньоруського часу. У трьох похованнях знайдено фрагменти тканини із 
золотою вишивкою навколо шиї і на грудях. Уздовж вишивки кріпилися шість гудзиків. Збережені 
фрагменти тканини містять дуже складні, художньо виконані “плетінкою” орнаментальні мотиви. 
Розкопки довели, що на цвинтарі були поховані не тільки монахи, але й різні за соціальним статусом і 
майновою диференціацією мешканці Галича. Особливо багатим виявилося поховання молодої жінки. 
Про її знатне походження свідчать сліди чільця з вишивкою золотою ниткою. На правому 
передпліччі зосереджено 13 нашивних срібних з позолотою бляшок із зображенням 
Св. Пантелеймона. На шиї було ще 6 гудзиків [7, с. 46]. 

Виявлені у похованні біля Успенського собору парчеві комірці, крім цього некрополя, відомі 
ще з інших міських кладовищ княжого Галича, зокрема, в урочищі Царинка в Крилосі, в урочищі 
Гробиська-Мніський сад в Залукві, в урочищі Гора Монастир в с. Пітрич [7, с. 45-46]. 

Вражає повага, з якою проводжали в потойбіччя жінку-покійницю в Галицько-Волинському 
князівстві. Про це свідчить як сусідство чоловічих і жіночих поховань, так і їхнє знаходження на 
монастирській території. Стосовно золототканого одягу та золотих прикрас у могилах жінок, то це не 
лише ознака знатності, але й вияв архаїчної традиції надавання об’єкту надзвичайних якостей через 
золоті предмети або через епітети “золотий”, “ясний”, у значенні “чистий”, “надзвичайний”, 
“винятковий”. У міфопоетичній свідомості золото вказує на сонячну ясність, світлу і гарячу енергію, 
яка асоціювалася зі сферою чоловічої присутності і діяльності. 

У християнській символіці золото – це передусім матеріальний носій світла, матеріалізована 
божественна осяйність, чистий і нетлінний Божий дух. Жіночий спосіб самовиявлення на українських 
теренах давньоруської доби узгоджений (співзвучний) з епічно-величавим персоніфікованим образом 
Софії-Премудрості, втіленим в іконописному зразку Богородиці Оранти, сповненої не тільки 
мудрості, а й внутрішньої сили, наснажує особисте й суспільне життя. 
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ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ: ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

В останні роки в більшості розвинених країн спостерігається активне завоювання жінками 
лідируючих позицій в бізнесі і політиці. За прогнозом аналітиків частка жінок в структурі зайнятості 
скоро перевершить частку чоловіків. Їхня кількість збільшиться і серед керівників, менеджерів, 
директорів, як великих підприємств і організацій, так і серед дрібних та середніх фірм. Вже зараз 
спостерігається дедалі активніше освоєння жінками цих сфер суспільного життя. Незважаючи на такі 
оптимістичні прогнози щодо жіночої зайнятості, проблема розвитку жіночого лідерства залишається 
досить актуальною для України.  

За результатами дослідження Українського центру суспільних даних (2017) гендерний 
дисбаланс є більшою проблемою середніх та крупних організацій, ніж дрібного бізнесу. Єдиною 
галуззю, якою керують переважно жінки, є освіта. Однак і тут спостерігається закономірність, яка 
полягає у тім, що частка жінок-керівників зменшується з віком адептів освіти (найбільше в 
дошкільній освіті, а найменше у вищій), а також з рівнем управління освітою [2].  

Гострота проблеми розвитку жіночого лідерства зростає у зв’язку з тим, що в суспільній 
свідомості українців досить поширене уявлення про меншу ефективність жіночого керівництва, 
також про незацікавленість українських жінок в завоюванні вищих позицій в організаційній ієрархії.  

Все це формує передумови для поглибленого вивчення впливу гендерних аспектів на розвиток 
управлінського лідерства жінок. 

Жіноче лідерство – це доволі новий предмет соціально-психологічного дослідження. Вперше 
поняття згадується на Мексиканському форумі у 1975 році, що проводився Організацією Об’єднаних 
Націй. 1975 рік був оголошений ООН міжнародним роком жінок і проходив під девізом «Рівність, 
розвиток, мир». Значний внесок в утвердження поняття жіночого лідерства у суспільній свідомості 
відіграла наступна конференція ООН, що відбулася у 1995 році, де були експліковіні концепції та 
теорії жіночого лідерства, а також були визначені стильові переваги жіночого лідерства. 

У соціальній та організаційній психології протягом останніх десятирічь гендерні дослідження 
лідерства ведуться досить активно. Проблемами жіночого лідерства займалися такі вчені як 
К. Бартол, Т. Бендас, К. Джонсон, Я. Джорстал, Е. Іглі, Д. Мартин, та багато інших. Однак, аспект 
жіночого лідерства поки вивчений не в повній мірі. Причини цього, на нашу думку, криються у 
відмінностях теоретичних підходів, у недосконалості процедури проведення емпіричних досліджень, 
а також у нерозробленості психологічних технологій розвитку жіночого лідерства. 

По-перше, існує різноманіття теорій, що пояснюють причини гендерної диспропорції лідерства 
між чоловіками і жінками. Їх можна розділити на три групи: перші вважають головним гендерний 
чинник, другі віддають перевагу лідерській позиції, а треті розглядають обидва чинники як 
рівноцінні. До першої категорії відносяться теорії гендерного потоку, гендерного відбору лідерів; до 
другої – ситуаційно-статусний підхід, статусна теорія, модель LMX (leader-member exchange) – обмін 
в діаді «лідер-послідовник», а також модифікація Ц.  Шнейер фідлеровскої моделі; до третьої – 
концепція інформаційної обробки, соціально-рольова теорія [1]. 

По-друге, практично відсутні цілеспрямовані розробки проблеми жіночого лідерства з 
використанням спеціальних досліджень, з проведенням коректних порівнянь, із застосуванням 
єдиних методичних підходів. За способом отримання даних дослідження можна розділити на дві 
групи. Перші проводяться в лабораторних умовах (у так званих групах без лідера або зі стихійним 
лідером). Другі – в польових умовах (або в організаціях з призначеним лідером, або в реальних сім’ях 
чи парах). На основі численних емпіричних досліджень ряду організацій практично не було виявлено 
відмінностей між поведінкою лідерів-чоловіків і лідерів-жінок. Стиль поведінки, який вони обирали, 
визначався більше займаною посадою, ніж статтю. Однак, у лабораторних умовах були виявлені 
значні відмінності. Лідерський стиль в значній мірі визначається статево-рольовими стереотипами в 
лабораторних експериментах і мало пов’язаний з ними в польовому дослідженні. Окремі протиріччя 
в результатах спостерігаються при співставленні даних, отриманих на різних вибірках, стає 
очевидною і принципова неоднорідність жіночої вибірки [5].  

По-третє, відсутні науково-обґрунтовані програми розвитку жіночого лідерства в організаціях, 
які б реалізовувалися на різних рівнях: управління організацією, управління персоналом, 
психологічного забезпечення розвитку кар’єри жінки.  
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У цьому зв’язку доволі важливими є розуміння природи гендерної асиметрії у менеджменті 
через дискримінаційні процеси в організаціях. Далі скористаємося аналізом подвійної дискримінації 
жінок-керівників, проведеної в роботі L.R. Kelinsky та J.C. Anderson [6]. Перший дискримінаційний 
процес в організаціях пов’язаний із відбором на управлінські вакансії претендентів із чоловічими 
рольовими моделями. Це стає можливим, оскільки ейчари (англ. HR – фахівці з управління 
персоналом) є носями стереотипу, про те, що роль лідера вимагає чоловічого стилю керівництва. 
Eagly та Karau емпірично доводять, що жінки, які не збираються опановувати чоловічий стиль 
керівництва, переважно дискримінуються в конкуренції за керівні посади [5]. Дійсно, дослідження 
процедури найму, проведене Bosak та Sczesny показало, що менеджери з персоналу частіше надавали 
перевагу кандидатам-чоловікам перед жінками-кандидатами, навіть коли їхні якості були 
однаковими, а досвід керівництва не був включений до переліку [4]. Вчені стверджують, що це 
упередження було продемонстровано через надмірну увагу ейчарів до слабких місць у жінок-
кандидатів під час оцінювання, щоб уникнути їх найму [7]. 

Другий дискримінаційний процес є атрибутивним. Від жінок для успішного лідерства очікують 
використання стандартного чоловічого керівництва, проте, коли жінки демонструють модель 
чоловічого керівництва, їхня поведінка розглядається як порушення жіночого поведінкового 
стереотипу, що веде до негативної оцінки [5]. Однак, аутентичне лідерство відбувається лише за 
умови збалансованості гендерної та професійної ідентичності. Саме відповідність моделі жіночого 
лідерства гендерній ідентичності обумовлює більшу його ефективність, на погляд A. H. Eagly [4]. І 
навпаки, чоловічі стилі керівництва для жінок можна розглядати як неавтентичні, які призводять до 
негативної оцінки жінок, як лідерів.  

З огляду на стигму щодо жінок-керівників, внаслідок гендерної неоднозначності, жінки можуть 
навмисно змінювати свою поведінку, щоб уникнути стереотипно маскулінних шляхів лідерства [4]. 
Для ефективного лідерства важливо, щоб жінки могли гнучко затосовувати як чоловіче, так і жіноче 
керівництво, оскільки фактичне лідерство відбувається уздовж усього континууму. Андрогіне 
лідерство може навіть дати переваги, оскільки допомагає жінкам управляти подвійною 
дискримінацією, поєднуючи власні характеристики з корпоративними потребами [8].  

Перспектива подальшого дослідження нам вбачається у дослідженні типології жіночого лідерства, 
що виникає як результат узгодження гендерної ідентичності з очікуваннями професійної ролі 
«менеджера». Ми вважаємо, що жіночні жінки, які прагнуть до лідерства, мають свідомо самовизначатися 
щодо прийняття/неприйняття чоловічих якостей за для того, щоб бути успішним лідером.  

На основі аналізу проблеми нами розроблено спеціальний курс для майбутніх менеджерів 
«Гендерна психологія лідерства та кар’єри», що включає психологічний тренінг розвитку жіночого 
лідерства. Курс має знайомити магістранток з моделями автентичного та трансформаційного 
лідерства, а також допомогти їм усвідомити систему своїх значущих цінностей, рольових обмежень, а 
також сприяти розширенню рольових моделей професійної поведінки через знайомство з історіями 
успіху жінок-лідерів. Гомогенний груповий формат створить найбільш безпечні умови для 
розгойдування стереотипів лідерства, для створення суб’єктивної моделі автентичного лідерства та 
апробації нових, більш гнучких та проактивних форм самовиявлення у групах. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ТРИВОГИ СТАРІННЯ В СЕРЕДНІЙ ДОРОСЛОСТІ 

Старіння, що входить в життя дорослого, викликає пов’язані з ним численні тривоги. Ці 
тривоги є наслідком негативних асоціацій з літніми людьми, особистими пересторогами щодо 
процесу старіння, розповсюдженими стереотипами доживання в старості та упередженістю щодо 
літніх людей у суспільстві (Harris & Dollinger, 2001; Kafer, Rakowski, Lachman & Hickey, 1980; 
Lynch, 2000) [5]. Тривогу старіння можна визначити як стійке занепокоєння про збереження 
здатності піклуватися про себе, а також як очікування погіршення здоров’я та зростання 
ймовірності смерті. Це також не лише побоювання, але і почуття смутку, викликане усвідомленням 
неможливості повернути молодість, впливати на невідворотні зміни, або ж загальний негативізм 
щодо процесу старіння та того, що чекає дорослого по-переду [3; 4]. 

Тривога щодо старіння є мало вивченим явищем у психології. Однак, саме явище, його 
природа та психологічні методи роботи з ним є вкрай актуальними для розуміння кризи середнього 
віку та надання ефективної психологічної допомоги дорослим. Дане дослідження покликане 
заповнити прогалину в дослідженнях розвитку особистості дорослого з урахуванням гендеру. 

Мета дослідження – емпірично дослідити тривогу старіння у дорослих, з’ясувати її гендерні 
особливості, розробити та апробувати техніку «розгойдування» гендерно-вікового стереотипу 
старіння.  

Методика та організація дослідження. Дослідження мало порівняльний характер і проходило 
в два етапи: констатувальний та корекційний. На констатувальному етапі було досліджено тривогу 
старіння в контексті кризових переживань середнього віку. На корекційному етапі було апробовано 
наративний прийом «Альтернативна історія старіння» для «розгойдування» гендерно-вікового 
стереотипу. Незалежною змінною виступала стать досліджуваних. 

В дослідженні було використано низку емпіричних методів:  
а) опитувальник О. Л. Солдатової для визначення інтенсивності переживання нормативної 

кризи середнього віку [2]; 
б) асоціативний експеримент (слово-стимул «старіння») для вивчення суб’єктивної семантики 

старості та старіння у дорослих досліджуваних;  
в) незавершені речення для з’ясування емоційних переживань: «Більшість людей мого віку…», 

«Найскладнішим для людей мого віку…», «Найгостріше жінки мого віку переживають…», 
«Найгостріше чоловіки мого віку переживають…», «Я боюсь, що з часом…», «Я частіше, ніж раніше 
відчуваю…», «Я став(ла) більше цінувати…». 

г) наративний прийом «Книга життя» (М. Л. Смульсон) [1] з авторською модифікацією для 
з’ясування особистого образу майбутнього старіння та культурних зразків, що лежать в його основі, а 
також з метою трансформації персонального образу старості. Передбачалось, що створення 
альтернативної історії, допоможе «розгойдати» стереотип старості та старіння, стане поштовхом для 
вироблення свідомої «політики старіння».  

Методи аналізу даних. Тексти респодентів підлягали контент-аналізу: здійснювався частотний 
аналіз висловлювань та емоцій. Також було застосовано кластерний аналіз асоціацій досліджуваних 
на стимул «старіння». Достовірність відмінностей між підвибірками перевірялась з допомогою 
методу Манна-Уїтні (U-test). Досліджувана вибірка загальною чисельністю 70 осіб сформована з 
людей віку середньої дорослості (40-59 років), жінками і чоловіками у рівній пропорції.  

Основні результати емпіричного дослідження можна звести до шести пунктів: 
1. Між підвибірками не виявлено значущих відмінностей в інтенсивності переживання 

кризи середнього віку за опитувальником Солдатової. Виявлені значущі відмінності (p≤0.05) між 
чоловіками та жінками у способі перебудови ідентичності. Жінки середнього віку більше тяжіють 
до прихованих, пасивних форм (сумніви у власних цілях та цінностях, зневіра в собі), тоді як 
чоловіки середнього віку тяжіють до активних форм (конфлікт, незадоволеність оточенням) 
перебудови стосунків з оточенням.  

2. Контент-аналіз незавершених речень показав, що середина життя жінками частіше, 
ніж чоловіками, сприймається як період початку особистісної деградації, втрати краси та 
спокусливості, скарг на здоров’я та нового самовідчуття «Я-старіюча людина». Старіння називають 
надскладним викликом для ідентичності 25% опитаних, викликом, що породжує тривогу. Тривога 
жінок стосується зовнішності, втрати сексуальності, привабливості, а чоловіків – втрати чоловічої 
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сили, погіршення здоров’я та можливості через це заробляти гроші. З усвідомленням старіння 
гостріше відчувається «плин часу», «організм», «втома» та «непотрібність». Новий баланс 
ідентичності, що народжується у кризі, пов’язаний із цінностями: життя, часу, сталості, молодості у 
чоловіків та краси у жінок. Але найбільшого значення набувають для обох груп стосунки та сім’я.  

3. Асоціативний експеримент виявив найчастотніші асоціації зі старінням. У жінок це 
хвороби, в’янення тіла, самотність, досвід; а у чоловіків – хвороби, досвід, пенсія. Отже, як у 
чоловіків, так і у жінок, старіння пов’язується насамперед з біо-медичними втратами, і надбанням у 
вигляді життєвого досвіду. Суб’єктивне значення старіння для жінок пов’язане із видимими 
змінами зовнішності, а для чоловіків – із хворобами та втратою статусу. Жінки відкриті до 
переживань, оскільки частіше, ніж чоловіки продукують асоціації-емоції, серед яких 
найчастотнішими є печаль, страх, відчай і біль. 

4. Кластерний аналіз асоціацій виявив трикомпонентну структуру образу старіння у 
жінок: 1) хвороби, що передбачають опір їм; 2) самотність-неміч; 3) стабільність-спокій. Асоціації 
інтегруються у цілісний образ через асоціацію «старіння – це досвід, який приходить з віком». 
Образ старіння чоловіків утворений кластерами: 1) стабільність-сім’я; 2) фізичні втрати та страх 
про них думати; 3) забезпеченість-свобода; 4) мудрість-відпочинок. Інтеграція усіх кластерів 
відбувається через асоціацію «старіння – це хвороби». Можемо заключити, що і жінки, і чоловіки є 
адептами стереотипу доживання в старості, що обумовлює гендерно-специфічні захисні стратегії: у 
жінок – компенсація, а у чоловіків – уникання, конфлікту. Помічено, що образ старіння у чоловіків 
містить більше альтернатив для вироблення політики старіння.  

5.  Чоловіки, порівняно з жінками, мають більш позитивно пофарбований образ 
майбутнього в старості, позиціонують себе у ширшому спектрі ролей та бачать себе більш 
активними. Однак, перспектива майбутнього є віддаленішою у жінок. Отже, гендерні історії 
майбутнього, спираються на культурні зразки, згідно з якими жіноча старість є сумним і пасивним 
доживанням у мікросередовищі. Тоді як чоловіча оптимістична, різноманітна, однак 
короткотривала. 

6. Для написання альтернативної історії майбутнього жінки і чоловіки зазвичай 
обирали високостатусних та публічних людей, дії яких зазвичай не відповідають гендерно-віковим 
стереотипам. За відгуками досліджуваних написання альтернативної історії зробило помітним нові 
можливості не лише майбутнього але і теперішнього. 

Обговорення та висновки. Наші емпіричні результати показують, що процес старіння є важливою 
детермінатою кризи середини життя. Його усвідомлення породжує складний комплекс переживань: 
страх, сум, відчай, біль, що цілісно переживається у формі тривоги. За нашими даними жінки середнього 
віку є більш відкритими до переживань, пов’язаних зі старінням, ніж чоловіки. Тривога старіння жінок 
детермінована переважно втратою зовнішньої привабливості та здоров’я, а чоловіків – втратою 
чоловічого здоров’я та статусу. Існують гендерні відмінності в формах перебудови ідентичності у зв’язку 
з усвідомленням старіння: жінки обирають стратегії захисту, а чоловіки – уникання. Життєву перспективу 
дорослі вибудовують за культурним зразком, який містить серйозні обмеження для розвитку за межами 
середньої дорослості, як для жінок, так і для чоловіків. 

Оскільки тривала старість – це новітнє надбання людства, то і жорстких стандартів її проживання 
немає. У людини виникає можливість пізньої свободи: не орієнтуватися на очікування та оцінки інших, 
позбутися і власних очікувань щодо майбутнього і більше довіряти життю. Однак, для багатьох така 
свобода вибору є нестерпною легкістю, оскільки дорослі звикли жити за готовими нормативним 
віковими та гендерними зразками і не готові скористатися перевагами старості. Апробований нами 
прийом «Альтернативна історія старості» дає змогу дорослим віднайти можливості, які знижують 
тривогу старіння та сприяють гармонізації «Я» особистості середнього віку. 
 Список використаних джерел: 

1. Наративні психотехнології. /За заг. ред. Чепелєвої Н.В. – К.: Главник, 2007. – 144 с.  
2. Солдатова Е.Л. Психология нормативных кризисов взрослости и их предепрежэение / 

Е.Солдатова. – Челябинск, 2005. – 281 с.  
3. Hooyman. N. R. &. Kiyak- H A (1993). Social gerontology f3rd ed. A Boston, MA: AUyn & Bacon. 
4. R Saxena R, Shukla A (2016), Gender and Age Related Differences in Anxiety about Aging, 

International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 4, No. 63, ISSN 2348-5396 (e), ISSN: 2349-
3429 (p), DIP: 18.01.097/201 

5. Vicky C. Tomlin (2006) Age group and gender diffe rences in fears of aging. A Thesis Submitted in 
partial fulfillment of the requirements of the Master of Mental Health Counseling and Applied Psychology 
Degree of The Graduate School at Rowan University 5/3/06 



ІІ-a Міжнароднa конференція та семінар для молодих дослідників «Гендерні Студії: навчання, 
дослідження та практика» 

267 

Яременко Л. 
(ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Україна) 

 
КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В МАГІСТЕРСЬКИХ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Для підготовки якісних спеціалістів, здатних використовувати кількісні, математико-
статистичні методи в гендерних дослідженнях за підтримки проекту «Гендерні студії: крок до 
демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями», який виконується у рамках 
європейської програми Еразмус+ до магістерської програми підготовки фахівців з освітніх 
вимірювань у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка були включені нові дисципліни, зокрема передбачено вивчення курсу «Кількісні методи 
в поведінкових науках» (КМвПН), метою якого є забезпечення фахівців у галузі сучасної теорії та 
практики освітніх вимірювань математико-статистичним апаратом для аналізу експериментальних 
даних в поведінкових науках під час гендерних досліджень. Вивчення курсу «КМвПН» передбачає 
формування у студентів знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого засвоєння професійно-
орієнтованих дисциплін гендерного спрямування «Вибіркові обстеження у психології, соціології та 
педагогіці», «Статистичні показники гендерної рівності» тощо. 

У магістратуру за програмою «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» 
вступають студенти, які раніше навчалися на різних спеціальностях, зокрема, «Математика», 
«Статистика», «Практична психологія», «Маркетинг», «Географія», «Хімія», «Історія», «Мистецтво. 
Образотворче мистецтво» та ін., тому більшість з них не має ґрунтовної математичної підготовки. 
Опанувавши курс, студенти зможуть застосовувати інструментарій статистичного аналізу для 
розв’язування практичних задач, що потребують кількісних гендерних досліджень, з якими вони 
будуть стикатися як в їхньому особистому, так і у професійному житті.  

Програма дисципліни «КМвПН» складається з двох змістових модулів: «Організація та 
методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних», «Елементи статистичного 
аналізу емпіричних даних гендерних досліджень в поведінкових науках». Перший модуль передбачає 
вивчення методів кількісних досліджень в поведінкових науках (контент-аналіз, спостереження, 
експеримент, опитувальні методи) та основ вибіркового методу. Під час навчання магістранти робили 
«перші кроки» в гендерних дослідженнях: контент-аналіз підручників для учнів 4-го класу (з 
англійської мови – Харитоненко О., з математики – Бєлих О.); розробка опитувальників з метою 
вивчення гендерних стереотипів (для учнів професійного ліцею – Волобуєва Д., для учнів 7-го класу 
загальноосвітньої школи – Шабанова Л.), використання соціометричних процедур в гендерних 
дослідженнях (Лопуленко В.) та ін.  

Під час вивчення другого модуля студенти знайомляться з основами теорії вимірювання, 
типологією вимірювальних шкал та основними методами статистичного аналізу емпіричних даних 
соціологічних та інших досліджень; з методичними і процедурними аспектами побудови кількісних 
моделей соціально-економічних, політичних та інших явищ. У процесі розв’язування задач 
магістранти повинні знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних 
даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати 
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях; встановлювати 
залежності між різними гендерними явищами у вибірці, використовувати результати досліджень для 
наукових і практичних висновків. 

Опанувавши непараметричні методи перевірки статистичних гіпотез та критерії відмінностей 
(розходжень), студенти провели власні дослідження, результати яких відображені у публікаціях, 
курсових та кваліфікаційних роботах. Так, студентка І курсу магістратури О. Дєдова дослідила 
професійні інтереси та розвиток інтелекту юнаків та дівчат, які навчаються в 10-х класах 
загальноосвітньої школи м. Кропивницького. За допомогою критеріїв Q-Розенбаума та U-Манна 
Уітні вона встановила, що рівень розвитку інтелекту юнаків не перевищує рівень розвитку інтелекту 
дівчат. 

Студент ІІ курсу магістратури А. Шевченко досліджував рівень залишкових знань у 
першокурсників з векторної алгебри, апробуючи тестові завдання закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді. За допомогою математико-статистичних методів він встановив, що рівень 
залишкових знань з векторної алгебри у дівчат перевищує рівень знань з векторної алгебри у юнаків. 

Магістрантка О. Харитоненко з’ясовувала рівні навчальних досягнень першокурсників з 
вищої математики. Порівняльний аналіз успішності студентів зроблено нею за результатами 
тестування студентів першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та 
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технології). Студентку зацікавило також питання гендерних відмінностей у математичних здібностях 
юнаків і дівчат, які здобувають вищу освіту. Перевірку непараметричних гіпотез щодо відмінностей 
рівнів навчальних досягнень юнаків та дівчат з вищої математики Олена виконала за допомогою 
критеріїв Q-Розенбаума та U-Манна Уітні. За результатами її дослідження рівень навчальних досягнень 
студентів-юнаків з вищої математики не перевищує рівня навчальних досягнень студенток-дівчат [1; 2]. 

Таким чином, в поведінкових науках математико-статистичні методи слід використовувати 
для обробки емпіричних даних, отриманих методами опитування, анкетування, експерименту (у т.ч. 
тестування), а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами, щоб 
з’ясувати тенденції у поведінці людини. Вони допомагають оцінити результати експерименту, 
сприяють підвищенню надійності висновків, створюють основу для теоретичних узагальнень. 

Однак практичне використання цих методів наштовхується на певні труднощі. Пояснюється 
це багато в чому тим, що дослідники у сфері поведінкових наук, як правило, не володіють 
спеціальними математичними знаннями, а математики, що їм допомагають, – знанням предмета 
дослідження. 

Ефективність і результативність роботи щодо реалізації завдань гендерної політики на 
державному і місцевому рівнях залежить насамперед не від кількості фахівців, а від їхньої підготовки 
і рівня компетентності. Тому підготовка якісних спеціалістів, здатних використовувати кількісні, 
математико-статистичні методи в гендерних дослідженнях, – це першочергова задача викладачів, що 
навчають студентів за освітньо-професійною програмою «Освітні, педагогічні науки (Освітні 
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)». 
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