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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ GEST  

ПРОФЕСОРА УНІВЕРСИТЕТУ ВІТОВТА ВЕЛИКОГО (ЛИТВА, 

М.КАУНАС) НАТАЛІЇ МАЖЕІКІЄНЄ  

 

Dear participants of the conference! 

On behalf of consortium of Erasmus+ project Gest I would like to welcome you 

at this event. Our consortium consists of partners from Ukraine, Morocco, Tunisia, 

Lithuania, Hungary and Greece. This international team has been working last 3 

years and created MA programs with gender approach. Cultural diversity of our 

project group allowed us better understand social and cultural nature of gender. We 

revealed how cultural, social, religious, economic and historical factors create 

complex configuration of gender in national context of our partners. Representatives 

of different disciplines worked in our consortium (cultural studies, linguistics, 

pedagogy, history, economy, pedagogy and didactics of mathematics, sport and 

physical education, psychology). All this disciplinary diversity allowed us to combine 

different methodological approaches. 

 

We wish your conference to create a space for new insights and ideas! 

 

Natalija Mažeikiene 

 

 

 

 

Дорогі учасники конференції! 

Від імені консорціуму проекту Erasmus + Gest я хотіла би привітати Вас на 

цьому заході. Наш консорціум складається з партнерів з України, Марокко, 

Тунісу, Литви, Угорщини та Греції. Ця міжнародна команда працювала 

протягом останніх 3 років і створила магістерські програми з гендерним 

підходом. Культурне розмаїття нашої проектної групи дозволило нам краще 

зрозуміти соціальну та культурну природу гендеру. Ми виявили, як культурні, 

соціальні, релігійні, економічні та історичні фактори створюють складну 

конфігурацію гендеру в національному контексті наших партнерів. У нашому 

консорціумі працювали представники різних дисциплін (культурологія, 

лінгвістика, педагогіка, історія, економіка, психологія, педагогіка та дидактика 

математики, спорту та фізичного виховання). Все це дисциплінарне розмаїття 

дозволило нам об'єднати різні методологічні підходи. 

 

Бажаю Вашій конференції створити простір для нових задумок та ідей! 

 

Наталія Мажеікієнє
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ GEST У ЦДПУ 

ІМ. В.ВИННИЧЕНКА ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ АВРАМЕНКО 

 

Дорогі учасники конференції! 

Щиро вітаю всіх учасників конференції, яка у цьому році проводиться за 

підтримки проекту GeSt «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх 

до ЕС державах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+.  

Виконання проекту розпочато у жовтня 2015 року і зараз підходить до 

фіналу. За три з половиною років консорціум 10 університетів:  

o Університет Вітовта Великого, Литва (координатор);  

o Університет Аристотеля, Греція;  

o Центральноєвропейський університет, Угорщина; 

o Університет Сиди Мохаммеда бен Абделла, Марокко;  

o Університет Султан Мулай Слиман, Марокко;  

o Університет Маноуби, Туніс;  

o Університет Соуссе, Туніс;  

o Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, Україна;  

o Ніжинський університет імені Миколи Гоголя, Україна;  

o Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Україна;  

– став єдиною дружною командою Gest, зусиллями якої програми підготовки 

магістрів у семи університетах Марокко, Туніса та України збагачено гендер-

ною тематикою. Унікальні магістерські програми розраховані на амбітних 

динамічних студентів, які бажають увійти в нову для себе професійну область.  

У ЦДПУ ім. В.Винниченка модернізована магістерська освітня програма 

«Освітні вимірювання», започаткована у 2011 році за іншим європейським 

проектом «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЕС» (2009-2012 рр.). 

На основі вище названої програми була розроблена магістерська програма 

«Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» спеціалізована на 

вивченні алгоритмів статистичних обчислень показників гендерної рівності за 

сучасними світовими методиками та їх адаптації до українських особливостей. 

Перший набір був здійснений у 2016 році. На даний час відбулося уже два 

випуски магістрів з кваліфікацією «Науковий співробітник (інформаційна 

аналітика)», спеціалізованих на гендерній проблематиці. 

У ході виконання проекту GeSt консорціумом підготовлено аналітичний 

огляд європейських магістерських програм з гендерною спрямованістю, на 

основі якого розроблені концепції власних магістерських програм. Розроблені 

та затверджені освітньо-професійні характеристики для магістерських програм 

та відповідні навчальні плани, до яких внесені дисципліни гендерних студій. 

Підготовлене навчально-методичне забезпечення та засоби контролю якості 

навчання майбутніх магістрів. Розроблені відкриті електронні ресурси на 

платформі Moodle, які наповнені теоретичним матеріалом, практичними 

завданнями, а база тестових завдань з нових та вдосконалених гендерною 
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тематикою дисциплін використовується для контролю та самоконтролю знань 

та навичок фахівців. 

Одним із результатів проекту є підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу, а також адміністрації закладів вищої освіти Марокко, 

Тунісу та України на Міжнародних Школах та під час стажувань в європейсь-

ких університетах. Від ЦДПУ ім. В.Винниченка короткотермінові стажування 

пройшли проректор з наукової роботи професор Михида С.П., проректор з 

науково-педагогічної роботи Клоц Є.О., декан фізико-математичного факуль-

тету професор Ріжняк Р.Я., завідувач кафедри ПМСЕ професор Авраменко 

О.В., завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій доцент 

Паращук С.Д., а також доценти та викладачі – Акбаш К.С., Гаєвський М.В., 

Гуртовий Ю.В., Лупан І.В., Макарчук О.П., Нарадовий В.В., Пасічник Н.О., 

Семенюк Л.Л., Яременко Л.І. Загалом, у двох міжнародних конференціях, 

семінарі молодих дослідників та форумі взяли участь більше 40 учасників від 

ЦДПУ, ректор університету професор Семенюк О.А. особисто представив 

доповідь на міжнародному форумі, заключному великому заході консорціуму. 

Для успішної реалізації завдань проекту кожен із семи університетів 

Тунісу: Марокко та України отримав від Європейського Союзу істотну матері-

альну підтримку. Так, у ЦДПУ ім. В.Винниченка на кошти гранту придбано два 

комп’ютерних класи для студентів, ноутбуки та робочі станції для викладачів, 

проектори, принтери, інтерактивну дошку, а також ліцензійне програмне 

забезпечення для статистичних досліджень та математичного моделювання. 

Відмітимо, що одним із наслідків проекту є те, що дослідження з 

гендерних студій виконуються викладачами та студентами у різних напрямках 

та галузях науки, освіти та мистецтва. Тільки на нашій конференції молодими 

дослідниками представлені роботи з гендерної статистики та гендерної 

філології, з гендерної психології та гендерної політології, з гендерної освіти та 

гендерного мистецтва. До програми конференції включені доповіді студентів з 

двох університетів-партнерів по консорціумі – Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя та Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

Користуючись нагодою, хочу подякувати за плідну співпрацю, командну 

роботу, креативність та оптимізм всім учасникам проекту GeSt, викладачам, 

менеджерам, а також нашим чудовим студентам! 

Передаю щирі вітання закордонним партнерам з Литви, Греції, Угорщини, 

Марокко та Тунісу. Нам буде не вистачати європейського професіоналізму та 

підтримки, марокканського темпераменту та працелюбства, туніської гостин-

ності та відкритості… Особисто хочу висловити вдячність Координатору 

проекту, професору Наталії Мажєікієнє, яка змогла згуртувати нас в єдину 

команду GeSt! 

Бажаю всім учасникам цікавого та плідного спілкування під час 

конференції. Нехай цей захід зробить свій невеличкий внесок до гендерної 

рівності та взаєморозуміння! 

З повагою, 

Ольга Авраменко 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ  

ТА ГЕНДЕРУ (SIGI) 

Наталія Климчук, Катерина Акбаш  

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

Гендерні індекси є унікальним інструментом, що синтезує складне та 

багатомірне поняття гендерної рівності у зручний для користування показник, 

який легко піддається інтерпретації.  

На даному періоді розвитку дослідження гендерної нерівності існує 

близько трьохсот показників, які використовуються для вимірювання та 

фіксування  даних, а також ряду певних показників. Найбільш відомі серед них 

показники ПРООН, які включають Індекс гендерного розвитку, розширення 

можливостей жінок та індекс гендерної нерівності, започатковані у 1995 році. 

Серед нещодавно створених індексів можна виділити такі, як індекс рівності 

чоловіків і жінок  введений Social Watch у 2004 році та Індекс глобального 

гендерного розриву, розроблений Всесвітнім економічним форумом у 2006 

році, Індекс соціальних інститутів  та гендеру Центру розвитку ОЕСР, який 

започаткований у 2007 році. 

SIGI - загальний показник гендерної рівності, який зосереджений лише на 

соціальних інститутах, що впливають на рівність між чоловіками і жінками за 

чотирьма аспектами: дискримінаційний сімейний кодекс, фізична 

недоторканність, права власності та громадянські свободи [2]. 

Новаторський Індекс соціальних інститутів та гендеру став першою 

спробою фіксації та аналізу в кількісному вимірі деяких соціальних інститутів, 

які здійснюють дискримінацію стосовно жінок. Даний індекс агрегує одиничні 

параметри, що описують дискримінаційні соціальні інститути з бази даних 

гендерних інститутів і розвитку (The Gender, Institutions and Development Data 

Base, GID-DB). Ця база даних охоплює 180 країн і містить 60 індикаторів 

гендерної дискримінації. З кожним оновленням бази даних індекс приймає 

певних змін,  наприклад введення нових параметрів моніторингу гендерної 

дискримінації. Вся інформація про культурні та традиційні практики, що мають 

вплив на економічний статус жінок, кодується таким чином, щоб надати певну 

кількісну оцінку ступеня дискримінації. Особливість GID-DB полягає в 

комплексності аналізу параметрів гендерної нерівності і спрямованості бази 

даних на соціальні інститути. Індекс є інструментом для різного роду 

аналітичних досліджень. В той час, як деякі показники, такі як гендерні 

показники ПРООН та Індекс глобального гендерного розриву ВЕФ вимірюють 

гендерну нерівність за такими підсумками, як досягнення в сфері освіти або 

участь на ринку праці, то робота  SIGI спрямована на виявлення нерівності 

можливостей. Кількісна оцінка дискримінаційних соціальних інститутів як 

глибинних чинників гендерної нерівності дає можливість сформувати уявлення 

про гендерну нерівність, створюючи та реалізовуючи політику розвитку.  
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SIGI – це складений індикатор, побудований як зважене середнє значення 

нелінійного розміру. SIGI обчислюється, лише якщо всім вимірам присвоєно 

значення.  

Обрахунок SIGI здійснюється за наступною формулою: 

SIGI =  ln(
1

4
 𝑒𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑡ℎ𝑒𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 + 

1

4
 𝑒𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑦 + 

1

4
 

𝑒𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑎𝑛𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 + 
1

4
 𝑒𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠     

 У ході дослідження було зібрано статистичні дані всіх підіндексів 

індексу SIGI по країнах Європи та Центральної Азії за 2014 рік та за допомогою 

статистичного пакету SPSS проведено кластер ний аналіз країни за рівнем 

гендерної дискримінації по всім вимірам індексу SIGI [1]. У результаті 

кластеризації отримані наступні результати: 

1) Країни з найвищим показником гендерної дискримінації: Албанія, 

Білорусь, Казахстан, Румунія, Таджикистан. 

2) До складу країн, які мають найнижчий рівень гендерної дискримінації 

увійшли: Франція, Німеччина, Бельгія, Польща. 

3) Україна серед країн Європи та Центральної Азії входить до країн з 

відносно низьким рівнем дискримінації. Але в ході дослідження з`ясувалось, 

що найбільший прояв гендерної дискримінації відносно жінок 

прослідковується  у політичній сфері та праві жінок на робоче місце. 

 

Список використаних джерел 
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МОДУЛЬ 1: ГЕНДЕРНА СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЖІНОК (WEO) 

Ірина Петрикова, Катерина Акбаш  

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

Індекс економічних можливостей жінок (Women’s Economic Opportunity 

Index, WEO), розроблений та вперше оприлюднений на початку 2010р. 

аналітичним підрозділом (The Economis Intelligence Unit) журналу Eсonomis. 

Індекс надає оцінку економічних можливостей жінок у 128 країнах [1]. 

Розрахунки грунтуються на даних, наданих міжнародними організаціями, 

зокрема ООН (UN), МВФ (International Monetary Fund), ОЕСР (the Organisation 

for Economic Co-operation and Development), Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я (World Health Organisation), Продовольчою та сільськогосподарською 

організацією ООН (Food and Agriculture Organisation) та багатьма іншими. 

WEO охоплює нормативно-законодавчу базу, що регулює участь жінок на 

ринку праці, та соціальні інститути, що впливають на економічну участь жінок, 

надає всеосяжну оцінку економічного середовища та можливостей жінок в 

галузі економіки. 

Індекс оцінює можливості жінок за п’ятьма категоріями: (1) політика та 

практика забезпечення зайнятості; (2) економічні можливості жінок; (3) доступ 

до фінансів, освіти та підготовки кадрів; (4) правовий і соціальний статус 

жінок; (5) ділове середовище в цілому. Індекс надає кількісну та якісну оцінку 

загалом, яка складається з 29 індикаторів. Загальне значення інтегрального 

показника знаходиться у межах від 0 до 100. 

Проведемо кластеризацію країн  Європи за рівнем  Індекс розвитку 

економічних можливостей жінок. За допомогою сайту Women’s economic 

opportunity [2] було зібрано дані 34 країн Європи по всіх індикаторах індексу 

WEO, а саме було обрано наступні країни: Ісландія, Швейцарія, Данія, 

Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швеція, Німеччина, Франція, Естонія, 

Ірландія, Австрія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Латвія, Хорватія, Греція, Литва, 

Чеська Республіка, Португалія, Словацька Республіка, Італія, Угорщина, 

Польща, Болгарія, Сербія,  Великобританія, Словенії, Молдова, Албанія, 

Україна, Росія. 

До першого кластера ввійшли країни з високим рівнем WEO. До нього 

відноситься такий перелік країн: Фінляндія, Нідерланди, Португалія, Норвегія, 

Швеція, Бельгія, Данія, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Німеччина, Люксембург, 

Австрія, Великобританія, Фінляндія. 

До другого кластеру ввійшли країни з рівнем WEO вище середнього: 

Угорщина,  Естонія, Болгарія, Греція, Латвія, Литва, Чеська Республіка, 

Польща, Італія, Словенія, Словацька Республіка. 



9 

До третього кластеру ввійшли країни з вище середнім рівнем WEO. До 

нього відноситься такий перелік країн: Румунія, Молдова, Албанія, Україна,  

Хорватія, Росія. 

До четвертого кластеру відноситься лише одна країна з середнім рівнем 

WEO   – Франція. 

До п’ятого кластеру відноситься також лише одна країна з низьким 

розвитком WEO, а саме: Сербія. 

Останні дві країни дуже різко відрізняються по всіх показникам від 

інших, тому вони виділились в окремі кластери. 

Кластерний аналіз країн по всім індикаторам дав можливість виявити 

країни, які максимально схожі за всіма складовими індикаторами індексу WEO, 

а не просто близькі по інтегральному зведеному показнику індексу. 

Список використаних джерел 

1. Пищуліна О. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії 

України / Ольга Пищуліна. – Центр Разумкова. – К.: Видавництво «Заповіт», 2016. –

 244 с. 

2. Women’s economic opportunity http://graphics.eiu.com/upload/ weo_report_June_2010.pdf 

 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я 

Галина Водзинська  

магістрантка 1-го курсу освітньо-професійної програми  

«Середня освіта. (Математика, інформатика та економіка)» 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

Вимірювання нерівності за допомогою статистичних гендерних 

індикаторів дає змогу відслідковувати різного роду тенденції у розвитку 

відносин у сфері охорони здоров'я. Різноманітні параметри, пов’язані із станом 

здоров’я осіб різної біологічної статі (тривалість життя, рівень захворюваності 

чоловіків і жінок за видами захворювань, вплив захворюваності на зайнятість та 

ін.) суттєво впливають на різноманітні соціально-економічні процеси, що 

відбувають у суспільстві, й на відповідні показники, при обчисленні яких ці 

параметри враховуються. Рівність у реалізації права на здоров’я чоловіків і 

жінок виступає основою гендерної рівності. Рівність у забезпеченні здоров'я 

залежить від визнання у сфері охорони здоров'я статевих і гендерних 

відмінностей між чоловіками й жінками [1]. Стать має відношення до 

біологічних особливостей, тоді як під гендерним аспектом розуміються 

соціальні та економічні ролі, закріплені за ними суспільством і сім'єю. 

Для того, щоб забезпечити жінкам і чоловікам справедливий і рівний 

доступ до можливостей, у сфері охорони здоров'я повинен визнаватися той 

факт, що між ними існують як статеві, так і гендерні відмінності. В силу 

соціальних (гендерних) та біологічних (статевих) відмінностей чоловіки й 

жінки потрапляють під вплив різних ризиків для здоров'я, системи охорони 
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здоров'я реагують на їхні потреби по-різному, їх поведінка, спрямована на 

забезпечення свого здоров'я, відрізняється, як і відрізняється віддача від 

функціонування систем охорони здоров'я для реалізації ними права на здоров'я. 

Вважається, що рівність у сфері охорони здоров'я згідно до сучасних 

уявлень про гендерний підхід повинна включати в себе такі компоненти: рівний 

за зумовленими гендерними особливостями результатом доступ до допомоги, 

яка передбачена конкретною системою охорони здоров'я; рівне, за очікуваним 

соціальним результатом, використання медичних послуг у відповідності до 

реальних потреб представників відповідної статі; зумовлена гендерними 

відмінностями якість медичних послуг, що надаються для всіх [2]. 

Останнім часом спостерігається прогрес в діяльності ВООЗ у сфері 

включення гендерних питань у політику та програми дій організації. Так, 

наприклад, одним з напрямків нормотворчої діяльності ВООЗ є розробка 

керівних принципів включення гендерних питань в програми по ВІЛ/СНІДу. 

Багато держав-членів ВООЗ підтримали міжнародні угоди, які визнають стать у 

якості одного із детермінантів здоров'я. Однак лише невелика кількість держав 

європейського регіону прийняли це міжнародне зобов'язання на політичному 

рівні та розробили чітку державну політику щодо цього питання, завдяки 

відображенню даних постулатів у законодавстві держав [3].  

Питання, пов'язані із гендерною рівністю, стоять на порядку денному і в 

Ради Європи. Комітет міністрів Ради Європи підкреслює, що ключовою 

детермінантою здоров'я дійсно є гендер (соціальний конструкт), а не стать 

(біологічний атрибут), оскільки більшість розбіжностей і проявів нерівності 

між станом здоров'я жінок та чоловіків витікають із соціального, культурного (в 

тому числі релігійного) і політичного суспільного устрою. Також Рада Європи 

акцентує увагу на тому, що інструментом збереження здоров'я жінок є гендерне 

бюджетування. «Гендерне бюджетування» означає оцінку бюджетів із 

врахуванням особливих гендерних потреб, головним чином на рівні всієї 

держави, але також і на місцевому рівні, та реструктуризацію дохідної та 

витратної частин бюджету з метою підвищення гендерної справедливості [4]. 

Гендерне бюджетування є організаційним підходом до досягнення гендерної 

рівності у різноманітних сферах (в тому числі й у сфері охорони здоров’я).  

Гендерна перспектива є не просто питанням, що стосується охорони 

здоров'я жінок, охорони здоров'я матері й дитини і репродуктивного здоров'я. 

Вона потребує посилення уваги, яка приділяється питанням гендерної 

нерівності, а також нормам і поведінці, що базуються на гендерному підході, і 

того, як вони впливають на стан здоров'я як чоловіків, так і жінок протягом 

усього їхнього життя. Необхідно відзначити, що гендерна перспектива може 

включати в себе наступні аспекти: домашня робота в якості детермінанти 

здоров'я; дискримінація у якості фактора виключення із соціальних послуг, 

включаючи послуги в сфері охорони здоров'я; безпечне здійснення сексуальних 

та репродуктивних прав для запобігання материнської смертності; укріплення 

соціальної інфраструктури для забезпечення адекватних умов роботи для жінок 

і скорочення проблем зі здоров'ям, пов'язаних із роботою; заохочення чоловіків 
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до встановлення рівноправних відносин з жінками при реалізації сексуальних 

та репродуктивних прав. 

Таким чином, в сучасному міжнародному праві з охорони здоров'я 

використовується гендерний підхід через рівність чоловіків і жінок при 

реалізації права на здоров'я. Разом з тим слід акцентувати увагу на визнанні 

розбіжності статей і розбіжності їх інтересів/потреб при пропонованому 

закріпленні рівності прав та їх реалізації. Також необхідні механізми для 

забезпечення реалізації політики в гендерній сфері, включаючи оцінку прогресу 

в інтегруванні гендерних аспектів у програми, політику й законодавства як 

держав, так і міжнародних організацій, таких як ВООЗ, регіональні комітети 

ВООЗ, Рада Європи та ін. Хоча ці та схожі зобов'язання були прийняті багатьма 

державами, однак вони не спричинили суттєвих змін у правовому регулюванні 

в сфері охорони здоров'я. 
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ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ 

СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

Дмитро Завражний, Віктор Токарь  

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Яременко Л.І. 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка  

 

У педагогічних дослідженнях для доведення ефективності впроваджу-

ваних програм, методик навчання, тренінгів і т.д. крім відстеження на певних 

етапах експерименту якісних змін, використовують кількісні методи 

статистичного аналізу даних. За допомогою математично-статистичних методів 

співставляють результати «до» і «після» впровадження програми, методики 

навчання, з’ясовується динаміка змін у навчальних досягненнях учнів, порівню-

ються контрольна і експериментальна групи, оцінюється характер змін тощо. 

Для розв’язування такого класу задач використовують статистичні 

критерії відмінностей (розходжень). Критерії дозволяють оцінити ступінь 
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статистичної достовірності відмінностей між показниками, виміряними 

відповідно до плану педагогічного дослідження. 

Статистичні критерії мають свою специфіку й відрізняються між собою 

за різними основами [1]:  

 тип шкали, за якою вимірюють дані; 

 залежність чи незалежність вибірок; 

 кількість вибірок, що порівнюють; 

 рівність за чисельністю вибірок, що порівнюють; 

 максимальний обсяг вибірки; 

 потужність критерію (здатність виявляти відмінності між вибірками). 

Розрізняють параметричні і непараметричні статистичні критерії. 

Параметричні статистичні критерії передбачають конкретний закон розподілу 

емпіричних даних (нормальний, біноміальний, показниковий та ін.) або 

використовують параметри сукупності (середнє, дисперсію та ін.). На відміну 

від параметричних критеріїв непараметричні критерії вищевказане не 

враховують і не використовують параметри сукупності. 

Якщо елементи генеральної сукупності, що розглядають, розподілені за 

нормальним законом, то параметричні критерії мають більшу здатність 

виявляти відмінності (розходження) між вибірками, тобто є більш потужними 

порівняно з непараметричними критеріями. Але досить часто дані, отримані під 

час педагогічного дослідження, не розподілені нормально, в таких випадках 

більш потужними є непараметричні статистичні критерії. 

Для дослідження обирають такий критерій, який дозволяє досягти 

потрібного рівня статистичної значущості результату 

Рівень значення досліджуваної ознаки можна вимірювати за допомогою 

номінальної шкали (шкали якісних величин, найменувань), порядкової 

(рангової) шкали, метричної шкали (кількісних величин). 

Шкала − це числова система, що відображає досліджувані властивості та 

ознаки об’єкта. Від шкали вимірювання залежить можливість знаходження 

числових характеристик і застосування певного статистичного методу, 

статистичного критерію. 

Номінальна шкала (шкала найменувань, класифікації) є атрибутивною. 

Якщо дані вимірюють за номінальною шкалою, то над ними можливі 

тільки операції порівняння, такі як «рівні» або «нерівні». Дані номінальної 

шкали необхідні для ідентифікації певного об’єкта – номер методики навчання, 

назва спеціальності, професії і т. ін. 

Найпростішу номінативну шкалу називають дихотомічною. Ознаки, що 

вимірюють за дихотомічною шкалою, можна кодувати: двома цифрами, 

наприклад, 0 і 1, або 1 і 2; двома буквами, наприклад, А і Б, α і β; будь-якими 

двома відмінними один від одного символами, наприклад, * і **. 

Ознаку, виміряну за дихотомічною шкалою, називають альтернативною. 

У дихотомічній шкалі всі об'єкти, ознаки або властивості, що вивчають, розби-

вають на два класи, що не перетинаються. Дослідник, наприклад, ставить пи-

тання про наявність досліджуваної ознаки у випробовуваного чи її відсутність. 
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Порядкову шкалу (шкалу  рангів) найбільше використовують у 

емпіричних дослідженнях. Якщо дані вимірюють за шкалою порядку, їх можна 

порівняти за величиною «більше», «менше» або «рівні». За такою шкалою 

вимірюють, наприклад, експертні оцінки, вік респондентів і т. ін. Ранжування, 

оцінювання, в тому числі педагогічне, дають порядкові шкали. 

Побудова шкали порядку – процедура більш складна, ніж створення 

шкали найменувань. Вона дозволяє зафіксувати ранг, або місце, кожного 

значення змінної по відношенню до інших значень. Класичним прикладом 

використання порядкових шкал є тестування особистісних рис, а також 

здібностей. Більшість же фахівців в області тестування інтелекту вважають, що 

процедура вимірювання цієї властивості дозволяє використати інтервальну 

шкалу і навіть шкалу відношень. 

У порядковій (ранговій) шкалі повинно бути не менше трьох класів. 

Наприклад, відповіді на питання: «так», «не знаю», «ні»; або рівень 

досліджуваної ознаки – низький, середній, високий; і т.п., так, щоб можна було 

розставити рівні виміряної ознаки у порядку зростання або спадання. Від класів 

просто перейти до чисел, якщо вважати, що нижчий клас отримує ранг (код або 

цифру) 1, середній – 2, вищий – 3 (або навпаки). Чим більше число класів, на 

які розбита вся експериментальна сукупність, тим ширші можливості 

статистичної обробки отриманих даних і перевірки статистичних гіпотез. При 

кодуванні порядкових змінних їм можна приписувати будь-які цифри (коди), 

але в цих кодах (цифрах) обов'язково повинен зберігатися порядок, тобто, 

кожна наступна цифра повинна бути більше (або менше) попередньої. 

Метричні шкали (шкали кількісних величин) розділяють на два типи: 

шкала інтервалів і шкала відношень. 

За допомогою шкали інтервалів можна порівнювати два об'єкти. При 

цьому з'ясовують, на скільки більш або менш виражена певна властивість у 

одного об'єкта, ніж у іншого. Класичним прикладом застосування цієї шкали у 

фізиці є вимірювання температури за Цельсієм. Шкала інтервалів має 

масштабну одиницю, але положення нуля на ній довільне. 

Шкала відношень відрізняється від шкали інтервалів тим, що на ній 

визначене положення нуля, тобто початку відліку. Крім визначення рівності, 

рангового порядку, рівності інтервалів досліднику відомо рівність відношень, 

тобто можна сказати, у скільки разів один об'єкт більше або менше іншого. 

Саме в шкалі відношень відбуваються точні і надточні вимірювання в 

природничих науках, психофізіології, психогенетиці та ін. Вимірювання часу 

реакції і виконання тестового завдання – області застосування шкали 

відношень. Відмінністю цієї шкали від абсолютної є відсутність «природної» 

масштабної одиниці. 

Абсолютна шкала відрізняється від шкали відношень тим, що має 

природну одиницю вимірювання. Кількість правильно розв’язаних задач 

(«сирий» бал), якщо задачі еквівалентні, – один з прикладів вимірювання за 

абсолютною шкалою. 

Критерії, що розглядають, враховують також залежність чи незалежність 

вибірок. Вибірки (дві і більше) вважаються незалежними, якщо вони 
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складаються з різних осіб. Ті випробувані, які входять у першу вибірку, вже не 

можуть входити в іншу, це відповідно виконується для кожної з вибірок, що 

розглядають. На відміну від цього, якщо ми обстежуємо одну й ту ж вибірку 

досліджуваних осіб, декілька разів виконуючи аналогічні вимірювання 

(«заміри»), то ми маємо так звані зв’язані або залежні вибірки даних. 

Наприклад: 1) якщо порівнюють прояви креативності до і після деякого 

тренінгу, то такі вибірки є залежними; 2) якщо порівнюють успішність учнів 5-

А та 5-Б класів такі вибірки – незалежні. 

Таким чином, при підготовці експериментального дослідження необхідно 

завчасно визначити залежність і незалежність вибірок, їх обсяг, тип шкали й 

вид статистичного критерію, що буде використовуватися. 

Список використаних джерел: 

1. Яременко Л.І., Лупан І.В. Кількісні методи у поведінкових науках: навчальний посібник. – 

Кропивницький: КОД, 2019. – 224 с. 

ВИДАТНИЙ ЕКОНОМІСТ-СТАТИСТИК СУЧАСНОСТІ 

Анастасія Крячко, Залмен Філєр 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

Ірина Іллівна Єлісєєва - народилася 17 листопада  1943 р.; закінчила в 

1965 р. Ленінградський фінансово-економічний 

інститут ім. Н.А. Вознесенського (ЛФЕІ) (зараз 

Санкт-Петербургський державний  університет 

економіки і фінансів) за спеціальністю 

"економіст" і працює в ньому.  

Сама про себе: “Я відношуся до того типу 

людей, які зробили себе самі. На жаль, мої батьки 

не працювали в науці і не мали професорських 

звань. Звичайно, людина, що народилася і 

виросла в середовищі, де є наукова бібліотека, 

яка виховує певні властивості мислення, 

поведінки майбутнього вченого, буде 

відрізнятися від тієї людини, який вперше 

потрапив в цю середу. Мені в цьому сенсі 

доводилося починати з нуля. Моя мама 

працювала, вчителькою історії. Ми жили в 

сільській місцевості: на Сахаліні, в досить 

глухому селищі, батько з родиною ніколи не жив. Школу я закінчила вже на 

материку – в Тамбові, з медаллю. Після закінчення школи вступила до (ЛФЕІ).”  
Вона є радянським і російським економістом, кандидатом економічних 

наук (1974), доктор економічних наук (1984), завідувач кафедри статистики та 

економетрики (1990), член-кореспондент РАН (31.03.1994), заслужений діяч 

 

Рис. 1. Ірина Єлісєєва 
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науки Російської Федерації (1999). Директор Соціологічного інституту РАН 

(Санкт-Петербург). 

Очолює секцію соціально-економічних проблем і статистики Будинку 

вчених ім. М. Горького РАН. Заступник академіка-секретаря секції економіки 

Міжнародної академії наук вищої школи. 

Член ради Асоціації дослідників економіки 

суспільного сектора (2000-2006 і знову з 

2010 року). 

І. І. Єлісєєва входить в до: 

 Президії Санкт-Петербурзь-

кого наукового центру РАН; 

 Колегії Росстату; 

 експертної ради з економічних 

наук ВАК РФ; 

 дисертаційної і вченої ради 

ряду петербурзьких вузів і наукових 

установ; редколегію журналу «Вопросы статистики». 

З 2005 року з ініціативи І. І. Єлісєєвої почав виходити загальноросійський 

науково-практичний журнал «Фінанси і бізнес». Вона ж є головним редактором 

цього журналу. 

Основні публікації: 
1. Отечественная статистика в годы Великой Отечественной 

войны//Вопросы статистики. 2015. № 5. – С. 92-96. 

2. Динамический потенциал – недостающее звено в исследовании 

инновационной деятельности. // Финансы и бизнес, 2014, №4, С. 102-110. 

(соавт. Платонов В.В.) 

3. Основные направления исследования домохозяйств по материалам 

всероссийских переписей населения// Вопросы статистики, 2014, № 14. – С.32-

40. (соавт. Васильева Э.К.) 

4. Система национальных счетов как инструмент макроэкономического 

анализа (соавт. Щирина А. Н., Капралова Е. Б.)// Финансы и бизнес, 2013, № 2. 

5. Национальные стратегии использования ядерной и ветровой энергии в 

России и Германии//Финансы и бизнес, 2012, №3, С.30-40 (в.соавт.) 

6. Отношение русских статистиков-экономистов к реформе П.А.Столыпина 

/М.: Науч.тр. Вольного экономического общества, 2011, Т.154 

7. Роль российской государственной статистики в подготовке реформ./ М.: 

Научные труды Вольного экономического общества, 2011, Т.150 

8. Российская статистика на современном этапе/Вопр. Эконом., 2011, № 2 

9. Рецензия на кн. Лившиц В.Н., Лившиц С.В. Системный анализ 

нестационарной экономики России (1992-2009): рыночные реформы, кризис, 

инвестиционная политика. М.: Принт Сервис, 2010./Фин. и биз., 2011, № 3 

10. Старение населения и организация жизни пожилых людей: случай 

России. //Петербургская социология сегодня. Сборник научных трудов 

Социологического института РАН. СПб.: Нестор-История, 2011 

   

Рис.2.Журнали 
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11. Учебники и практикумы по курсу «Статистика» и «Эконометрика», под 

ред. И.И. Елисеевой 

Наукові інтересси: проникнення статистичних методів у всі нові області 

життя, в рішення різноманітних прикладних задач все більш глубоким 

проникненням в сутність самих статистичних методів виміру звязків, в їх 

відповідність природі досліджуваних об’єктів; дослідження фундаментальних 

проблем теорії статистики; багатомірний статистичний аналіз і економетричні 

моделювання. 

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГЕНДЕРНОЇ ПИТОМОЇ 

АСИМЕТРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Олег Кулигін  

магістрант спеціальності Освітні вимірювання 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

На сьогодні гендерна статистика є важливим інструментом, який дозволяє 

виявити соціально-демографічні особливості жінок та чоловіків, а також 

дозволяє математично проводити порівняння для аналізу відмінностей цих 

особливостей. Показники гендерної статистики є важливим інформаційним 

джерелом для забезпечення моніторингу становища жінок і чоловіків у деякому 

територіальному регіоні; вони є вагомою базою для розробки стратегічних 

рішень соціально-економічної політики щодо реалізації принципу 

рівноправності в суспільстві. У даному дослідженні проведений статистичний 

аналіз показників економічної діяльності населення як за статтю так і за місцем 

проживання. 

Проаналізуємо кількісні дані показників економічної активності та 

безробіття населення України за період з 2009 по 2016 роки. Дані отримано із 

сайту міжнародного банку даних World Bank [1]. Аналіз будемо проводити у 

двох напрямках: із розбивкою за типом поселення (Rural – сільське та Urban - 

міське) та із розбивкою по статі (Female – жінки, Male - чоловіки). Для 

розрахунку відсоткових показників, використаємо кількісні показники 

населення України 15 років та старше. 

Для проведення кореляційного аналізу потрібно порахувати таблицю всіх 

коефіцієнтів гендерної питомої асиметрії, як для показників економічної 

активності, так і для показників безробіття, враховуючи місце поселення.  

Коефіцієнт гендерної питомої асиметрії (Gender Asymmetry % – 𝐺𝐴%) 

визначається за часткою жінок від їх загального числа (𝐹1/𝐹) у відповідній 

групі та часткою чоловіків (також від їх загального числа у групі) – (𝑀1/𝑀) – за 

заданим полем аналізу, причому: 

𝐺𝐴% =
(𝐹1/𝐹)−(𝑀1/𝑀)

(𝐹1/𝐹)+(𝑀1/𝑀)
. 



17 

𝐺𝐴% також належить проміжку [−1; 1] та є якісною мірою відношення 

розподілу характерних ознак у ґендерних групах [2].  

До таблиці 1 включимо як показники міста і села, так і загально 

національні показники, щоб проаналізувати, як загально національні показники 

пов’язані з їх складовими.  

Таблиця 1. Коефіцієнти гендерної питомої асиметрії економічної активності та 

безробіття населення України за місцем проживання (%) 
Sex Area type 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ек. активність National (Area type) -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Ек. активність Rural (Area type) -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,11 -0,12 -0,12 

Ек. активність Urban (Area type) -0,04 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 

Безробіття National (Area type) -0,24 -0,22 -0,20 -0,22 -0,21 -0,27 -0,20 -0,26 

Безробіття Rural (Area type) -0,34 -0,36 -0,32 -0,34 -0,30 -0,34 -0,31 -0,34 

Безробіття Urban (Area type) -0,20 -0,17 -0,15 -0,17 -0,17 -0,24 -0,15 -0,22 

На основі сформованої таблиці порахуємо кореляційну матрицю за допомогою 

пакету Аналіз даних в Excel та проведемо її аналіз. 

Таблиця 2. Кореляційна матриця між коефіцієнтами гендерної питомої 

асиметрії економічної активності та безробіття населення України за місцем 

проживання (%) 

  

Ек. активність Безробіття 

National  

(Area type) 

Rural  

(Area type) 

Urban  

(Area type) 

National  

(Area type) 

Rural  

(Area type) 

Urban  

(Area type) 

Е
к
. 

ак
ти

в
н

і

ст
ь
 National (Area type) 1           

Rural (Area type) 0,81 1         

Urban (Area type) 0,77 0,25 1       

Б
ез

р
о
б

і

тт
я 

National (Area type) 0,02 0,44 -0,43 1     

Rural (Area type) -0,55 -0,27 -0,60 0,55 1   

Urban (Area type) 0,02 0,45 -0,44 0,99 0,46 1 

У першому блоці виконаємо порівняння всередині показників 

економічної активності. Значення 0,81 характеризує велику узгодженість між 

загально національними показниками гендерної асиметрії і показниками 

сільської місцевості, так як обидві групи показників зростають. Показник 

кореляції 0,77 говорить також про високу узгодженість загально національних 

показників та показників по містах.  

А от що стосується узгодженості показників економічної активності по 

місту і селу, то ступінь узгодженості дуже низький. Це пояснюється тим, що 

показники по сільській місцевості зростають стрімкіше ніж по місту. Тут має 

зміст розглянути поліноміальну регресію, а саме y=18,158x
2
+3,5173x+0,0983, R² 

= 0,3958, і відповідно коефіцієнт кореляції при нелінійній моделі буде рівний 

0,63. 

Далі проаналізуємо блок узгодженості між показниками економічної 

активності та безробіття. В цілому відсутній взагалі зв'язок між загально 

національними показниками гендерної асиметрії економічної активності і 

безробіття. Але це на перший погляд. Складові загально національного 

показнику (місто+село) просто корелюють з різними знаками між собою. 

Наприклад, показники гендерної асиметрії безробіття по сільській місцевості 
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мають велику від’ємну кореляцію -0,61 з показниками гендерної асиметрії 

економічної активності по містам. І навпаки, показники гендерної асиметрії 

безробіття по місту мають велику додатну кореляцію 0,45 з показниками 

гендерної асиметрії економічної активності по сільській місцевості. Тому 

проводити аналіз тільки по національним показникам, не враховуючи складову 

територіальної приналежності, не можна, так як вона являється важливим 

фактором у виявленні закономірностей зміни показників економічної 

активності та безробіття. 

Проведений аналіз виявлення закономірностей зміни економічних 

показників за допомогою показників гендерної асиметрії з урахуванням 

територіальної приналежності можна було б також провести за допомогою 

дисперсійного аналізу. Але даний вид аналізу дав змогу виявити не тільки 

вплив цих двох факторів, але виявив міру гендерної асиметрії для показників 

економічної активності та безробіття.  
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При аналізі сучасного стану системи освіти з урахуванням гендерних 

аспектів необхідно враховувати і кількісні, і якісні параметри. Наведемо їхню 

важливість на прикладі обчислення коефіцієнту гендерної питомою асиметрії 

дослідників кіровоградської області за рівнями освіти та науковими напрямами, 

використовуючи статистичні дані за 2016 р. [1]. 

Розглянемо кількісний склад дослідників у 2016 році за рівнем освіти. 

Таблиця 1. Дослідники за рівнем освіти 

  всього жінки  чоловіки 

Кількість дослідників 348 132 216 

доктори наук 10 2 8 

доктори філософії (кандидати наук) 48 19 29 

магістри (спеціалісти) 265 94 171 

бакалаври (молодші бакалаври, спеціалісти) 25 17 8 
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Як видно з даних таблиці, кількість чоловіків дослідників набагато 

перевищує кількість жінок у всіх підгрупах, окрім освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр». Для якісного аналізу визначимо відсоткові показники у 

кожному рівні освіти по відношенню до загальної кількості дослідників, а 

також проаналізуємо показники гендерної питомої асиметрії для кожного рівня 

освіти [2-3]. Коефіцієнт гендерної питомої асиметрії (Gender Asymmetry % – 

𝐺𝐴%) визначається за часткою жінок від їх загального числа (𝐹1/𝐹) у 

відповідній групі та часткою чоловіків (також від їх загального числа у групі) – 
(𝑀1/𝑀) – за заданим полем аналізу, причому: 

𝐺𝐴% =
(𝐹1/𝐹)−(𝑀1/𝑀)

(𝐹1/𝐹)+(𝑀1/𝑀)
. 

𝐺𝐴% належить проміжку [−1; 1] та є якісною мірою відношення розподілу 

характерних ознак у ґендерних групах. Випадки, коли 𝐺𝐴 рівний 0, називають 

ґендерним паритет, а коли 𝐺𝐴 відмінний від 0 – ґендерною асиметрією, 

причому, чим ближче значення 𝐺𝐴 до 1, тим більше характерна ознака домінує 

серед осіб жіночої статі і, навпаки, при значеннях 𝐺𝐴 близьких до –1 

характерна ознака домінує серед осіб чоловічої статі. 

Таблиця 2. Показники гендерної питомої  асиметрії дослідників за рівнем 

освіти 

  жінки  чоловіки GA% 

доктори наук 1,52% 3,70% -0,42 

доктори філософії (кандидати наук) 14,39% 13,43% 0,03 

магістри (спеціалісти) 71,21% 79,17% -0,05 

бакалаври (молодші бакалаври, спеціалісти) 12,88% 3,70% 0,55 

Якісні показники суттєво відрізняються від кількісних. На двох рівнях 

спостерігається ситуація близька до гендерного паритету – на рівнях кандидатів 

наук та магістрів. На рівні докторів наук спостерігається значна асиметрія у бік 

чоловіків, а на рівні бакалаврів – у бік жінок. 

Тобто на найвищому рівні освіти, як по кількісному, та і по якісному 

складу переважають чоловіки, а на найнижчому рівні і кількісно, і якісно 

переважають жінки. 

Розглянемо кількісний склад дослідників у 2016 році за галузями наук. 

Таблиця 3. Дослідники за галузями наук  

  Всього жінки чоловіки 

Кількість дослідників 348 132 216 

природничі науки (крім медичних та 

сільськогосподарських) 7 2 5 

технічні науки 260 78 182 

сільськогосподарські науки 55 33 22 

суспільні науки 20 15 5 

гуманітарні науки 6 4 2 
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Аналіз кількісного складу дозволяє констатувати, що більшість 

дослідників сконцентрована у галузі технічних наук, причому кількість 

чоловіків набагато перевищує кількість жінок. Взагалі, на технічних 

спеціальностях вишів переважають представники чоловічої статі. У 

природничих та суспільних науках кількісно переважають жінки. Природничі і 

гуманітарні науки характеризуються малою кількістю дослідників. 

Аналогічно проведемо якісний аналіз дослідників. Для якісного аналізу 

визначимо відсоткові показники для кожної галузі науки по відношенню до 

загальної кількості дослідників, а також проаналізуємо показники гендерної 

питомої асиметрії для кожної галузі. 

Таблиця 4. Показники гендерної питомої  асиметрії дослідників за галузями 

наук  

  жінки чоловіки GA% 

природничі науки (крім медичних та 

сільськогосподарських) 1,52% 2,31% -0,21 

технічні науки 59,09% 84,26% -0,18 

сільськогосподарські науки 25,00% 10,19% 0,42 

суспільні науки 11,36% 2,31% 0,66 

гуманітарні науки 3,03% 0,93% 0,53 

Гендерний паритет не прослідковується ні в одній галузі науки по 

якісному складу. Асиметрія у бік чоловіків прослідковується у природничих і 

технічних науках. Значна гендерна асиметрія у бік жінок прослідковується у 

сільськогосподарських, суспільних та гуманітарних науках. 

Аналізуючи розподіл відсотків за галузями наук для чоловіків, можемо 

спостерігати, що понад 84% дослідників-чоловіків зосереджені у галузі 

технічних наук, 10% у сільськогосподарських науках і ще 5% у інших галузях. 

Отже технічна галузь є найбільш привабливою для дослідників чоловічої статі. 

Значний відсоток жінок здійснюють дослідження у галузі сільсько-

господарських та суспільних наук. 
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Мар'ям Мірзахані (12 травня 1977 — 14 липня 2017) була іранським 

математиком і професором математики в Стенфордському університеті. Її 

наукові теми включали теорію Тейхмюллера, гіперболічну геометрію, 

ергодичну теорію та симплектичну геометрію. У 2005 році, в результаті її 

досліджень, вона була удостоєна четвертої щорічної популярності Popular 

Science - "Brilliant 10", в якій вона була визнана однією з 10 молодих розумів, 

які штовхали свої поля в інноваційних напрямках. 13 серпня 2014 року 

Мірзахані було відзначено медаль 

«Поля», найпрестижнішу нагороду в 

галузі математики. Таким чином, вона 

стала і першою, і на сьогоднішній день 

єдиною жінкою і першою іранкою, якій 

вручили нагороду. Комітет премій 

посилався на свою роботу в "динаміці і 

геометрії ріманових поверхонь і їх 

просторів модулів". 

Ранні роки та освіта. Вона 

народилася 1977 року в Тегерані, Іран. 

навчалася у середній школі для дівчат у 

Тегерані, під егідою Національної 

організації з розвитку виняткових 

талантів. Вона брала участь у міжнародних змаганнях та отримала золоті 

медалі на Міжнародних математичних олімпіадах спочатку в Гонконзі (1994), а 

потім — у Торонто (1995), де вона стала першим студентом з Ірану, якому 

вдалося завершити змагання з максимальним балом. 

Вона отримала ступінь бакалавра з математики 1999 року в 

Технологічному університеті Шаріфа в Тегерані. Мар'ям Мірзахані перебралася 

до США для праці над дипломною роботою, де здобула ступінь доктора 

філософії (з математики) у Гарвардському університеті (2004), де її науковим 

керівником був лауреат медалі Філдса — математик Кертіс Мак-Маллен. 

Працювала науковим співробітником у Математичному інституті Клея (2004), 

професором у Принстонському університеті та професором  математики (з 1 

вересня 2008 року) Стенфордського університету. 

У 2014 році стала лауреатом Філдсівської премії за «видатний внесок у 

динаміку і геометрію ріманових поверхонь і теорію просторів їх модулів». 

 

Рис. 1. Мар'ям Мірзахані 
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Померла в липні 2017 року у Медичному центрі Стенфордського універ-

ситету від наслідків раку грудей, який був вперше діагностований в 2013 році. 

Нагороди та відзнаки 

 Золота медаль. Іранська національна математична олімпіада (1994, 1995) 

 Золота медаль. Міжнародна математична олімпіада (1994, 1995) 

 Стипендія ІПМ, Іран, 1995–1999  

 Стипендія за заслуги Гарвардського університету, 2003  

 Нагорода AMS Blumenthal 2009, премія AMS Рут-Літтл за 2013 рік з 

математики, названа одним з десяти "людей, які мали значення" журналу 

"Природа" 2014 року  

 Наукова премія Clay Research 2014  

 Пленарний доповідач на Міжнародному конгресі математиків (ICM 2014) 

 У 2015 році обрана закордонним співробітником Французької академії наук  

 Обрана до Американського філософського товариства в 2015 році 

 Обрана до Американської академії мистецтв і наук у 2017 році  

Анотація 

Висвітлюється життя та творчість Мар'ям Мірзахані – єдина жінка 

лауреат Філдсовської премії. 

Ключові слова: М. Мірзахані, премія Філдса 

Список використаних джерел 

1. Мар'ям Мірзахані [Електронний ресурс]. Режим перегляду: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maryam_Mirzakhani 

2. BBC Україна [Електронний ресурс]. Режим перегляду:  

https://www.bbc.com/ukrainian/news-40620368 
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Тестові технології набувають особливої актуальності у сучасних 

умовах, коли постійно відбувається скорочення кількості аудиторних годин за 

навчальними планами і значна частина навчального матеріалу виноситься на 

самостійне опрацювання. Крім того, результати перевірки знань студентів, 

отримані у випадку застосування традиційних методів контролю, часто 

залежать не тільки від об’єктивних факторів, але і від суб’єктивних (людського 

фактору). 

У підготовці вчителів географії одне з провідних місць серед 

фундаментальних наук про Землю посідає геологія. Нами було поставлено 

завдання сконструювати та апробувати систему тестових завдань з геології для 
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контролю знань студентів першого курсу природничо-географічного 

факультету та проаналізувати отримані результати. 

В процесі роботи над поставленим завданням було розроблено систему з 

23 тестових завдань різних типів першого рівня складності, яка охоплює весь 

курс геології для студентів спеціальності «Географія». Специфікація за типами 

завдань представлена в таблиці: 

 

№ п/п Тип завдання Кількість 

1.  Тестові завдання закритої форми (передбачають одну 

правильну відповідь)   

13 

2.  Тестові завдання відкритого типу (доповнити 

твердження, вписавши відповідь у відповідному 

відмінку) 

4 

3.  Тестові завдання на відповідність з множинними 

відповідями «правильно – неправильно» 

3 

4.  Тестові завдання з множинними відповідями 3 

 

Тестування проводилося серед студентів першого курсу природничо-

географічного факультету ЦДПУ імені В. Винниченка (спеціальності  Геогра-

фія) протягом 2017-2018 років. Загалом опитування пройшли 62 студенти. 

В результаті нашого дослідження було проведено апробацію та аналіз 

тесту з геології за класичною теорією тестування та за однопараметричною 

моделлю Г.Раша. Аналіз за класичною теорією тестування проводився згідно  

вказівок, наданих у посібнику «Вимірювання в освіті» [1]. Аналіз тесту на 

засадах сучасної теорії тестування – IRT, – виконувався згідно з вказівками з 

посібника М.Б.Челишкової [2]. 

Проаналізувавши результати дослідження, ми зробили висновки: 

 Так як 𝑥 = 14,03 ≈ 3 ∗ 𝑆𝑥 = 14.56, то можна вважати дисперсію 

оптимальною, а розподіл тестових балів близьким до нормального. 

 З аналізу кореляційної матриці тестових завдань ми зробили висновок, що 

завдання не дублюють одне одного і відповіді на кожне завдання не 

суперечать результатам виконання інших завдань. 

 За побудованою однопараметричною моделлю Г.Раша видно, що 

характеристичні криві розташовані доволі рівномірно: є невелика кількість 

простих завдань (14), складних завдань (таких як 13 та 23), а більшість 

становлять завдання середнього рівня складності (Рис. 1). 

 Максимальне значення інформаційної функції тесту відповідає значенню 

Θ=0, що означає хорошу збалансованість по складності (Рис.2). 
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Рис. 1 Характеристичні криві складності завдань 

 
Рис.2 Графіки інформаційних функцій 
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В цілому можна рекомендувати даний тест як інструмент для модульного 

контролю з геології для студентів відповідних спеціальностей. 

Список використаних джерел: 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства гендерний підхід у 

теорії і практиці соціально-економічної діяльності у різних сферах перебуває на 

стадії розвитку та інституціалізації. Поширюється застосування різноманітних 

гендерних індикаторів (індексів), котрі використовуються для оцінки зміни 

статусів і ролей чоловіків і жінок у різноманітних соціально-економічних та 

політико-правових процесах, а також дозволяють визначити ефективність 

реалізації різноманітних проектів та програм, що реалізуються з метою 

мінімізації гендерної нерівності. 

Визначимо деякі прості гендерні індекси, запропоновані ООН, методику 

їхнього обчислення та можливості використання. 

Індекс гендерного паритету (Gender Parity Index – GPI), що був введений 

організацією ЮНЕСКО [8], використовується як загальноприйнятий коефіцієнт 

аналізу гендерного паритету. Індекс гендерного паритету визначається як 

співвідношення кількості представників жінок у групі до кількості чоловіків 

(кількість представників жіночої статі у групі рівна 𝐹, а загальна кількість 

представників чоловічої статі – 𝑀). 

𝐺𝑃𝐼 =
𝐹

𝑀
. 

Теоретично це співвідношення може змінюватися від 0 (в разі 0 жінок у 

групі) до нескінченності (в разі 0 чоловіків у групі). У разі повної рівності 

співвідношення рівне 1. Індекс гендерного паритету доцільно розглядати на 

великих масивах даних, наприклад на рівні світу чи країни, коли загальна 

кількість чоловіків і жінок є приблизно рівною. 

Індекс гендерного питомого паритету (Gender Parity Index % – 𝐺𝑃𝐼%) 

характеризує у скільки разів частка жінок, що володіє певною характерною 

ознакою більша/менша від відповідної частки чоловіків.  
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Якщо, 𝐹1 – кількість жінок у підгрупі, а 𝑀1 – кількість чоловіків у 

підгрупі, то 

𝐺𝑃𝐼% =
𝐹1/𝐹

𝑀1/𝑀
=
𝐹1 ∙ 𝑀

𝑀1 ∙ 𝐹
. 

У статтях [2-4] було введено індекс гендерного питомого паритету (або 

коефіцієнт ґендерної питомої ваги), який визначається як відношення частки 

жінок від їх загального числа у відповідній групі до частки чоловіків (також, від 

їх загального числа у групі) за заданим полем аналізу. Таким чином, 𝐺𝑃𝐼% є 

якісною мірою відношення розподілу характерних ознак (домінант) у 

ґендерних групах. Отже, випадки, коли 𝐺𝑃𝐼% буде рівним 1, будемо називати 

питомим паритетом, а коли він відмінний від 1 – питомою асиметрією. 

Абсолютний гендерний розрив (Absolute Gender Gap – 𝐴𝐺𝐺) вимірюється 

як різниця між кількістю чоловіків та жінок у групі 

𝐴𝐺𝐺 = 𝑀 − 𝐹. 
Диспропорції на користь жінок позначаються від’ємним значенням 

ґендерного розриву. 

Абсолютний гендерний розрив у % (Absolute Gender Gap % – 𝐴𝐺𝐺%) 

вимірюється як різниця частки чоловіків від їх загального числа у відповідній 

групі  та часткою жінок 

𝐴𝐺𝐺% = (𝑀1/𝑀) − (𝐹1/𝐹). 
Цей індекс має зміст, якщо кількість чоловіків та жінок у відповідних 

групах приблизно однакова (𝑀 ≈ 𝐹), він характеризує на скільки відсотків 

частка чоловіків, що володіє певною характерною ознакою більша/менша від 

відповідної частки жінок.  

Коефіцієнт гендерної асиметрії (Gender Asymmetry – 𝐺𝐴) визначається 

наступним співвідношенням  

𝐺𝐴 =
𝐹 −𝑀

𝐹 +𝑀
 

та належить проміжку [−1; 1]. Випадки, коли 𝐺𝐴 рівний 0, називають 

ґендерним паритет, а коли 𝐺𝐴 відмінний від 0 – ґендерною асиметрією, 

причому, чим ближче значення 𝐺𝐴 до 1, тим більше характерна ознака домінує 

серед осіб жіночої статі і, навпаки, при значеннях 𝐺𝐴 близьких до –1 

характерна ознака домінує серед осіб чоловічої статі. 

Коефіцієнт гендерної питомої асиметрії (Gender Asymmetry % – 𝐺𝐴%) 

визначається за часткою жінок від їх загального числа (𝐹1/𝐹) у відповідній 

групі та часткою чоловіків (також від їх загального числа у групі) – (𝑀1/𝑀) – за 

заданим полем аналізу, причому: 

𝐺𝐴% =
(𝐹1/𝐹)−(𝑀1/𝑀)

(𝐹1/𝐹)+(𝑀1/𝑀)
. 

𝐺𝐴% також належить проміжку [−1; 1] та є якісною мірою відношення 

розподілу характерних ознак у ґендерних групах.  

Обчислення та порівняння по цим індексам дає уявлення про гендерну 

рівність та як гендерна рівність (нерівність) впливає на соціально-економічні та 

політико-правові процеси. 
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Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

В нашому університеті система дистанційного навчання Moodle 

застосовується досить давно і широко. Так, тільки на фізико-математичному 

факультеті розроблено понад 160 дистанційних курсів, які розміщені на 

Moodle ЦДПУ [1]. 

В системі дистанційного навчання Moodle тести є основним засобом 

перевірки знань студентів. Вони дозволяють із мінімальними затратами часу 

об’єктивно оцінити знання студентів. 

Перед нами була поставлена задача заповнити тестові модулі 

дистанційного курсу «Математичний аналіз» (за темами границя 

послідовності, границя функції, неперервність) для студентів фізико-

математичного факультету, використавши матеріали збірника Авраменко О.В., 

Білецька Ю.Г., Гуртовий Ю.В., Шевченко Н.Г «Тестові завдання з 

математичного аналізу. Теорія границь» [2], та провести їхню апробацію. 

Структура тестів по кожній з трьох тем однакова: завдання із вибором 

однієї правильної відповіді; завдання на встановлення співвідношення між 

елементами двох рядів даних, тобто пошук логічно зв’язаних пар; завдання 

множинного вибору, що передбачає необхідність вибору групи правильних 

відповідей з множини даних; завдання на встановлення послідовності дій для 

доведення твердження за означенням; завдання з короткою відкритою 

відповіддю. 

Модуль діяльності Тест в середовищі Moodle підтримує завдання всіх 

перелічених типів, тому може бути успішно використаний для вирішення 
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поставленої задачі. Однак слід враховувати специфіку завдань з матема-

тичного аналізу: більшість з них містить математичні формули і математичну 

символіку, що потребує застосування особливих підходів до введення таких 

завдань у систему. Якщо використовувати представлення формул, реалізоване 

у текстовому процесорі MS Word, де фомула перетворюється у графічне зобра-

ження, то включення кожного зображення в тест при значній їхній кількості 

робить процес заповнення бази тестових завдань надзвичайно трудомістким. З 

проблемою застосування математичної символіки в Moodle стикалися багато 

авторів, наприклад [3]. 

Одним із способів подолання цих труднощів є використання для набору 

формул формату TeX (попередньо до системи Moodle має бути підключений 

відповідний конвертер) [4].  

TeX – це система комп’ютерної верстки, у якій реалізовано дуже 

потужні засоби для набору саме математичних формул. Але на відміну від 

систем типу MS Word, що функціонують за принципом WYSIWYG (що бачиш 

в редакторі, те й отримаєш при друці), у TeX, розмічений спеціальними 

позначеннями документ, потім компілюється.  

Наведемо приклад.  

Завдання: Встановіть відповідність між границями послідовностей 

(позначені числами) та їх значеннями (позначені літерами), (1 бал за кожну 

логічну пару) 

 

Границі послідовності Відповіді 

1. 
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lim
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n n
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2.
2

3 3

(2 4 )
lim

( 3) ( 3)n

n

n n



  
; 

B. 2; 

3. 
8 3

8 8

2
lim

7 1n

n n n

n n
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     D. 0; 

 
E. 
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9
 . 

Завдання, набране у форматі TeX, має вигляд: 

Границі послідовності: Відповіді: 
1. \[ \displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2n+3n^{2}}{1-

2n-2n^{2}} \] 
2. \[ \displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{(2-4n)^{2}}{(n-

3)^{3}-(n+3)^{3}} \] 
3. \[ \displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^{8}- 

n^{3}+n+2}} {\sqrt[8]{n^{8}+7}+\sqrt{n-1}} \] 

A. \[+\infty\]; 
 
B. 2; 
 
C. -1,5; 
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4. \[ \displaystyle\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n(n+2)}-
\sqrt{n^{2}-2n+3})\] 

D. 0; 
 
E. \[-\displaystyle\frac{8}{9}\] 

 

При цьому в Moodle питання разом з варіантами відповідей бачимо у 

такому вигляді: 

 
 

В даний час заповнення тестового модулю триває. Попереднє 

тестування планується провести в середині травня.  
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МОДУЛЬ 2: ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ У ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУКАХ 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Тетяна Штим  

магістрантка 1-го курсу освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні 

науки. (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)» 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

В останні десятиліття відбулося значне переосмислення статево рольової 

належності індивіда, що суттєво розширило особистісні можливості й сприяло 

можливостям виходу за рамки біологічної обумовленості та статевих 

стереотипів очікуваної поведінки. Мова, котра з одного боку виступає як 

суспільне явище, а з іншого – виступає джерелом і фундаментом індивідуальної 

картини світу [1, с. 64], посідає вагоме місце у сучасній гендерній парадигмі. У 

межах даної статті проаналізуємо наявність (або відсутність) гендерних 

стереотипів в українській фразеології. Дослідження фразеологічного фонду 

було обрано тому, що на думку науковців (В. Телія, Ю. Солодуба, 

Д. Добровольского, Я. Павлищевої та ін.) саме фразеологія відображає 

національні й культурні стереотипи народу. На етапі збирання матеріалу було 

здійснено вибірку з фразеологічного словника української мови [2] та словника 

стійких народних порівнянь [3], фразеологізмів, у котрих використовуються 

поняття «жіночого» та «чоловічого» з певними їхніми оцінками. Як гендерно 

стереотипні визначалися фразеологічні одиниці, де на основі статевої 

належності визначалися форми поведінки, соціальні ролі, форми емоційного 

самовираження, світоглядні позиції.  

На основі аналізу вибірки фразеологічного фонду української фразеології, 

можна виділити такі прояви гендерних стереотипів. По-перше, стереотипи 

оцінювання жіночих чи чоловічих якостей, що мають певне емоційне 

забарвлення. Наприклад, жіночий образ характеризується таким чином: 

переїжджа сваха (людина, яка часто міняє місце проживання, перебування); 

язиката Хвеська (балакуча людина); мамина донечка (зніжена, примхлива 

дівчина); мов дівка на виданні (ніяково, несміливо); базарна баба (криклива, 

сварлива, груба людина) тощо. Образ чоловіка знаходить відображення у 

висловлюваннях типу: працював як каторжний (дуже, надмірно); добрий геній 

(людина, яка благотворно впливає на кого-небудь, приносить користь комусь); 

майстер на всі руки (здібний, вигадливий); дивився як піп на ризи (гордо, з 

гідністю) тощо. Але у той же час, характеризуючи особу, яка має великий 

вплив в суспільстві, колективі і з якою потрібно рахуватися, використовуються 

фразеологізми «велика пані» і «великий пан». По-друге, можна виділити 

стереотипи, що відбивають досвід патріархального суспільства з другорядною 

роллю жінки. Цікаво, що вони часто відображаються у фразеологізмах на 

прикладах тварин жіночої статі: крутитися як білка в колесі (бути постійно 

заклопотаним); вертітися як муха в окропі (бути постійно зайнятим, 
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заклопотаним); глуха тетеря (людина, яка погано чує); не каркай як ворона 

(уживається в розмові як застереження від чогось небажаного); писати як курка 

лапою (поганий почерк); ні пава, ні ґава (той, хто у своїх поглядах, інтересах 

відійшов від одних і не пристав до інших) тощо. Красномовними є прислів’я і 

приказки (жінці скажи й на язиці зав'яжи; не буде Галя, то буде другая; чоловік, 

як ворона, а все жінці оборона), а також стійкі народні порівняння (живе як у 

батька (Бога) за пазухою (безтурботно, заможно). Таким чином, чоловік часто 

постає як голова сім’ї, батько, захисник, а жінка, як слабка, беззахисна, 

емоційна. У той же час, визначається її роль як матері, берегині, від якостей 

якої залежить успіх шлюбу (хороша жінка – чоловікові слава, а лиха – згуба; у 

моєї жінки, крім Нестора, ще шестеро; лучче їсти хліб з водою, чим жити з 

жінкою лихою; добра жінка – щастя, а лиха – трясця; зла жінка, пожежа і потоп 

– це найбільше лихо; жінка співає, то чоловік вовком виє).  

Таким чином, аналіз фразеологічних одиниць української мови є вагомим 

джерелом вивчення гендерних стереотипів. Значна кількість фразеологічних 

одиниць відображає такий гендерний стереотип як андроцентризм. 

Додаткового вивчення потребують фразеологізми, де нівелюється опозиція 

чоловічого та жіночого. 
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На сучасному етапі курс «Української та зарубіжної музичних літератур» 

у музичних школах, музичних відділеннях початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школах естетичного виховання) набуває 

вагомого значення, адже саме «музична література сприяє становленню 

загальноестетичної культури учнів та підвищує рівень фахової підготовки 

майбутніх професійних музикантів» [2]. 
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Для виявлення рівня підготовки учнів музичних шкіл були сконструйовані 

й апробовані тестові завдання за програмою вивчення української та зарубіжної 

музичних літератур. Тестові завдання передбачали перевірку рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу та уміння його практично застосувати. У 

експериментальному дослідженні брали участь 33 учні, з них 15 хлопців та 18 

дівчат. За результатами тестування зроблено порівняльний математично-

статистичний аналіз рівня навчальних досягнень з української та зарубіжної 

музичних літератур хлопців та дівчат [1]. 

Більш показовими щодо оцінки відмінностей між рівнем навчальних 

досягнень з української та зарубіжної музичних літератур юнаків та рівнем 

навчальних досягнень дівчат є, на нашу думку, перевірка непараметричних 

гіпотез за допомогою критеріїв Q-Розенбаума та U-Манна-Уітні [3]. 

Порівняльний математично-статистичний аналіз навчальних досягнень 

хлопців та дівчат з української та зарубіжної музичних літератур показав, що 

відмінності не значимі. 
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Gender bias in textbooks does matter, and it 

turns out to be one of the best camouflaged – 

and hardest to budge – rocks in the road to 

gender equality in education.  

Rae Lesser Blumberg (2007, p. 4). 

The evidence of current research in education points to the enduring 

importance of textbooks/texts as basic tools for education in the twenty-first century 

and vehicles of socialization, conveying knowledge and values (3, p. 6-7). Textbooks 

are used by teachers as a core means of teaching in 70-95% of classroom time (1). 

Since textbooks convey messages that do not only instill knowledge but also help 

shape attitudes, values, and behaviours (7, p. 85), they have a key role in promoting 

gender equality. Worldwide, however, studies show that gender biases, such as 
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imbalances and stereotypes in textbooks remain as significant obstructions to 

achieving gender equality (7, p. 85; 2, p. 4; 5).  

The objective of our study is to depict tools for the promotion of egalitarian 

gendered representations in EFL textbooks used in Ukraine’s secondary school TEFL 

practices by way of the EFL course-book “Choices” (6) analysis from a gender 

perspective. 

Research studies show that gender biases, and especially stereotypes can be 

found in textbooks in different situations, such as: stories in lessons, stereotyping that 

men are strong and women are weak; topics/elements in lessons about family whereas 

men have “male” jobs, such as being a pilot, a soldier or a doctor, while women are 

dealing mainly with household duties; illustrations: where boys or girls are prevalent 

in certain illustrations (7, p. 102).  

What tools can be useful for teachers when monitoring or evaluating an EFL 

textbook for gender equality? In the EFL textbooks, there can be socially marked 

gender items and linguistically marked gender items. Socially marked gendered 

representations are conveyed by characters, thus compiling a list of characters and 

noting their characteristics makes it possible to check parity, the balance of roles, and 

involvement in various spheres of life (private/family and public/professional) (3). It 

is thus possible to monitor the diversity of situations and ensure that one sex is not 

excluded, with emphasis on the basic characteristics that reveal the gender system, 

e.g. in texts: sex, age, designation, actions, attributes, relations with other characters 

(ibid.: 48). While analyzing gendered character representations, EFL teachers should 

answer the following questions: How frequently are male and female characters 

portrayed? How are the male and female characters portrayed? How are roles and 

relationships between males and females portrayed? What adjectives are used to 

describe male and female characters? Are women and men equally mentioned as 

heroes, scientists, artists, etc.? Are girls and boys equally depicted as able to be 

trusted with challenging and complex tasks and responsibilities? (7, p 88-89). The 

answers to the above given questions will help reflect upon the features of textbooks 

that may either foster or hinder gender equality. 

Another way to examine gender equality in EFL textbooks is through the 

linguistic items that are gender-marked: generic pronouns, compound nouns, 

derivational morphemes, semantically derogative words, “firstness” in both sex noun 

phrases, titles etc. (4, p. 20). 

The EFL textbook analyzed (6) provided a number of examples of good 

practice in terms of promoting gender equality: 1) “Choices” portrays boys and girls 

in life, study and work situations where they are equally trusted to achieve and fulfill 

their potential, e.g. the topic “Bikers” which actually targets boys, tells a story about 

the female biker (6, p. 70); 2) the textbook portrays situations that suggest 

interchangeable roles for women and men (6, p. 101); 3) examples of good practices 

were found in illustrations, and also in stories, real life examples, and exercises 

embedded in lesson units, e.g. “Great musicians” (6, p. 60); “Business” (6, p. 85); 

Enterpreneurs (6, p. 86,); “Work experience”(6, p. 88). 

On the whole, the course-book educational texts under analysis raise such 

issues as kindness, success, self-expression, communication, etc. However, there are 
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only a few sections that address the topic of gender distribution. For example, the 

topic of the Matriarchy (6, p. 165) raises the question of the community led by 

women, however, it does not cite a single example of any female ruler or constructive 

argument in favor of female government. The theme “The Dress” (6, p. 102) reveals 

the history of the female garment, as well as the canonical image of Marilyn Monroe. 

Our content analysis shows that the “Choices” course-book contains examples 

of successful people of both sexes, though a minor under-representation of women 

can be found in the stories about celebrities where among three famous people, there 

is only one woman (6, p. 55; p. 60; p. 86). 

In sum, EFL teachers need to be aware of how textbooks can either foster or 

hinder gender equality. It is thus important that teachers have the capacity to 

identifying gender biases in textbooks, using effective tools, as well as enriching 

textbooks, if needed, with examples of good practice related to gender equality. 

To advance studies in gender equality in EFL textbooks that are used in 

Ukrainian secondary schools, we need to explore further textbook linguistic items 

that are gender-marked. 
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З’ясування особливостей реалізації квеситивних мовленнєвих актів 

сприяє підвищенню ефективності розвитку іншомовної комунікативної 
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компетенції учнів, а відтак належить до важливих завдань сучасних 

комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики та методики навчання іноземних 

мов. Незважаючи на чинні наукові результати вивчення англійського мовлення 

українських учнів, проблему специфіки актуалізації квеситивів у мовленні 

учнів старшої школи – юнаків і дівчат, не можна вважати вирішеною, що й 

зумовило мету нашого дослідження, об’єктом якого виступають квеситиви, а в 

якості предмета обрано когнітивні та структурні особливості означених 

мовленнєвих актів у ґендерному аспекті. 

Сучасна інтеракційна модель комунікації вбачає “суть спілкування не в 

трансляції інформації, не в однобічному впливі мовця на слухача шляхом 

маніфестації його комунікативних намірів, а в складній комунікативній 

взаємодії мовців, які продукують та інтерпретують смисли” (3, с. 36), а відтак у 

реальній іншомовній комунікації часто виникає потреба запиту інформації, яка 

реалізується шляхом використання квеситивних мовленнєвих актів, або 

квеситивів, де під мовленнєвим актом розуміють мінімальну одиницю 

організації мовного коду у вербальній комунікації, що актуалізує мовленнєву 

дію, спрямовану на реалізацію загальної комунікативної інтенції спонукання 

адресата до дії і здійснюється згідно із загально прийнятими правилами 

мовленнєвої поведінки (1, с. 170).  

У педагогічному дискурсі квеситиви є одними з найчастотніших 

мовленнєвих актів у мовленні вчителя (2, с. 40), однак, як свідчить наші 

спостереження, учні переважно відповідають на питання вчителя, і не мають 

систематичної практики продукування квеситивів, які відіграють важливу роль 

у реальному спілкуванні. 

У прагмалінгвістичному аспекті константою квеситиву є апелятив 

(спонукання до вербально або невербальної дії), який може доповнюватись 

іншими ілокутивними компонентами (5, с. 43); у лінгвальному аспекті, 

квеситив втілюється в мовну форму питального речення, якому притаманна 

низка мовних ознак: структурних семантичних, просодичних тощо (2). У 

науковій літературі описано десятки типологій квеситивів, які вибудовано за 

різними критеріями (див. ґрунтовний огляд у: (4; 5;7)).  

У нашому дослідженні залучено структурний і когнітивний, 

параметри аналізу квеситивів, створених шістьома учнями-юнаками й шістьома 

учнями-дівчатами, яким було запропоновано прочитати нехудожній текст, 

вибраний із курсу англійської мови “Choices” (8, с. 32), і побудувати питання до 

тексту. Рівень когнітивної і структурної складності питань в інструкції до 

завдання не зазначався. 

Аналіз структурних особливостей квеситивів засвідчив, що учні-юнаки 

побудували такі структурні типи питань (за спаданням частоти у нашому 

матеріалу спостереження): 75% спеціальних питань (які спрямовані на 

отримання конкретної інформації і починаються з питального слова); 22,2% 

загальних питань (для отримання загальної інформації шляхом відповіді “так“ 

або “ні“); і 2,8 % розділових питань (котрі уособлюють стверджувальне або 

заперечне розповідне речення, до якого приєднане коротке загальне запитання). 

Учні-юнаки не створили жодного альтернативного питання (які надають 
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адресату можливість вибору правильної відповіді). Серед питань учнів-дівчат, 

також переважають спеціальні питання – 69,4%, однак вищі показники 

демонструють альтернативні питання – 8,3%, та розділові питання – 5,6%. 

Загальні питання склали 16,7%. У цілому структурні типи квеситивів учнів-

дівчат виявляють більшу варіативність. 

Для встановлення когнітивних особливостей квеситивів у ґендерному 

аспекті використано таксономію Бенджамінa Блумa (6), тобто нас цікавили 

рівні складності розумових дій адресатів для продукування відповідей на 

питання. Як свідчили наші дані кількісного аналізу, учні-юнаки найбільше 

використали питання із категорії знання (спрямовані на запам’ятовування та 

відтворення інформації) – 38,9%, напр.: Does Goldacre classify science stories 

into three or five categories?; друге місце в матеріалі спостереження поділили 

питання для відповідей з категорії розуміння (спонукання адресата до 

перефразування інформації) й аналізу (виокремлення частин цілого, порівняння 

й встановлення взаємозв’язку між ними) – по 22,2%, напр.: What is the purpose 

of publishing ‘dumbed-down’ stories?(розуміння), Why are journalists involved into 

the sphere they are not knowledgeable in? (аналіз); третє місце посіли питання з 

категорії оцінка – 13,9%, напр.: Do you consider the media stories about science to 

be really simplistic and pointless? Найменше питань було утворено для 

відповідей з категорії синтез (комбінування елементів з метою одержання 

цілого з новою системною властивістю) – 2,8%, напр.: What solution can you 

suggest in this situation? Питання з категорії застосування (використання 

інформації для вирішення конкретних проблем у реальних умовах) не були 

створені учнями-юнаками.  

У зіставному аспекті учні-дівчата найбільше задали питань до тексту із 

категорії розуміння – 44,4%; друге місце посіли питання з категорії знання – 

36,1%; питання, відповіді на які вимагали аналізу інформації, склали 16,7%; 

кількісні показники питань з категорії оцінка – 2,8%, і серед питань, заданих 

учнями-дівчатами, не виявилось жодного з категорій застосування й синтез. У 

цілому трохи більше третини питань, створених учнями-юнаками, вимагали від 

адресата застосування для відповіді мисленнєвих процесів вищого рівня – 

аналізу, оцінки та синтезу, у той же час цей показник удвічі менший для учнів-

дівчат. Зауважимо, що отримані дані вимагають подальшої перевірки на більш 

репрезентативному матеріалі. 

Отже, аналіз структурних і когнітивних особливостей англійських 

квеситивів у ґендерному аспекті засвідчив, що українські учні старшої школи, 

як юнаки, так і дівчата надають перевагу спеціальним питанням (75% vs. 

69,4%); учні-дівчата демонструють більшу варіативність у використанні інших 

структурних типів питань. Зіставлення рівнів когнітивної складності питань (за 

Б. Блумом) засвідчило, що учні-хлопці вживають майже вдвічі більше питань, 

відповіді на які залучають вищі рівні мисленнєвих процесів адресата, хоча в 

межах обох груп у цілому переважають квеситиви нижчих рівнів складності 

мисленнєвих процесів – знання та розуміння. Перспективи подальших 

досліджень убачаємо в удосконаленні методики навчання квеситивних 

мовленнєвих актів на уроках англійської мови.   
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Підвищення вимоги до професійно-комунікативної компетентності 

вчителя, який організує педагогічне спілкування на уроці, зумовлює 

актуальність дослідження вмінь учителя пояснювати, інструктувати, 

контролювати навчальну діяльність (4, с. 16). Під пояснюючою 

комунікативною стратегією, яка визнається однією з основних у педагогічному 

дискурсі, розуміють “послідовність інтенцій, які мають на меті інформування 

особи, повідомлення їй знань і поглядів про світ” (5, с. 256). Педагогічне 

спілкування на уроці є професійно-орієнтованим мовленням, якому притаманна 

ґендерна специфіка: всі вчителі (і жінки, і чоловіки) ставлять перед собою одні 

й ті ж комунікативні завдання, наприклад, пояснити навчальний матеріал, 

однак реалізують їх ґендерно-специфічним шляхом (1, с. 23). У зв’язку з тим, 

що виразність вважається однією з умов ефективного пояснення (6, с. 26), 

виникає дослідницьке питання про ґендерні особливості виразності в 

пояснювальному монолозі вчителя, яке дотепер не отримало вичерпного 

висвітлення в науковій літературі.  

На підставі вище зазначеного мета нашого дослідження полягає в 

з’ясуванні й описі засобів виразності в пояснювальних висловленнях 

американських учителів-жінок. Матеріалом дослідження слугували зразки 
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жіночого педагогічного мовлення вчителів, відібраних із семи відеофрагментів 

уроків (7-13). 

Основу педагогічного пояснення складає інформаційне ядро, тобто 

повідомлення нового знання про об’єкт вивчення, надання можливості учням 

відчути достовірність цього знання, забезпечення його прийняття учнями (2, 

с. 157). При цьому функція метатексту в пояснювальному монолозі, а саме 

надання мовленню вчителя виразності, емоційності змісту інформації, яка 

підлягає засвоєнню, є не менш важливим чинником ніж самі знання для 

засвоєння (2, с. 157). Результативність пояснення вчителя на рівні 

“сподобалось” означає емоційно-інтелектуальний стан задоволення під час 

засвоєння учнями інформації, який сприяє виникненню взаєморозуміння, що 

актуалізує сприйняття знань за допомогою включення інтелектуальних емоцій 

тих, хто навчається (2, с. 159).  

Розглядаючи виразність пояснювального монологу як важливий засіб 

активізації емоційної взаємодії в педагогічному дискурсі, вважаємо вкрай 

необхідним узагальнити наукові дані про засоби виразності та їхню ґендерну 

специфіку. У науковій літературі до актуалізаторів емоційно-інтелектуальних 

станів учнів під час пояснення відносять: 1) на лексико-фразеологічному рівні: 

фразеологічні одиниці, які маркують важливі елементи тексту пояснення та 

активізують мисленнєву діяльність шляхом створення емоціогенних ситуацій; 

лексика, яка номінує емоції; емоційно забарвлена лексика; прикметники, які 

виражають емоційно-інтелектуальну оцінку різного ступеня інтенсивності; 

2) на синтаксичному рівні: емотивні речення; речення, які описують емоційно-

інтелектуальні переживання; речення з позначенням спільної дії; риторичні 

питання; риторичні повтори; градація; інверсія тощо (3, с. 46).  

Наукові джерела, присвячені ґендерним відмінностям в педагогічному 

дискурсі (1, с. 23), узагальнюють такі риси жіночого мовлення: підвищена 

діалогічність та емоційність, орієнтованість на слухачів, так жінка-вчитель 

ставить більше побіжних питань під час пояснення, спонукаючи учнів до 

підтвердження того, що її слухають, використовує більше звертань і спонукань 

у формі етикетно-пом’якшеного імператива, більше вступає до діалогу; 

жіночому педагогічному мовленню притаманна більша кількість лексичних 

засобів, які називають емоції. На противагу цьому, мовлення чоловіка-вчителя 

менше орієнтоване на співрозмовника, є більш монологізованим, йому 

притаманна асоціативність, більша категоричність (1, с. 23). 

Застосування відповідних дослідницьких процедур до аналізу 

пояснювальних монологів американських вчителів-жінок уможливило 

виокремлення номенклатури таких рекурентних засобів виразності: повтор, 

напр., Sherwanda Chism: What were some of the challenges? Oh, I see hands. I see 

hands (10); Karrie Fansler: Question! What was their purpose? What was their 

purpose? (13); прикметники, які виражають емоційно-інтелектуальну оцінку, 

напр.: Madeline:  I see the red folders coming out.  Awesome!  Eyes back up here.  

I'm looking for what 1/3 is as a percent.  Daniel, your hand just shot up. Nice 

tracking(11); Johanna Paraiso:  Did you listen? Student:  Yeah. Johanna Paraiso:  You 

did? Student: Yeah. Johanna Paraiso: Good. <laughter> (11); засоби прямої 
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номінації емоцій, напр., Katie Bannon: Okay so before we start today I have to tell 

you the most annoying story that happened to me yesterday… Okay, so it won’t be 

exciting, but more than that.  What if it’s not the most exciting story in the world? 

<…> Interesting, right?  Without the main idea it won’t be as interesting because it 

won’t make sense, right? (8); фразеологічні одиниці, напр., Karrie Fansler: Very 

good! Gold star for you (13); Viet-ly Nguyen: Everyone take a deep breath.  Okay, 

so the question that you have in front of you i; Viet-ly Nguyen:  All right, eyes back 

up here (7); засоби діалогізації мовлення, напр. висловлень на підтвердження 

уваги учнів до пояснення вчителя: Erin Gilrein: <…> Partner - it's not your job to 

defend or qualify or say, "but I did it! It's over here!" Not your job, right? (9); Erin 

Gilrein: There we go. So you're developing your analysis. Right? (9). 

Отже, під час пояснення американські вчителі-жінки використовують 

різноманітні засоби виразності, серед яких найбільш рекурентними виявились 

повтор, оцінні прикметники, лексичні одиниці, які прямо називають емоції, 

фразеологічні одиниці, засоби діалогізації мовлення. Цілеспрямоване 

використання мовних засобів виразності, які стимулюють емоційно-

інтелектуальну активність учнів під час пояснення вчителя, оптимізує 

засвоєння інформації, а відтак відноситься до професійних вмінь вчителя. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у зіставленні засобів 

виразності в педагогічному поясненні вчителів-жінок і чоловіків.  
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Під гендерними стереотипами прийнято розуміти сформовані культурою 

та розповсюджені в ній схематизовані, нормативні, узагальнені уявлення про 

те, якими є і як поводяться чоловіки і жінки, про образи мужності і жіночності 

відповідно до очікувань суспільства. Гендерні стереотипи тісно пов'язані 

з гендерними ролями, відведеними для чоловіків і жінок, служать для 

підтримки і відтворення цих ролей, сприяють підтримці гендерної нерівності. 

Більшість вчених пояснюють поняття гендерних стереотипів як один із 

видів соціальних стереотипів, стандартизованих, стійких, емоційно насичених 

та ціннісно визначених образів, що базуються на прийнятих у суспільстві 

уявленнях про «маскулінне» (чоловіче) та «фемінне» (жіноче). Вони 

формуються віками та закріплюються на підсвідомому рівні. Величезна 

кількість причин, сформованих упродовж розвитку людства, типу ментальності, 

релігії, національних уподобань тощо, ставлять жінку в суспільстві «берегинею 

домашнього вогнища», а чоловіка – «годувальником». 

Дослідження гендерних відмінностей засвідчує, що гендерні стереотипи в 

цілому не відповідають дійсності, але їх стійкість забезпечується, зокрема, 

когнітивними упередженнями, які дозволяють людям вибірково сприймати та 

інтерпретувати інформацію з зовнішнього світу. 

Дослідження гендерних стереотипів серед першокурсників фізико-

математичного факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка ми здійснили за 

допомогою анкетування, до якого залучили 50 студентів, враховуючи вимоги 

вибіркового методу [1]. 

Учням була запропонована анкета, що містила 22 питання, відповіді на 

які треба було дати протягом півгодини. 

Під час аналізу результатів анкетування було виявлено, що більшість 

опитаних юнаків (56%) вважає, що сучасна жінка не зазнає дискримінації в 

професійній сфері. Жіночі відповіді не були такими однозначними: 33% 

дотримуються думки, що жінці будувати професійну кар’єру важче, ніж чо-

ловікові, тоді як 22% не бачать утисків жіноцтва у сфері трудових відносин; 

більшість опитаних (69% студентів та 56% студенток) впевнені, що стать 

людини не впливає на її працевлаштування, проте 39% дівчат та 31% юнаків 

вважають, що легше влаштуватися на високооплачувану роботу чоловікові. 

Працювати під керівництвом чоловіка хотіли б 75% юнаків, які 

навчаються на І курсі, та 39% першокурсниць, тільки 9% хлопців і 6% дівчат 

віддали перевагу керівнику-жінці; 44% юнаків та 22% дівчат погодилися із 



41 

твердженням, що основна роль жінки в суспільстві пов’язана з її «природним» 

призначенням – родина, чоловік, діти, більшість дівчат (67%) зовсім не 

погодилися із вказаним ґендерним стереотипом; 47% першокурсників і 17% 

першокурсниць згодні з тим, що успішною можна вважати тільки ту жінку, яка 

реалізувалась як дружина та мати.  

Думку про те, що чоловік є успішним, якщо він реалізувався професійно 

та має перспективу кар’єрного зростання, підтримали 69% студентів та 56% 

студенток. 31% юнаків і 44% дівчат відзначили, що чоловік повинен повністю 

матеріально забезпечувати власну родину, 31% першокурсників і 22% 

першокурсниць вважають, що чоловік повинен повністю матеріально 

забезпечувати тільки дітей, 19% юнаків і 22% дівчат вважають, що матеріальна 

відповідальність за сім’ю повинна рівним чином розподілятися між чоловіком і 

жінкою; переважна більшість опитаних (81% юнаків та 83% дівчат) вважає: 

якщо жінка реалізується професійно, це не здійснює негативного впливу на 

родину. Тобто результати опитування підтверджують той факт, що з огляду на 

економічні умови життя та потребу і бажання самореалізації, сучасна жінка є 

перевантаженою, оскільки несе мінімум подвійний тягар: як «берегиня 

домашнього вогнища» та як член сім’ї, що має теж поповнювати сімейний 

бюджет матеріально. 

Щодо сфери професійної діяльності, то на прямі питання про стать 

спеціаліста, який надає послуги, були отримані переважно ґендерно нейтральні 

відповіді. Тезу про те, що жіноча логіка відрізняється від чоловічої, підтримало 

78% дівчат і 72% юнаків; тезу – чоловікам більше притаманні лідерські та 

управлінські якості, жінки більше схильні до організаторської та виконавчої 

діяльності – 47% юнаків та 28% дівчат. 

Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

чоловіки у більшій мірі дотримуються традиційних ґендерних стереотипів, а 

також більше страждають на ґендерну сліпоту, ніж жінки. У свою чергу жінки, 

хоча і демонструють у деяких питаннях більш прогресивні погляди та більш 

високу ґендерну чутливість у порівнянні з опитаними чоловіками, самі 

виступають джерелом ґендерної нерівності, наслідуючи ті чи інші ґендерні 

стереотипи. 

Спираючись на результати проведеного опитування, можна зазначити, що 

більшість його учасників знаходяться на досить високому рівні ґендерної 

некомпетентності, й дещо неготові сприймати ту інформацію, яка не 

вписується в усталену, традиційну картину реалій. Вважаємо, що комплексний 

ґендерний підхід у сфері освіти зможе зрушити ситуацію у бік створення 

ґендерно чутливого й толерантного суспільства. 
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Тема жінок в політиці, так, втім, як і жінок-лідерів, керівників і 

бізнесвумен стала нині популярною в Україні. Однак, особливості української 

політики – кулачні бої, заборонені прийоми і суперництво на межі законодав-

чих норм – не вселяє жінкам впевненості в необхідності прагнути потрапити у 

владу. Але є ще й певні стереотипи, які в більшості випадків нав'язують нам 

ЗМІ, що стосуються присутності жінок в політиці. Найчастіше в політиці 

зустрічаються такі кліше: жінка – це дружина і мати, об'єднати сімейне життя і 

політичну кар'єру неможливо; жінка не може прийти в політику самостійно, її 

обов'язково повинні підтримувати впливові чоловіки-політики; зовнішність в 

діяльності жінки-політика важливіше професійних якостей; якщо у жінки-

політика щось не виходить, то це все тому, що вона – жінка; шлях жінки в 

політику, звичайно ж, був непростим і тернистим, вона боролася зі стереоти-

пами і спритно знищувала нав'язані ярлики, саме тому вона зараз при владі. 

В суспільстві дуже поширені стереотипи, за якими успішна професійна 

діяльність не пов’язується з образом жінки. Часто жінок-політиків, які 

виявляють маскулінні якості, вважають більш перспективними у порівнянні з 

жінками, які мають переважно фемінні якості. Імідж ділової жінки, яка досягла 

значних успіхів, залишається в суспільній свідомості «чоловікоподібним». В 

основі цих поглядів лежать стереотипи, за якими жінки не мають таких якостей, 

як компетентність, незалежність, змагальність, здатність логічно мислити тощо. 

І ці стереотипи дуже живучі, хоча й не мають раціональної мотивації [3]. 

Соціальний стереотип про нездатність жінки до керівництва змушує її 

вдаватися до захисних стратегій: використання специфічно жіночих способів 

ділових переговорів з чоловіками (применшення своїх здібностей, кокетність); 

застосування «маски» (прагнення приховати свій емоційний стан і подробиці 

про особисте життя, щоб не отримати ярлика «неефективного» працівника). 

Застосування цих стратегій на практиці може становити загрозу 

психологічному здоров’ю жінок [1]. 

Як свідчать результати досліджень, ставлення до жінок-лідерів, зокрема – 

політиків, у нашому суспільстві досить упереджене. Поширена думка, що жінці 

не місце у великій політиці. Жінки, які, усупереч традиції, обійняли високі 

посади, за даними досліджень громадської думки, виявилися ізольованими та 

маргіналізованими – як політики «не тієї» статі [2; 3]. Справді, сьогодні ще 

досить поширене патріархальне приписування жінці таких властивостей, як 

потреба в керівництві розумним чоловіком, схильність до безсловесної покори, 

зосередження на материнстві тощо [4]. 

Якщо поглянути на найпопулярніших українських політиків, то можна 

побачити, що найпривабливішими для електорату виявляються фемінні їх риси 

– поступливість, що інтерпретується як гнучкість, уміння запобігати 
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конфліктам і вирішувати їх, розрядка напружених ситуацій, відмова від своїх 

претензій, амбіцій в гострих ситуаціях, тяжіння до стабільності і 

передбачливість, а також «легка» емпатичність, яка інтерпретується як 

самопрезентація, уміння «подати» себе. Головна ознака українських політиків-

жінок – їх чітка позиція, нехай навіть висловлена в істеричному тоні. Тоді як у 

чоловіків – суцільна обтічність і невизначеність.  

Отже, на нашу думку, при конструюванні політичного іміджу лідера в 

Україні ознаки фемінності мають позитивне забарвлення. Важливим є вміле 

використання переваг своєї статі. Вважається, що жінка-політик повинна мати в 

своєму іміджовому портреті певні «чоловічі» риси, але на загал у неї мають 

переважати риси суто жіночі. Можливо, такий «пульсуючий» імідж створює 

ускладнення для жінки-політика і заважає аудиторії пристосуватися до неї: 

тільки аудиторія починає звикати до «чоловічої» поведінки жінки-політика, як 

раптом починає діяти жіноча іміджова модель. В результаті не виникає 

необхідного рівня звикання, розпізнавання і передбачуваності.  

Політику-жінці варто враховувати, що виборці звертають неабияку увагу 

на риси обличчя, її зачіску, одяг. Так, зокрема, костюмам Ю. Тимошенко в 

пресі приділяється надто багато уваги. Причому, як свідчить практика, 

формування ставлення до жінки-лідера підпорядковується закономірностям 

формування першого враження, що описане в теорії соціальної перцепції: 

привабливий фізичний вигляд, вдале оформлення зовнішності, добра 

самопрезентація, домінуючі доброзичливі емоції, яскраво виражена власна 

чарівність, ефективна комунікація.  

Цікаво, що важливою складовою іміджу жінки-політика є інформація про 

її сім’ю. Разом з тим, практика доводить, що моделі політичного іміджу жінки-

лідера мають бути «несиметричними», і тому мають нести трохи інший зміст. 

Треба зазначити, що плюсом для діяльності жінки-політика є те, що проти неї 

малоефективні антиреклама і технології «чорного піару», оскільки це неетично 

і не гуманно. В результаті такі дії можуть завдати значної шкоди «нападникам» 

(чоловікам), які дуже часто недооцінюють жінок як політичних опонентів. 
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Життя в нестабільному, кризовому суспільстві породжує ряд негативних 

наслідків у громадян, незалежно від їх статі, віку та інших соціальних і 

психологічних характеристик. Це проявляється у зростанні рівня їх соціальної 

тривожності, втраті відчуття захищеності та психологічного благополуччя 

тощо, внаслідок чого зростає рівень їх віктимної вразливості. 

Науковці визначають віктимну поведінку як здійснення певних дій або 

бездіяльність, які сприяють тому, що людина опиняється в ролі постраждалої, у 

ролі жертви [1]. І хоч від самого початку свого виникнення поняття «віктимна 

поведінка» було предметом дослідження кримінології, зараз воно вивчається в 

багатьох соціальних та поведінкових науках і вже не асоціюється виключно із 

поняттям «жертва злочину». Як зазначає Н. В. Тарасенко, сьогодні «до 

віктимогенних відносять все більш широкий спектр ситуацій (від екстре-

мальних до повсякденних), що сприймаються людьми як складні» [2, 682]. 

Студенти ВНЗ є особливою соціальною групою, що, з одного боку, 

зумовлено їхнім віком (зазвичай це юнацький вік), а з іншого – характером 

функціонування цієї групи (йдеться про те, що це різновид навчальної групи). 

Період дорослішання з його кризовістю та неоднозначністю у поєднанні з 

індивідуально-психологічними (характерологічними та темпераментальними 

особливостями) і соціально-психологічними (настанови, цінності, мотиви, 

досвід) характеристиками сприяє підвищенню схильності студентів до 

віктимної поведінки. 

Зарубіжні науковці виокремлюють такі основні детермінаційні чинники 

віктимної поведінки індивіда [3]: 

 соціологічні (вік, стать, соціальний статус, матеріальне становище); 

 кримінологічні (наявність певної кримінологічної ситуації); 

 психологічні (відставання в інтелектуальному розвитку, емоційна 

занедбаність, кумулятивна травма, патологічні стани тощо); 

 соціально-психологічні (невпевненість у собі, негативний досвід, 

нездатність до самозахисту тощо); 

 генетичні (погана спадковість, біологічна зумовленість тощо). 

Вітчизняні ж науковці серед чинників віктимізації виділяють в основному 

особливості емоційно-вольової та когнітивної сфер індивіда. При цьому серед 

особливостей емоційно-вольової сфери вони називають такі, як тривожність, 

емоційна ригідність, емоційна в’язкість, емоційна монотонність, емоційне 

загрубіння, емоційна тупість, втрата емоційного резонансу, наявність 

алекситимії. А серед особливостей когнітивної сфери – деформовані соціально-

психологічні настанови та деформації Я-концепції [3].  
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Аналіз наукової літератури з проблематики віктимної поведінки в 

юнацькому віці свідчить, що такий її аспект, як гендерні особливості віктимної 

поведінки вивчений недостатньо. Попри це він вартий уваги, адже гендерні 

особливості мають не менший вплив на поведінку індивіда, ніж його 

психологічні характеристики.  

 Як зазначає Бантишева О.О., юнки мають вищі показники схильності до 

віктимної поведінки, ніж юнаки. При цьому «юнаки більш схильні до 

агресивної віктимної, саморуйнівної та гіперсоціальної поведінки, вищими у 

них також є показники реалізованої віктимності, натомість юнки більш схильні 

до залежної та безпорадної поведінки» [4, 136]. 

Таким чином, виходячи з того, що у навчальному процесі ВНЗ існує 

багато ситуацій віктимогенного характеру (наприклад, конкурентна боротьба за 

стипендію, необхідність самостійного вивчення значного обсягу навчального 

матеріалу, оцінювання знань студентів викладачами, конфліктність в 

міжособистісних та ділових стосунках тощо), а також враховуючи те, що 

студенти і студентки по-різному їх сприймають та реагують на них, можна 

припустити, що саме студентки є більш схильними до віктимізації, що 

зумовлено перш за все засвоєними змалечку гендерно-стереотипізованими 

патернами поведінки. 
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ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ФЕНОМЕН 

Ольга Демчина  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 

Нове тисячоліття, у якому відбуваються стрімкі зміни у всіх сферах 

життя, гостро ставить перед світовою спільнотою проблему формування 

толерантності у різних сферах взаємодії людей, у тому числі і в гендерних 

відносинах. 16 листопада 1995 року на 28 сесії в Парижі Генеральою 

Конференцією ЮНЕСКО була прийнята Декларація принципів толерантності. 

Це документ, який визначає принципи буття ХХІ століття на протязі всього III 

тисячоліття. Згідно визначення, висвітленому в Декларації, толерантність 

означає «повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття 
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культур нашого світу, наших форм самовираження і способів прояву людської 

індивідуальності» 

Це визначення, найбільш узагальнене, і передбачає терпиме ставлення 

до інших національностей, рас, кольору шкіри, статей та осіб з різною 

сексуальною орієнтацією. Незважаючи на інтерес до проблем гендеру останнім 

часом, питання гендерної толерантності є висвітленим фрагментарно, особливо 

як соціально-психологічного феномену. Тому мета роботи полягає у розкритті 

гендерної толерантності як соціально-психологічного феномену. Завданням 

роботи було визначити основні складники, характеристики поняття 

«толерантність» та окреслити соціально-психологічний зміст феномену 

«гендерна толерантність» за допомогою аналізу різних концепцій та 

емпіричних досліджень. 

Толерантність це багатоаспектний феномен який розглядається в рамках 

різних наук та культур як особистісне утворення, що включає готовність і 

здатність людини, спільноти чути і поважати думку інших, приймати інших 

такими які вони є.  

Характеристиками толерантності є співробітництво, партнерство між 

представниками різних статей та їхніми групами, готовність приймати думку 

іншої статі, толерація до партнера або до індивіда, який має інші погляди 

стосовно статево рольових установок, повага людської гідності незалежно від 

біологічної або соціально-культурної статі та статевої само ідентифікації, 

повага прав іншого і права на інше, прийняття іншого таким, яким він є, 

здатність поставити себе на місце іншого, повага до права бути іншим; 

визнання різноманіття підходів до статевої та гендерної само ідентифікації, 

визнання рівності, терпимість до поведінки, яка відрізняється від типової та 

відмова від домінування, заподіяння шкоди і насильства. 

Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивіда підтримує 

соціально-рольовий статус особистості, який визначає соціальні можливості в 

професійній та особистісній самореалізації. Тому гендер є одним із базових 

вимірів соціальної структури суспільства, який разом з іншими соціально-

демографічними та культурними характеристиками (раса, клас, вік тощо) 

організує соціальну систему. Гендер розглядається як цілісна психічна 

репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, 

когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута 

індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду.   

Виходячи з вищезазначеного ми розглядаємо гендерну толерантність як 

особистісну позицію, у якій виявляються установки, цінності, мотиви особис-

тості, а на їх основі здійснюється свідомий, осмислений і відповідальний вибір 

Соціаотно-психологічний зміст гендерної толерантності полягає у 

неупередженому ставленні до представників іншої статі, готовності до 

прийняття на рівні індивідуальної і суспільної свідомості гендерних 

відмінностей на принципах рівності прав, можливостей і особистісного 

самовираження чоловіків і жінок через систему всіх суспільних символів, 

цінностей, норм та організацію соціальних інститутів у цілому  оскільки гендер 

трактуємо з позицій соціального конструктивізму. 
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Гендерна толерантність – це особистісна позиція, у якій виявляються 

установки, цінності, мотиви особистості, а на їх основі здійснюється свідомий, 

осмислений і відповідальний вибір. 

Толерантність, як і гендерна толерантність зокрема, визнається одним з 

основоположних демократичних принципів, пов’язаним з соціальною свободою 

та правами людини. При цьому розрізняють терпимість як пасивну поведінку та 

толерантність як активну соціальну поведінку, до якої людина приходить 

добровільно та свідомо, часто докладаючи багато зусиль.  

Таким чином, немає ніякої чіткої формули толерантності, чіткого 

сценарію або моделі толерантної поведінки, так як баланс між свободою і 

безпекою - фактор індивідуальний, залежить від зовнішньої ситуації, залучених 

осіб та рівня готовності / бажання до утримання даного балансу. Як сказав 

Парацельс,: «Все є отрута і все є ліки. Тільки доза робить ліки отрутою і отруту 

ліками » 

 

САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЖІНОК 

Альона Ляшенко, Катерина Кот  

магістрантки факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
 

Лідерський потенціал – це системне, інтегративне особистісне 

утворення, що є єдністю когнітивних, мотиваційних, емоційно-вольових та 

інструментальних якостей. Лідерський потенціал є важливою складовою 

професійного потенціалу майбутнього менеджера. Потенційність вказує на 

ймовірність, майбутнє особистості та є аспектом її відкритості до становлення 

та використання в діяльності своїх можливостей.  

Концепція лідерського потенціалу жінок має відображати ті організаційні 

реалії з якими вони стикаються в управлінському становленні (упередженість, 

прихована дискримінація, гендерна стереотипізація лідерства, конфлікт ролей 

та ін.).  Ми теоретично встановили, що лідерський потенціал жінок принципово 

не співпадає із змістом лідерського потенціалу чоловіків, оскільки не 

збігаються організаційні та кар’єрні виклики. Він утворений 4-ма 

компонентами:  

 Інструментально-стильовий (позитивний досвід управління людьми, 

ініціативність та комунікативність, андрогінний тип особистості) 

 Мотиваційний (професійна орієнтація на управління людьми, 

розширення відповідальності, інтеграцію зусиль інших, мотивація 

досягнення, відчуття в собі лідерського потенціалу, переживання себе «Я-

лідер») 

 Емоційно-вольовий (готовність долати перешкоди, доводити до 

завершення справи, прагнення розвивати свій потенціал лідерства) 
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 Когнітивний (орієнтація на модель «м’якого лідерства», усвідомленість 

гендерних стереотипів, свобода від гендерної упередженості). 

Емпіричне дослідження лідерського потенціалу жінок-майбутніх 

менеджерів показало наступне: 

1. Встановлено, що інструментальна складова лідерського потенціалу є 

добре сформованою. Магістрантки в своїй більшості мають сформовані 

лідерські здібності (високий – 30%: середній – 50% і лише 20% – низький), 

готові до керівництві групами, здатні впливати на думки та позиції оточуючих. 

80% досліджуваних мають андрогінний тип особистості, що дозволяє їм гнучко 

застосовувати проактивність та турботу про стосунки. Все це є основою для 

трансформаційного стилю лідерства, потрібного освітнім системам. 

2. В мотиваційній складовій встановлено, що цінність лідерства не є 

провідною професійною цінністю магістранток. Вона посідає лише 4 місце і 

поступається професійним цінностям «служіння», «стабільність», «інтеграція 

стилів життя».  Магістрантки, що мають провідну кар’єрну орієнтацію на 

управління людьми погано усвідомлюють цінність для себе лідерства.  Разом з 

тим,  у досліджуваних домінують мотиви уникнення невдач над мотивами 

досягнення. Більшість досліджуваних не готові брати відповідальність на себе, 

не готові долати перешкоди для досягнення успіху, мають низький рівень 

домагань.   

3. В емоційно-вольовій складовій лідерського потенціалу виявлено 

тенденцію до помірного страху успіху, який є внутрішньою перешкодою до 

саморозвитку та самореалізації дівчат в управлінській кар’єрі. Самооцінка є 

низькою у 40% досліджуваних, вони критично оцінюють себе, свої плани та 

майбутню перспективи кар’єрного зростання, не вірять свої лідерські 

можливості.  

4. В когнітивній сфері дівчат виявлено низьку обізнаність у питаннях 

трансформаційного лідерства, дівчата беруть за зразок переважно маскулінну 

модель лідерства та застосовують стереотипні уявлення щодо жінок-керівників. 

Поширеними серед магістранток є такі упередженості: «жінки надто емоційні 

керівники і через це не можуть ефективно управляти»;  «жінка покликана 

займатися сім’єю, а свої амбіції вона має реалізовувати через кар’єру чоловіка»;  

«жінка слабка, щоб тягнути дві ролі», «високий статус в управлінні – це ризик 

втратити стосунки та жіночність».  

5. Отже, несформованість мотиваційного, емоційно-вольового та 

когнітивного компонентів  може перешкоджати стабільному розвитку 

лідерського потенціалу. Кореляційний аналіз взаємозв’язків між різними 

складовими лідерського потенціалу показав високу тісноту зв’язків у діаді: 

мотивація досягнення та самооцінка, які можна розглядати як самоефективність 

особистості, як ядро лідерського потенціалу жінки.  

Результати теоретичного аналізу та результати емпіричного дослідження 

було покладено в основу розробленої програми розвитку лідерського 

потенціалу жінок-майбутніх менеджерів. Програма спрямована на розвиток 

самоефективності жінок, нею передбачено вирішення наступних завдань: 1) 

допомогти усвідомити жінкам значущість для себе лідерства в кар’єрі;  2) 
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познайомити з традиційними та нетрадиційними моделями лідерства, зокрема, 

моделлю трансформаційного лідерства; 3) розвинути впевнене відчуття «Я-

лідер» через ідентифікацію з еталонами жіночого лідерства; 4) сприяти 

критичній оцінці гендерних стереотипів та упередженостей. Розробки були 

апробовані в межах дисципліни «Гендерна психологія лідерства та кар’єри. 

 

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАХУ УСПІХУ У ЖІНОК-

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ  

Катерина Олексюк  

магістрантка факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені М. Гоголя 

 

Страх успіху – це притаманна жінкам характеристика, яка виявляється в 

уникненні успіху через небажані наслідки для значимих відносин, які 

асоціюються з ним.  З точки зору М.Хорнер  прагнення до  уникнення успіху 

проявляється у всіх сферах життєдіяльності, але в ситуаціях професійних та 

академічних досягнень (нетрадиційних для жінки) дана риса проявляється 

більш виражено, ніж в соціальних ситуаціях. 

При поднанні сімейних та позасімейних ролей виникає цілий ряд 

конфліктів та тривог: жінка переживає, що завдає дітям емоційного збитку, що 

має довірити виховання своїх дітей іншим людям, шо їх професійне життя 

урізається часом та енергією, яку вони віддають дітям, що їх шлюб страждає 

від цього всього. У такий момент у жінок спостерігаються гендерні 

внутрішньоособистісні конфлікти  (екзистенційно – гендерний конфлікт, 

рольовий конфлікт працюючої жінки, конфлікт боязні успіху), які негативно 

відображаються на подальшому її житті.  

Діагностика наявності страху успіху та стадії його розвитку показала, що 

47% наявна початкова стадія страху успіху, яка легко піддається корекції. Для 

20% страх успіху має суттєвий негативний вплив на життя та професійну 

діяльність. У 7% досліджуваних спостерігаємо ознаки, які вказують на реальну 

психологічну патологію. А от 26% опитаних дана ознака виявилась не 

характерною. Аналізуючи продовження ситуації «Ставлення вичительки до 

підвищення» ми встановили, що лише 20% опитаних відмовилися б від 

можливості стати директором школи, через страх некомпетентності, 

невідповідності, осуду, але інші б пристали на пропозицію. Однак, вони 

повідомляли про сумніви та необхідність взяти до уваги думку колективу, його 

ставлення. Отже, страх успіху жінок-майбутніх менеджерів освіти досягає 

переважно початкового рівня. 

В результаті дослідження психологічних детермінант страху успіху ми 

вивили, що серед дівчат є стійкі домінуючі тенденції до заниженої самооцінки 

та орієнтування на уникнення невдач. Обрахунки кореляції дозволили виявити 

найбільш тісні залежності та визначити основні чинники страху успіху у жінок-

майбутніх менеджерів. Так, виявлено обернену залежність між страхом успіху 
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та мотивацією досягнення (-0,55), рівнем самооцінки (-0,50) та лідерськими 

здібностями (-0,35). Отже, мотивація уникнення успіху, низька загальна 

самооцінка та низька самооцінка лідерських якостей складають психологічну 

основу для розвитку страху успіху у дівчат. Вставновлено, що високий рівень 

фемінності корелює з високим страхом успіху у дівчат. Коефіцієнт кореляції: 0, 

65. Отже, орієнтація на традиційні стандарти жіночності (слабкість, залежність, 

м’якість, жертовність, турботливість) спричинює тривогу втрати ідентичності в 

результаті досягнення соціально успішної позиції.  

Так, даючи визначення поняттю успішна жінка 80% опитуваних 

стверджували, що це особистість, яка вправно поєднує роботу та сімейні ролі 

(дружина, мама), встигає і справами своїми займатися, і на рідних знаходить 

достатньо часу. Решта ж – 20% безперечно вважали, що це самостійна, 

незалежна та фінансово забезпечена особа. «Справжня жінка» 73% опитуваних 

розуміють як перш за все любляча мама та кохана дружина. А 27% додали, що 

не зважаючи на виконання сімейних ролей, справжня жінка має бути 

самостійною і мати свою справу, в якій можна реалізуватися як особистість. І з 

рештою, відповідаючи на запитання: «Що б ви обрали карʹєру чи сімʹю?», 

більшість досліджуваних (90%) ствердили, що обрали б сімʹю. 

Отже, висунуті нами припущення, про те, що страх успіху обумовлений 

дією гендерних стереотипів, пов’язаний з самооцінкою та помірно виявляється 

у традиційних для жінок сферах діяльності – підтвердилося.  

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ ЖІНКИ 

МЕНЕДЖЕРА 

Надія Рощот  

магістрантка факультету психології та соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені М. Гоголя 

 

На сьогодні практично усі жінки працюють, тому вони постійно 

поєднують різні ролі, і сімейні, і професійні. Конфлікт виникає коли одна із 

ролей буде виконуватися з певними труднощами, при цьому буде заважати 

іншій ролі.  

Рольовий конфлікт жінки-менеджера формується внаслідок виконання 

несумісності великої кількості соціальних ролей, з якими тісно пов’язана жінка 

(роль керівника, матері, дружини, колеги). Під рольовим конфліктом мають на 

увазі ситуацію суперечливих або невідповідних вимог, яким підвладна 

особистість, що виконує ту чи іншу роль, займаючи певне положення в системі 

соціальних взаємин. Конфлікт ролей може бути викликаний високими 

вимогами та рольовими нормами, які будує до ролей жінка. 

На основі емпіричного дослідження ми дійшли таких висновків: 

 жінки-менеджери вирішують конфлікт між гендерною та управлінською 

ролями на користь управлінської ролі. Вони набувають маскулінних 
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властивостей, яких потребує в сучасних умовах ця роль, чим входять у 

суперечність з традиційними стандартами жіночності. 

 встановлено, що третина досліджуваних спрямована на пошуки або 

створення способів зниження напруги, що виникає при об’єднанні сімейних та 

професійних ролей.  

 більшості досліджуваних жінок-менеджерів властивий високий чи 

середній рівень вираженості рольового конфлікту. Однак, жінки менеджери не 

усвідомлюють його природи і потребують комплексу психологічних заходів 

для допомоги жінкам для виходу з рольового конфлікту. 

Психологи виділяють два основні і найрезультативніші шляхи вирішення 

рольових конфліктів. 

1) Профілактично-організаційний підхід: 

 Переміни в соціально-економічних умовах життя жінки.  

 Структурні зміни в сімейній системі.  

 Зміна установок, ціннісних орієнтацій, вироблення ефективних 

психологічних стратегій самою жінкою.  

При визначенні умов попередження виникнення рольового конфлікту 

головне - це перевести конфлікт в сферу усвідомленості для жінок-керівників. 

Результативність розв'язання рольових конфліктів залежить від рівня рольової 

компетентності, спонтанності, від особистісної автономії. Якщо даних ознак не 

проявляється у людини це викличе різні рольові особистісні дисгармонії для 

позбавлення, яких потрібно буде отримати психологічну допомогу. 

2) Психотерапевтичний підхід: психодрама, транзакційний аналіз, терапія 

фіксованої ролі за Дж.Келлі. 

Нами було розроблено семінар-тренінг для вчителів, що входять до 

управлінського резерву освітньої організації з метою попередження 

виникнення рольового конфлікту. Цей семінар ставить за мету формування 

психологічних передумов здатності жінок до віднайдення рольового балансу. В 

його структуру входить інформаційний, проблемно-діагностичний та 

розвивальний блоки. Зокрема вирішувалися такі задачі: познайомити з 

природою рольового конфлікту у жінок-менеджерів, допомогти усвідомити 

наявність рольового конфлікту на даний момент, сприяти розвитку адекватної 

самооцінки та адекватного «Я-образу», здатності до самоконтролю, а також 

прихованих гендерних стереотипів лідерства та жіночності.  

Отже, згідно проведеного дослідження можна стверджувати, що 

рольовий конфлікт виникає в усіх жінок-менеджерів і пов'язаний з їхніми 

соціально-психологічними особливостями особистості. А саме, їх орієнтацією 

на взірці маскулінного лідерства та пенавантаженістю сімейних ролей. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ 

ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ ПРАЦІВНИКА 

Ірина Шиманська  

Науковий керівник: канд. психол. н., доцент Чуйко О.М. 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

В сучасних динамічних соціально-економічних умовах зростають вимоги 

до професійних компетенцій працівника. Прагнення професійної 

самореалізації, кар’єрного розвитку спонукають чоловіка чи жінку бути 

конкурентоспроможними, багатофункціональними при виконанні завдань, 

виявляти професійну мобільність, високу працездатність, лідерські якості. Ці 

вимоги більше відповідають нормам чоловічої гендерної ролі, ніж жіночої, не 

враховують гендерні особливості особистості, її потреби і здібності. Така 

ситуація часто формує у особистості гендерно-рольовий конфлікт, за якого 

людина прагне бути успішною і водночас відповідати соціальним очікуванням 

щодо виконання гендерної ролі. Тому актуалізуєтся дослідження умов 

професійного середовища, зокрема корпоративної культури організації, для 

подолання гендернго-рольового конфлікту. 

Мета: здійснити теоретичний аналіз умов корпоративної культури для 

подолання гендерно-рольового конфлікту працівника. 

В основі гендерно-рольового конфлікту лежать норми гендерних ролей. 

Норми гендерних ролей сформовані гендерними стереотипами та соціальними 

очікуваннями щодо виконання особою моделі чоловічої чи жіночої поведінки 

[1; 2].  

Аналіз наукової літератури дозволив виокремити основні гендерно-

рольові конфлікти чоловіків та жінок. Чоловічі гендерно-рольові конфлікти 

виявляються у постійній потребі доводити професійний та кар’єрний успіх, 

досягати влади, виявляти змагання, конкуренцію як вид взаємодії з іншими 

чоловіками, здобувати фінансового збагачення; емоційний самоконтроль; страх 

фемінності та гомофобія; конфлікт «кар’єра – сім’я» [2, 187; 6]. Гендерно-

рольовий конфлікт жінок проявляється у гендерній специфіці ринку праці, який 

характеризується недостатнім визнанням професійності жінок, гендерною 

сегрегацією, гендерними переслідуваннями, дискримінацією, сексизмом, а 

також конфліктом «сім’я – кар’єра» [6]. Тобто, відмічається важлива роль 

соціально-психологічних чинників (середовище, в якому працює і живе 

особистість) на формування гендерно-рольового конфлікту. Тому важливо 

формувати у організації корпоративну культуру, яка б запобігала або ж сприяла 

подоланню гендерно-рольового конфлікту працівника.  

Корпоративну культуру розуміють як систему особистих і колективних 

цінностей, які сприймаються і поділяються членами організації, а також набір 

прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої 

інтеграції працівників, що виправдали себе в минулому й підтвердили свою 

актуальність у сьогоденні [7]; як сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, які взаємодіють між собою і виявляються у взаємодії, сприйнятті 
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організацією себе та зовнішнього середовища [4]. Корпоративна культура 

виконує наступні функції: ціннісну (визначення пріорітетів у розвитку 

організації, формування місії, цілей, стратегії діяльності); інтеграційну 

(згуртованість, командоутворення); пізнавально-інформаційну (забезпечення 

комунікації відповідно до організаційних цінностей); мотиваційну, 

інноваційну; культурно-регулятивну (вимоги при прийнятті рішень, підбір 

персоналу, регуляція взаємодії); а також адаптаційну та іміджеву (зовнішні 

функції) [5]. 

Аналіз природи і особливостей вияву гендерно-рольового конфлікту, а 

також функцій корпоративної культури організації дозволяє виокремити умови 

його запобігання та подолання. До цих умов відносимо реалізацію політики 

гендерної рівності як корпоративну цінність; подолання та профілактика 

гендерних стереотипів; профілактика гендерної дискримінації в організації [8]. 

Актуалізується ціннісне ставлення до професійних компетентностей 

працівника, що сприятиме становленню особи як фахівця, визнання її 

професіоналізму незалежно від гендерної ідентичності [8]. Особливу увагу 

звертають на створення «сприятливої для сім'ї» корпоративної культури, яка 

дозволяє змінювати часові графіки, може допомогти деяким співробітникам, 

насамперед жінкам, в управлінні їх роботою і потребами сім'ї, зменшуючи 

навантаження на безліч ролей, а також створення умов поєднання чоловіками 

роботи і сім’ї. Дослідження показують, що чоловіки все частіше оцінюють свої 

сімейні ролі і бажають брати активну участь у житті сім’ї, зменшуючи 

навантаження жінки [10]. Дослідниками мовиться і про часткову зайнятість 

працюючих матерів, яка передбачає розробку критеріїв оцінки діяльності і 

результативності праці відповідно до обсягу зайнятості (оплата праці за 

виконані завдання, а не за кількість годин) [9]. 

Ткалич М. пропонує гендерно орієнтований підхід у психологічній роботі 

з персоналом організацій як методологічну і методичну основи діяльності 

психолога в організації, яка ґрунтується на забезпеченні рівних прав і 

можливостей в особистісно-професійному розвитку співробітників, незалежно 

від їх статевої належності або належності до певної гендерної групи. Реалізація 

цього підходу передбачає, що цінності, потреби, досвід персоналу всіх 

гендерних груп стають складником концепції розробки корпоративної культури 

організації [3]. 

Отже, основними умовами запобігання та подолання гендерно-рольового 

конфлікту у корпоративній культурі організації можна висунути: відсутність 

гендерних стереотипів, гендерної дискримінації як цінностей корпоративної 

культури; ціннісне ставлення професійних компетентностей фахівця незалежно 

від гендерної ідентичності; формування «сприятливої для сім’ї» корпоративної 

культури; реалізація гендерно орієнтованого підходу у психологічному 

супроводі персоналу; дотримання політики гендерної рівності. 
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Відомим є факт: доки є потреба, людина вмотивована до свідомих, 

реалістичних дій. Потреба є регулятором взаємовідносин дитини і зовнішнього 

середовища, дитини і медичного персоналу, батьків і однолітків, онкохворих 

дітей, які знаходяться в одному лікувальному закладі і мусять спілкуватися між 

собою. Для онкохворої дитини мотивація – шлях до видужання. Проведені 

дослідження свідчать, що за ступенем інтенсивності, на першому місці для 

онкохворих дітей є зростання духовно-дозвіллєвих потреб (50%): спілкування, 

перегляд кінофільмів та телевізійних програм; читання літератури; відвідування 

театрів і концертів та комп’ютерні ігри; потреб соціального захисту (27%); 

потреби в реалізації себе в навчальній діяльності (23%).  

Окрім загальних соціально-психологічних характеристик, які складають 

портрет онкохворої дитини, існують специфічні гендерні характеристики 

переживання онкологічного захворювання. Хлопці є більш вразливими до 

хвороби через сформовані у суспільстві стереотипи; у закритому лікувальному 

просторі вони вважають себе не такими сильними та менш мужніми. 

Причинами цього є замкнутість хлопців, їх схильність до переживання 

проблеми «в собі».  Це відбувається через те, що чоловіча роль у суспільстві 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2015_51_26
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завжди асоціювалась з активністю та конкурентоспроможністю, а онкологічне 

захворювання розглядається суспільством як втрата «чоловічих» якостей: 

незалежності, фізичної сили, відповідальності. Для хлопців перехід на 

інвалідність виявляється моральним стресом, який пов'язаний, як правило, з 

втратою авторитету в очах його соціального оточення, яка викликана 

традиційними уявленнями, збереженими у стереотипах сучасного суспільства.  
Для дівчат під час лікування на передній план виходять проблеми 

зовнішності, в них виникає відраза до фізичних дефектів, наприклад, облисіння 

та дефекти на шкірі. Дівчат менше хвилює фізіологічний аспект хвороби 

(«Хвороба заважає людині тим, що в неї починаються болі», «Від хвороби 

можна померти» і т.д.), ніж соціальний («Хвороба заважає тим, що не можна 

гуляти, ходити до школи, до друзів»). Для дівчат більш характерна орієнтація 

на емоційні показники здоров’я. На нашу думку, це можна пояснити тим, що у 

дівчат емоційна сфера більш стійка, нервова система пластичніше, а темпи 

фізіологічного і психічного розвитку пришвидшені, ніж у представників 

протилежної статі. Для представниць жіночої статі перехід на інвалідність є 

складним для самовиявлення і самоцінності через громадську думку, за якою в 

сучасному суспільстві не помічають позитивні характеристики особистості 

через призму інвалідності. Так, якщо дівчина після довготривалого лікування 

має фізичні вади, то це буде супроводжуватись втратою привабливості для 

оточуючих, байдужим ставленням до неї з боку однолітків, іноді соціальною 

ізоляцією в шкільному середовищі. 

На нашу думку, дані гендерні та статеві особливості сприйняття, 

усвідомлення та переживання хвороби онкохворими дітьми можуть слугувати 

основою для побудови гендерно-чутливого спілкування фахівця з даною 

категорією клієнтів.  

Людям, які знаходяться поряд з такими дітьми, важливо організувати 

середовище, в якому б діти змогли задовольняти свої потреби у спілкуванні, 

відповідно до їх індивідуальних, вікових та гендерних особливостей. 

Онкохворій дитині дуже важливо, щоб вислухали її точку зору на ситуацію, яка 

відбувається, адже зазвичай соціальне оточення таких дітей спрямовує всю 

свою увагу лише на медикаментозне лікування. Під час спілкування з 

онкохворою дитиною будь-який фахівець не повинен спрощувати ситуацію, 

тобто говорити, що все це тимчасово і швидко пройде, бо тоді дитина буде 

вважати хворобу несерйозною і не буде докладати зусиль на її подолання. 

Також не варто наводити ніяких статистичних даних щодо онкологічних 

захворювань, адже не відомо як сприйме їх клієнт відносно своєї ситуації. 

В науковій літературі спілкування розглядається як функція, що 

перебудовує діяльність особистості та перетворює її складну систему; з одного 

боку є частиною будь-якої діяльності людини, з іншого боку діяльність є 

умовою спілкування, яке присутнє в будь-якій діяльності в якості її елементу; 

як комунікація, як відношення, взаєморозуміння та взаємовплив; як діяльність, 

через яку людина будує свої відносини з іншими людьми [2]. 

Одним із компонентів спілкування з онкохворими дітьми, який сприяє 

успішній взаємодії, є гендерна чутливість, тобто здатність сприймати, 
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усвідомлювати і моделювати дію вербальних, невербальних і наочних впливів 

соціального середовища, методів і форм роботи з формування гендерної 

рівності, здатність уловлювати і реагувати на будь-які прояви дискримінації за 

ознакою статі [1]. Гендерно-чутливе спілкування базується на рівності статей та 

виявляється в отриманні правильної інформації з гендерних питань та 

використанні цієї інформації як основи для прийняття збалансованих рішень. 

Процес гендерно-чутливого спілкування складається з 4 етапів :  

1) Спостереження: діагностика того, що дійсно відбувається з 

хлопчиком/дівчинкою, як вони себе поводять, як реагують на хворобу, 

реабілітаційні заходи, на медичний персонал і батьків, без судження та оцінки 

поведінки онкохворих дітей (лише констатація фактів). 

2) Почуття: аналіз стану хлопчика/дівчинки, їх переживань, емоцій 

за різних умов, реакцій на стресові ситуації. 

3) Потреби: діагностика потреб хлопчика/дівчинки як важливих 

засобів мотивації до одужання; потреби пов’язані з почуттями, які ми 

ідентифікували на попередньому етапі. 

4) Запит: конкретне прохання, звернення хлопчика/дівчинки, яке 

відноситься до побажань в адресу медичного персоналу, дорослих (можливе 

лише після висловлення трьох попередніх компонентів). 

Таким чином, одна з функцій гендерно-чутливого спілкування 

надзвичайно чітко виразити ці чотири етапи або усно, або за допомогою інших 

засобів. Інший аспект такого спілкування полягає в отриманні тих же чотирьох 

компонентів від співрозмовника. Фахівець спочатку дізнається, що дитина 

усвідомлює, почуває і чого потребує, а потім отримує інформацію про те, що 

могло б збагатити її життя, тобто отримує четвертий компонент – запит.  

Саме гендерно-чутливе спілкування здатне забезпечувати продуктивну 

взаємодію, яка дозволяє суб’єктам не лише обмінюватись інформацією, а й 

особистісними цінностями незалежно від статі. Цей процес дозволяє 

онкохворій дитині стати гендерно-чутливою до ситуацій гендерної нерівності, 

протистояти дискримінації та здійснювати індивідуальний життєвий вибір в 

сучасному суспільстві, яке динамічно розвивається. В ході своєї роботи 

фахівець повинен забезпечувати онкохворим дітям умови для гендерної 

соціалізації, які перешкоджають нівелюванню індивідуальних особливостей, 

сприяють гендерному самовизначенню, незалежно від гендерних стереотипів, 

дозволяють покращити якість майбутнього життя, забезпечують мотивацію до 

одужання. У процесі гендерно-чутливого спілкування фахівець допомагає 

онкохворій дитині зруйнувати традиційні культурні обмеження розвитку 

потенціалу особистості в залежності від статі, створити умови для 

максимальної самореалізації та розкриття здібностей. 
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МОДУЛЬ 4: ГЕНДЕР У ПОЛІТОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЇ 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕР» 

Юрій Гуртовий 
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імені Володимира Винниченка 

Поняття "гендер" вводилося в 50-х роках для того, щоб відкинути 

"біологічний детермінізм" у самовизначенні людини. Якби просто йшлося  про 

захист прав жінок, терміну "статева рівність" або "рівність за статевою 

ознакою" було б цілком достатньо. Наполягання на слові "гендер" свідчить про 

те, вводиться нове поняття, призначення якого є захист прав тих людей, у яких 

самовизначення не співпадає з їх біологічною статтю. Тобто на перший план 

виходить самоідентичність людини. 

З метою навчання і просвіти активісти гендерного руху створили дружню 

до дітей графіку, таку, як «Genderbread Person». «Genderbread Person» вчить, 

що, коли мова йде про гендер, люди мають п'ять різних характеристик, кожна з 

яких падає по спектру. 

 
Рис. 1 Виміри поняття гендеру на прикладі 

 “Genderbread Person” і «Gender unicorn» 

 

Існує “гендерна ідентичність”, тобто “як ви, у своїй голові, визначаєте 

свій гендер. Варіанти гендерної ідентичності:«жінка», « чоловік », «гендерно 

інший (queer)».  

Другою характеристикою є «гендерне вираження», яке є «способом 

представлення гендеру, через свої дії, одяг і поведінку». Крім «жіночого» або 

«чоловічого», варіанти – «бутч», «фемме», "андрогінні" або "ґендерно 

нейтральні". 

Третій – “біологічна стать”, яка визначається як “фізичні характеристики 

статі, з якими ви народилися і розвиваєтеся, включаючи геніталії, форму тіла, 

висоту голосу, волосся на тілі, гормони, хромосоми і т.д.” 
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Останні дві характеристики стосуються сексуальної орієнтації: 

«сексуально приваблюють» і «романтично приваблюють». Варіанти включають 

«Жінки / Жінки / Жіночність» і «Чоловіки / чоловіки / Маскулінність». 

«Genderbread Person» намагається локалізувати ці п'ять характеристик на 

тілі: гендерна ідентичність в головному мозку, сексуальна і романтична 

привабливість в серці, біологічна стать в тазі і гендерне вираження ззовні. 

Сьогодні активісти гендерного руху менше використовують “Genderbread 

Person” на своїх уроках, а обирають більше «Gender unicorn» (гендерний 

єдиноріг), створені Trans Student Educational Resources. Він має форму тіла, яка 

не є чоловічою або жіночою, а замість «біологічної статі» має «стать, 

призначену при народженні». 

Отже, в понятті "гендер" на перший план виходить такі два виміри, як 

гендерна ідентичність та гендерне вираження. Гендерна ідентичність виявляє 

внутрішній погляд людини на себе, тому входить в сферу почуттів і переконань 

конкретної людини, а значить нічого об’єктивного в понятті гендер годі й 

шукати. Тому вводити це поняття в законодавчі документи та юридичні акти 

значить ввозити троянського коня, з якого може вийти те, чого не чекають. 

Тобто, якщо взяти визначення поняття (не як біологічна стать, а як 

самоідентифікована стать) то "гендерна рівність" і "гендерні права" можуть 

означати дуже широкий спектр рівностей і прав, на які, суспільство, а й 

особливо представники  традиційних релігій, зрозуміло, не можуть погодитись. 

Якщо взяти простий приклад – всиновлення дітей. Чи повинна гомосексуальна 

пара мати в цьому однакові права із звичайною (класичною) сім'єю? Але 

поняття "гендерна рівність" до цього зобов'язує. Якщо не зараз, то потім із 

часом до цього підтягнеться обов'язково. До поняття «гендер», як його 

розуміють активісти гендерної рівності дуже багато питань: 

Як можна стверджуюти, що гендер є соціальним конструктом, водночас 

стверджуючи, що людина може бути змушена вибрати невластивий їй гендер? 

Якщо між чоловіком і жінкою немає значущих відмінностей, як можна 

стверджувати, що «гендерна ідентичність» є реальною, а людське тіло і її 

біологічна стать – ні? 

Чому якщо люди вільні робити все, що вони хочуть, і визначати себе, як 

би вони хотіли, але при цьому намагаються безжалісно інших примусити до 

прийняття ідеології трансгендерів? 

Якщо гендер є соціальною конструкцією, як гендерна ідентичність може 

бути вродженою та незмінною? Як особистість може бути незмінною 

(незмінною) стосовно постійно мінливого соціального конструкта? 

Що це навіть означає мати внутрішнє почуття гендеру? Який орган 

відчуває гендер?  

Гендерна ідентичність дуже схожа на релігійну ідентичність, яка 

визначається вірою і власними переконаннями. Але ці переконання можуть не 

відповідати реальності, а також змінюватися. Той, хто визнає себе 

християнином, вважає, що Ісус Христос є спаситель, в якому остаточно 

розкриваєься Бог. Той, хто ідентифікує себе як мусульманин, вважає, що 
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Мухаммед є остаточним пророком. Об’єктивної перевірки ніхто не може 

представити. 

У теоретичному плані по відношенню до природи гендеру, досі точаться 

гострі дискусії стосовно того, чи можна узагалі провести чітку межу між 

біологічним і соціальним. З іншого боку, існує стереотип масової "просунутої" 

свідомості, що провести межу таки можна. Цей стереотип, під тиском груп 

впливу і активістів, поступово втілюється в законодавства різних країн. 

Оскільки, теоретично питання не розв’язане, то "гендером" можна розуміти що 

завгодно. Отже, сучасні дискусії про "гендер" і законодавство – це типова 

боротьба за дискурс, річ суто ідеологічна. Церкви обстоюють свій світогляд, 

гендерні активісти та їхні свідомі чи несвідомі прихильники – свій. І зрозуміло, 

чому. Бо поняття "гендер" у законодавстві самим своїм фактом узаконює 

свободу вибору ідентичності. Тому два гендери, це лише етап, це А. Потім же ж 

доведеться сказати Б (non-binary gender, third gender, multi-gender). З точки зору 

формальної справедливості, і церкви, і активісти в рівних умовах. Ніхто не 

зобов’язаний відмовлятися від своєї картини світу. Тому спротив "гендерові" – 

річ цілком природна, як і спроби його нав’язати. Це війна світоглядів і наївні 

були б люди з традиційними уявленнями, якби просто відмовилися від свого: 

жодних раціональних арґументів, які б мали аподиктичну силу, їхні опоненти 

не наводять. Питання в одному – хоче суспільство називати щось по новому й 

жити в зовсім іншому світі чи ні. 

Наприклад, Ватикан неодноразово критикував ґендерні дослідження, а 

особливо queer-дослідження в рамках гендерних досліджень. Папа Франциск 

говорив про "ідеологічну колонізацію" [1], що "гендерна ідеологія" загрожує 

традиційній сім'ї та фертильній гетеросексуальності. Франція була однією з 

перших країн, де ця претензія стала широко поширеною, коли католицькі рухи 

пройшли по вулицях Парижа проти законопроекту про одностатеві шлюби і 

усиновлення. 

Навчання певним аспектам гендерної теорії було заборонено в державних 

школах Нового Південного Уельсу після незалежного розгляду того 

суперечливого матеріалу про гендер і секс, який був включений до ряду 

підручників. 

Ряд дослідників критикували даний концепт. У Центральній та Східній 

Європі зростають «анти-гендерні» рухи, особливо в Угорщині, Польщі. 

Зокрема, Програми гендерних досліджень були заборонені в Угорщині у жовтні 

2018 року. У заяві, опублікованій офісом прем'єр-міністра Угорщини Віктора 

Орбана, представник заявив, що "позиція уряду полягає в тому, що люди 

народжуються або чоловіком або жінкою, і ми не вважаємо це прийнятним для 

нас говорити про соціально сконструйовані статі, а не про біологічні статі". 

Заборона викликала критику з боку кількох європейських університетів, які 

пропонують цю програму, серед яких Центральноєвропейський університет у 

Будапешті [2]. 

У 2018 році група з трьох учених, які не є фахівцями в гендерних 

дослідженнях, поставила експеримент з написання свідомо абсурдних і / або 

неетичних статей, що пародіює типові роботи з гендерної теорії (в тому числі 
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містять стилізовані уривки з «Майн Кампф»). Всього було написано 20 статей, з 

них 7 були прийняті до публікації в рецензованих журналах, і ще стільки ж 

знаходилося на стадії розгляду на той час, як автори вирішили викрити свій 

експеримент [3]. 

Отже, постає необхідність чіткого означення поняття гендеру, його 

природи, об’єктивної ідентифікації гендеру, а також визнання того факту, що 

це поняття несе ідеологічні та світоглядні нашарування. 
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Ведення активних військових дій актуалізує ряд нерівностей: економічну, 

соціальну, расову, а поряд з тим, часто забувають гендерну нерівність. На 

сьогодні питання гендерної нерівності та захист прав жінок  на порядку 

денному  у зв’язку з євроінтеграційною політикою  держави.  Війна – це період, 

коли особливо зростає роль чоловіка і, як наслідок, падає роль жінки. В Україні 

це відбувається і в без того депресивно-сексиському регіоні.  Якщо звернутись 

до опитування проведеними представництвом Фонду імені Генріха Бьолля, 

серед жінок на Донбасі, після початку війни, то виявляється, що найбільш 

помітнішою для них економічна та трудова нерівність.  

Якщо заглибитись в історію гендерної нерівності на Донбасі, то це була 

нерівність чоловіків та жінок в трудовій сфері. Це стало наслідком виникнення 

психологічних травм у жінок. Причиною цього є умови праці. До Другої 

світової війни жінки не працювали в шахтах, за цей тривалий період в 

суспільстві глибоко окоренились  образи  «жінка-берегиня», «господарка», «для 

«жіночого щастя» потрібні «кохання» і «родина». На підставі цього виникає 

психологічне насильство у вигляді постійних цькувань та образ жінок.  І хоч з 

46 тисяч осіб, які отримали орден «За відбудову Донбасу», більшу частину 

складали жінки, гендерні стереотипи в суспільстві залишаються [1].  

Зараз гендерний аспект насильства в умовах війни в Україні слід 

розглядати в двох площинах: через жінок, які залишились по той бік ліній 

розмежування, близько півтора мільйона та вимушено переселених українок, 

більше ніж 900 тисяч осіб [2]. Промовистим є й той факт, що з людей, котрі 
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покинули зону конфлікту, 66% – жінки. Проте в українок по обидві сторони 

лінії розмежування є спільні умови та причини гендерної нерівності і 

психологічних травм. Налагодження побуту й інтеграція на новому місці має 

стати нелегким завданням для них, особливо в умовах непослідовної та 

непродуманої державної політики захисту прав та надання підтримки 

вимушеним переселенцям і переселенкам. Тому аналіз трансформації жіночого 

повсякдення може не лише виявити ці проблеми з інтеграцією та підтримкою, 

але й вказати на загальніші проблемні процеси в українському суспільстві. 

Першою спільною умовою є війна, під час неї на передній план виходять 

поняття сили, героїзму, сміливості – всіх тих рис, що традиційно асоціюються з 

чоловіками. Про «героя-захисника» говорять на всіх рівнях, його долею 

переймаються й відслідковують. Таке сприйняття можна зрозуміти, адже для 

частини чоловіків війна  питання фізичного виживання, а сама професія 

військового є чоловічою. Як наслідок, традиційна жіноча роль відходить на 

другий план, продовжує витіснятися з публічного в приватну, домашню сферу 

[2]. Сприйняття війни крізь призму захисника-героя є типовим для сучасного 

світу. Майже у всіх на рівні образів з Другою світовою війною домінують два: 

невідомий солдат – чоловік, який захищав державу та загинув невідомим, – та 

батьківщина-матір – жінка захисниця домашнього вогнища.  

Наступною умовою є нерівність в умовах оплати праці. Особливо 

страждають від цього жінки-переселенці в яких більшість та в яких заробітна 

плата менша на 20%. В умовах фактичного військового стану більшість 

бюджетних коштів йде на оборону, за рахунок пропорційного зменшення 

видатків на охорону здоров’я та освіту. Сфери, де в більшості зайняті жінки. За 

підрахунками експертів Всесвітнього економічного Форуму в Давосі, подолати 

різницю в можливостях працевлаштування та оплаті праці для чоловіків і жінок 

світ зможе через 170 років. Проблема менших заробітних плат в жінок 

виливається в проблему нижчого соціального забезпечення, через те, що 

заробітні плати впливають на розмір пенсії. 

Всі ці фактори та умови гендерного насильства, особливо війна 

спричинили теперішній стан жінок, які пов’язані географічно з цим 

конфліктом. Під час інтерв’ювання 270 жінок  представництвом Фонду імені 

Генріха Бьолля було визначено, що цитати з інтерв’ю чітко передають 

емоційний стан паніки, загрози, страху, відсутності сенсу, безсилля. Однією з 

ключових емоцій для багатьох жінок є страх. Говорячи про конкретні загрози, 

яких вони бояться, більшість жінок говорять про фізичні загрози війни – 

обстріли, загибель когось із близьких, каліцтво, руйнування. Також часом 

згадувалося про страх перед криміногенною ситуацією, а в містах, де були 

обстріли – страх перед інвалідністю Деякі жінки говорять про проблеми в 

контексті традиційних гендерних ролей, які створюють додатковий тиск на 

жінок у плані сподівань, тривог, турбот. Респондентки озвучують гендерний 

аспект проблеми, кажуть, що криза в Україні створила проблеми з 

можливостями ростити й навчати дітей, позбавила їх певного тилу – як жінок і 

як матерів [2].Також для частини жінок воєнний конфлікт несе додатковий 
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страх – за близьких чоловіків, зокрема – за синів. Це все наслідок сприймання 

жінки скрізь образ «жінки-господині». 

 

Список використаних джерел: 

1. Гендерні дослідження, проект «Донбаські студії» / Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа 

культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Генріха Бьолля. — Київ, 2015. — 228 

с. 

2. Потарська Н. Війна і трансформація повсякденності: жіночий погляд / Потарська Н., 

Дутчак О., - К.: Фонд ім. Г. Бьолля в Україні, 2015 р. – 40 с. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ  

УСПІШНОЇ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА 

Дарина Нестеренко  

магістрантка спеціальності «Політологія. Гендерні студії» 

 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

Забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є 

метою всіх розвинених країн світу.  Мета нашого дослідження проаналізувати 

соціально-психологічні аспекти самовияву жінок-політиків, визначити головні 

риси характеру успішних постатей сьогодення. Психологічний аналіз зможе 

показати, що стає перешкодою для сучасної жінки брати активну участь в 

політиці та якими якостями володіють успішні жінки. 

Наше суспільство ще далеке від стабільності, адже саме в стійкому 

суспільстві жінка має більше шансів зайняти лідерські позиції. Зараз на 

наш ґрунт все більше переноситься західна модель культури, і з'явився раніше 

не існуючий тип ділової жінки. Але за все треба платити – у новій ролі жінки 

змушені відмовитися від традиційних жіночих цінностей, приймаючи цінності 

традиційно чоловічі [3]. 

Конфлікт полягає в протиріччі цінностей «сім'я, дім, любов» і цінностей 

незалежності і росту. Займаючи керівний пост, вони всіма силами намагалися 

скасувати в собі лідера, тому що беззаперечна слухняність статусним особам 

несумісна з такими якостями справжнього лідера, як азарт, ініціатива, 

норовистість, врешті-решт, в силу цих причин багато хто був, те саме що 

секретаркам. Сходження по сходах успіху виявилося справою важкою і 

небезпечною.  Жінка-політик повинна постійно доводити собі й оточуючим, що 

займається саме своєю справою. Головна перешкода кар'єри багатьох жінок - в 

невмінні дівчаток, а потім і жінок ладнати між собою, «грати в команді", бути 

поблажливими до недоліків інших людей. Один з головних підводних 

каменів на шляху розвитку кар'єри ділової жінки – брак глобального, 

оглядового погляду на проблему, розвинений консерватизм, тенденція грузнути 

в дрібницях і емоціях, в'язнути в системі людських відносин [3]. 

Але у жінки є ряд переваг, реалізувавши які, вона може стати успішним 

керівником. Жінка-лідер має більш тонкий соціальний інтелект, вона тонше 
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відчуває нюанси відносин, у тому числі і відношення до себе. Вона вміє оціню-

вати і прогнозувати поведінку інших людей. Правда, її більше, ніж чоловіків, 

підстерігає небезпека піти на поводу у своїх емоцій. А істеричність і лідерство 

– є речі несумісні. Жінка володіє більшою контактністю і практичністю 

мислення. Якщо чоловік схильний будувати довгострокові плани, розраховува-

ти на довгострокову перспективу, то жінка віддає перевагу конкретно 

гарантований результат, «тут і зараз». Жінка краще за чоловіка контролює свої і 

чужі помилки, вона, як правило, краще формулює свої думки і виражає ідеї. 

Помічено, що вона менше, ніж чоловіки реагує на залицяння і сексуальні 

домагання в ділових відносинах. Вона чітко розрізняє справу і розваги [4].  

Проаналізуємо соціально-психологічні особливості канцлера Німеччини  

Ангела Меркель.  Німецькі політологи стверджують, що її єдиний козир – 

скромна чарівність «звичайної жінки», яка «нічого не хоче для себе». Інші 

аналітики вважають, що секрет Ангели Меркель полягає в її непримітній 

зовнішності й відсутності харизми: це не тільки стало для неї відмінним 

маскуванням, але і робить Меркель досить ефективним парламентарем, який на 

перший погляд нічим не загрожує опонентам. 

Виходячи з аналізу особистісних і комунікативних якостей Ангели 

Меркель, дослідники відносять її до психотипу «Аналітик», для якого 

характерні інтроверсія, логіка і раціональність поведінки. Як парламентер вона 

прагне до неупередженості, максимально абстрагується від емоційних 

переживань в ділових питаннях, намагається знайти об'єктивні підстави для 

своїх рішень, вникнути в суть питання, викласти своє бачення проблеми в 

системі. Меркель незмінно проявляє спокій, врівноваженість, виваженість 

суджень, в будь-якому випадку не змінює правил коректної поведінки. 

Зазвичай канцлер спирається на метод переконання, заснований на чітких, 

логічно обґрунтованих висловлюваннях, при цьому дає зрозуміти, що її оцінка 

об'єктивна. Змінити свою думку вона може тільки в тому випадку, якщо їй 

запропонують більш аргументовану позицію. Безкомпромісність в спілкуванні 

Меркель може проявляти тільки в тому випадку, якщо мова йде про 

принциповому питанні, наукової і соціальної істини. Серед дипломатів за 

канцлером закріпилося прізвисько «Тефлоновий Меркель» - таким епітетом її 

нагородили за вміння завжди виходити сухою з води. 

Американські вчені, які становлять психологічний портрет Меркель, 

наголошують на тому, що вона методична, раціональна і прагматична; у важких 

обставинах діє рішуче, але в цілому намагається не ризикувати і рідко буває 

креативною. Вона відома своїм небажанням вплутуватися в гучні дебати на 

переговорах і вважає за краще залишатися в стороні до тих пір, поки не 

визначиться розстановка сил, щоб потім направити дебати в потрібне для себе 

русло. Меркель, незважаючи на скромний вигляд, дуже амбітна, впевнена в собі 

і завжди прагне досягати поставленої мети: «Вона хоче бути першою у всьому, 

чим би не займалася, знати більше, ніж інші», – підкреслює німецький 

політолог Герд Лангут [1]. В управлінні авторитарна, не звикла рахуватися ні з 

чим і ні з ким. Але часом канцлер втрачає свою холоднокровність і може 

проявляти сильний гнів. 
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Необхідно особливо відзначити, що на переговорах Ангелу Меркель 

сприймають перш за все як жінку, а потім вже як керівника. Їй доводиться 

стикатися з дилемою: якщо вона буде вести себе на переговорах «по-

жіночому», її компетентність і авторитет серед колег-чоловіків (яких абсолютна 

більшість) опиняться під питанням. Якщо ж Меркель проявить твердість, 

прагматичність (вважаються традиційно чоловічими якостями), її перестануть 

вважати «справжньою жінкою». Словом, Ангелі Меркель постійно доводиться 

балансувати на межі перетину образів, прагнучи залишатися і жінкою, і 

авторитетним керівником.  

Політика стає все більш поширеною професією і важливим видом 

діяльності  і залучає  все більшу кількість людей до свого кола. Природно, що 

жінки вибирають політичну діяльність, оскільки мають відповідну освіту, 

знання, амбіції, бажання реалізувати свої можливості на складній політичній 

арені.  Особистісними детермінантами їх успіху, насамперед, є здатність гнучко 

поєднувати маскулінні та фемінні якості. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 

НАПРЯМОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 

Анна Пасічник  

методист комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 
 

Україна інтегрується до європейського співтовариства, що потребує 

кардинальної перебудови всіх суспільних інституцій та процесів. У контексті 

європейського розвитку нашого суспільства особливої уваги набуває 

впровадження принципів гендерної рівності та недискримінації в систему 

освіти. Українська освіта залишається недостатньо чутливою до проблем 

гендерної рівності і має асиметричну модель на різних її рівнях. На структурно-

організаційному рівні наявна в українській освіті гендерна сегрегація та 

стереотипізація; гендерна стратифікація педагогічної діяльності та 

викладацького, педагогічного й науково-педагогічного складу. Сучасні 

вітчизняні дослідження засвідчують значну фемінізацію галузі (представленість 

жінок становить близько 78,3%), проте кількість жінок і чоловіків відрізняється 

на різних щаблях освітньої ієрархії та на різних рівнях освіти. Якщо у закладах 

дошкільної освіти працюють майже виключно жінки (98,6%), то у 
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викладацькому складі вищих навчальних закладів чоловіки становлять 

практично половину викладацького складу. На змістовно-процесуальному рівні 

наявні “приховані” та “відкриті” елементи гендерної дискримінації. Йдеться як 

про зміст навчальних предметів та його відображення в навчально-методичній 

літературі; гендерні взаємини в педагогічному колективі, стиль викладання та 

педагогічного спілкування; упередженість в оцінюванні навчальних та 

професійних результатів суб’єктів навчально-виховного процесу, так і про 

наявність окремих програм/блоків для хлопців/юнаків та дівчат/юнок; 

мовленнєвий/мовний сексизм. 

Для досягнення гендерної рівності в системі освіти, що означати 

забезпечення всім учасникам/учасницям освітнього процесу в Україні, 

незалежно від їхніх статевих чи гендерних характеристик рівних можливостей 

доступу до позитивних результатів у сфері освіти і науки. було розроблену 

розроблено стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у 

сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020» (далі – Гендерна стратегія) [2]. 

Гендерна стратегія визначає базові принципи, мету, стратегічні цілі, завдання, 

цільові групи, сфери впровадження та реалізація державної політики гендерної 

рівності та недискримінації в освіті. Метою гендерної стратегії є забезпечення 

комплексного впровадження гендерної рівності та недискримінації до 

вітчизняної системи освіти та визначити шляхи спрямування розвитку освіти на 

системне дотримання гендерного підходу, що забезпечуватиме відповідність 

вітчизняної освіти світовим демократичним засадам. В основу гендерної 

стратегії покладено  такі принципи:  

  дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, 

егалітарності (рівності прав і можливостей), інклюзивності, толерантності, 

недискримінації;  

 системності та комплексності, які передбачають системну розробку та 

впровадження досяжних стратегічних завдань, міжінституційну співпрацю для 

їх практичної реалізації; 

 відкритості, прозорості, цілісності, що зумовлюють публічну розробку 

стратегії, її обговорення у експертному та громадському середовищі. 

Реалізація Гендерної стратегії полягає у досягненні таких стратегічних 

цілей: 

 комплексне впровадження принципів гендерної рівності та 

недискримінації до освітніх регуляторно-нормативних документів; 

 удосконалення організації та змісту навчально-виховного процесу на 

засадах гендерної рівності та недискримінації; 

 формування професійної спільноти фахівців із питань гендерної 

рівності та недискримінації. 

Сферами впровадження гендерної рівності та недискримінації є всі рівні 

освіти по Міжнародній Класифікації освіти та сфера управління освітою. 

Реалізація Гендерної стратегії можлива за умов цілеспрямованої системної 

навчально-виховної діяльності, орієнтованої на створення гендерночутливого 

освітнього середовища з рівними можливостями самореалізації особистості. 
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НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ  

Юрій Штим  
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

В теперішній час в Україні актуалізується тема дослідження гендерних 

проблем, а також ролі жінок в сучасному суспільстві. Аналізу підлягають 

найрізноманітніші аспекти участі жінок і чоловіків в різних сферах 

життєдіяльності і особливо роль жінок в суспільстві, що трансформується з 

урахуванням конфлікту на Сході України. Окупація Кримського півострову, 

проведення антитерористичної операції на сході України, функціонування 

органів державної влади, установ та організацій в умовах особливого періоду 

значно вплинули на структуру соціуму, зокрема на руйнацію стереотипних 

уявлень щодо соціальних ролей. За більше ніж два роки особливого періоду 

участь жінок у бойових діях стала для суспільства радше нормою, ніж винятком 

[5]. Нині жіноцтво представлене на всіх напрямках безпосередньої участь у 

воєнних діях, а також забезпечення врегулювання конфлікту та встановлення 

миру, а саме: політичному, волонтерському та власне військовому [1].  

Традиційно, жінки завжди були виключені з практики міжнародної 

безпеки, через поширену ідею про те, що за своєю суттю, вони є миролюбними 

матерями. Місце жінок, в умовах війни, завжди було позначено в рамках 

волонтерів, медсестер, або просто жертв насильства [2]. 

Під гендерним насильством (gender-based violence) мається на увазі 

насильство, яке чинять переважно чоловіки проти переважно жінок. Загалом 

агресивну поведінку очікують від саме чоловіків, тому чоловіки — це та група, 

яка переважно чинить насильство будь-якого типу (хоча й сама страждає від 

насильства у війнах, розбоях, вуличному насильстві тощо). Тобто передусім 

чоловіки є агресорами, які коять насильство проти жінок, дітей та інших 

чоловіків. Жіноча гендерна роль «пасивної» і «слабкої» статі, гендерна 

нерівність, нерівні можливості на ринку праці тощо роблять жінок групою, 

вразливішою до насильства. 

Найпоширенішими видами гендерного насильства у світі вважаються 

зґвалтування. Сексуальне насильство — протиправне посягання однієї особи на 

статеву недоторканнiсть іншої. Сексуальне насильство включає в себе 

зґвалтування, та будь-який інший напад сексуального характеру, вчинений 
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стосовно жінок і дівчат, чоловіків і хлопців. Його наслідки можуть бути 

важкими, включаючи тяжкі фізичні та психологічні наслідки для постраждалих 

і свідків, а також мати дестабілізуючий вплив на громади та суспільство в 

цілому. Важливо відрізняти сексуально-гендерно обумовлене насильство від 

сексуального насильства в умовах конфлікту. Сексуально-гендерно обумовлене 

насильство може проявлятися як тактика війни, залякати, принизити, 

підкорити, насильницько переселити членів громади чи етнічних груп.  

Сексуальне насильство в умовах конфлікту – це злочин згідно 

міжнародного гуманітарного права, до якого часто вдаються сторони 

конфлікту, можуть здійснювати офіційні військові формування, бойовики, 

миротворчі місії, тощо.  

Історичні та структурні відмінності, які є між чоловіками і жінками, а 

також різні форми дискримінації за ознакою статі, яким піддаються жінки в 

усьому світі, сприяють тому, що жінки та дівчата, частіше страждають від 

сексуального насильства в умовах конфлікту. 

Управління Верховного Комісара ООН з прав людини підготувало 

аналітичний звіт «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом в Україні 

14 березня 2014 року — 31 січня 2018 року» [2]. Як відомо з міжнародного 

досвіду, сексуальне насильство в період воєнних дій може застосовуватися як 

одна з тактик ведення війни. У звіті зазначається: «Відповідно до випадків, 

задокументованих УВКПЛ у період з 14 березня 2014 року по 31 січня 

2018 року, немає підстав уважати, що сексуальне насильство використовується 

в стратегічних чи тактичних цілях урядовими силами або озброєними групами 

в східних областях України чи Російською Федерацією в Автономній 

Республіці Крим. Незалежно від масштабів сексуальне насильство, особливо в 

контексті конфлікту, є серйозним порушенням особистої недоторканності і 

може за певних умов становити катування або інше жорстоке, нелюдське чи 

таке, що принижує гідність, поводження. Окремі із задокументованих випадків, 

будучи пов’язаними зі збройним конфліктом, можуть становити воєнні 

злочини». 

Список використаних джерел: 

1. Жінки, мир та безпека: інформаційно-методичний збірник. - К., 2014.- 148 с. 

2. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: 

Заповіт. – 224 с. 

4. Карпов В. Политика искажения роли женщин в военно-политических событиях (на 

примере изображения в СМИ евромайдана и войны на востоке Украины / В. Карпов // 

Гендерный журнал «Я». – 1/2015 (37). – С. 10-14. 

5. «Невидимий батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО: соціол. дослідж. / Укр. 

жіноч. фонд; [авт. тексту: Г. Гриценко, А. Квіт, Т. Марценюк]; за заг. ред. Тамари 

Марценюк. – Київ: СТ-ДРУК, 2016. – 67 с. 

https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html#_ftn95


68 

ЗМІСТ 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ....................................................................................... 3 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО координатора проекту GeSt  професора університету 

Вітовта Великого (Литва, м.Каунас) Наталії Мажеікієнє 3 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО координатора проекту GeSt у ЦДПУ ім. В.Винниченка 

професора Ольги Авраменко 4 

Наталія Климчук, Катерина Акбаш 
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ  ТА 

ГЕНДЕРУ (SIGI) 6 

МОДУЛЬ 1: ГЕНДЕРНА СТАТИСТИКА ........................................................... 8 

Ірина Петрикова, Катерина Акбаш 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНДЕКСУ ЕКОНОМІЧНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК (WEO) 8 

Галина Водзинська 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

ЗДОРОВ’Я 9 

Дмитро Завражний, Віктор Токарь 

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ 

СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 11 

Анастасія Крячко, Залмен Філєр 

ВИДАТНИЙ ЕКОНОМІСТ-СТАТИСТИК СУЧАСНОСТІ 14 

Олег Кулигін 

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГЕНДЕРНОЇ ПИТОМОЇ 

АСИМЕТРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 16 

Єгор Мишко 

ГЕНДЕРНА ПИТОМА АСИМЕТРІЯ ДОСЛІДНИКІВ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 

Олена Повєткіна,Роман Ісмієв 

ЄДИНА ЖІНКА – ФІЛДСОВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ МАР'ЯМ 

МІРЗАХАНІ 21 

Олександр Скирда 

ТЕСТУВАННЯ З ГЕОЛОГІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 22 

Ольга Турчина 

МІЖНАРОДНІ ГЕНДЕРНІ ІНДЕКСИ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

ОЦІНЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ 25 

Анна Шипуліна 

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА MOODLE ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНОГО 

АНАЛІЗУ 27 

МОДУЛЬ 2: ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ У ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУКАХ ......... 30 

Тетяна Штим 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 30 



69 

Віталій Ніколаєв, Валерія Мамай 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ МУЗИЧНИХ ЛІТЕРАТУР  

ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ ЗАСОБАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 31 

Mariia Yenner 

MONITORING GENDERED REPRESENTATIONS IN EFL 

TEXTBOOKS 32 

Марина Клюєнко 

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КВЕСИТИВІВ У АНГЛІЙСЬКОМУ 

МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 34 

Анастасія Новохатько 

ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ПОЯСНЮВАЛЬНОМУ МОНОЛОЗІ 

ВЧИТЕЛЯ (на матеріалі професійно-орієнтованого мовлення 

американських учителів-жінок) 37 

МОДУЛЬ 3: ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ .................................................................................................. 40 

Олександр Бєлих, Владислав Олефіренко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ 40 

Ольона Бузюн 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЖІНКИ-

ПОЛІТИКА 42 

Володимир Гошків 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО ВІКТИМНОЇ 

ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ 44 

Ольга Демчина 

ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

ФЕНОМЕН 45 

Альона Ляшенко, Катерина Кот 

САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЛІДЕРСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНОК 47 

Катерина Олексюк 

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАХУ УСПІХУ У ЖІНОК-

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 49 

Надія Рощот 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ ЖІНКИ 

МЕНЕДЖЕРА 50 

Ірина Шиманська 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК 

ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ 

ПРАЦІВНИКА 52 

Христина Шелочева 

ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ СПІЛКУВАННЯ З ОНКОХВОРИМИ 

ДІТЬМИ 54 



70 

МОДУЛЬ 4: ГЕНДЕР У ПОЛІТОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЇ ..................................... 57 

Юрій Гуртовий 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕР» 57 

Владислав Лях 

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ТА ВІЙНА В УКРАЇНІ 60 

Дарина Нестеренко 

НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 62 

Анна Пасічник  

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 64 

Юрій Штим  

НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Лупан І.В. 

Комп’ютерна верстка Лупан І.В. 
 

 

СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИДАВНИЦТВ, ВИГОТОВНИКІВ 

І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

СЕРІЯ ДК №1537 від 22.10.2003 р. 

 

Підписано до друку 23.04.2019. Формат 60х84 1/8. Папір офсет. 

Друк різограф. Ум. друк. арк. 3,98. Облік. видав. арк. 8,14. Тираж 100.  

 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка 

250006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 

Тел.: (0522) 24-59-34 

Fax.: (0522) 24-85-44 

E-mail: mails@kspu.kr.ua



 

 

NEWSLETTER 
 
 
 
 

The UNIQUE Master’s Degree Educational and 
Professional Programs in the Ukrainian Higher 

Education Institutions 
 

Within the framework of international three-year Erasmus+ 
project "Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and 
Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions 
(GeSt)" (№ 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP http:// 
gestproject.eu/) in 2016 three Ukrainian universities began the 
training of the qualified specialists in the field of social and 
behavioral sciences, that have a wide range of methodological and 
epistemological approaches to gender issues. More information 
about the GeSt project and its results can be found on the project 
website and in the social networks Facebook 
(https://www.facebook.com/  
gestproject.eu) та LinkedIn (https://www.linkedin.com/ 
groups/8581671).  

Each of the Ukrainian universities participating in the project, 
as a result of cooperation with partners from Lithuania, Greece, 
Hungary, Morocco and Tunisia, has developed and implemented a 
Master's  
Degree Program. 
 

The study programs provide students with the opportunity to 
study according to a modernized European program using 
advanced computer technology; participate in the events held with 
the participation of European partners; conduct the joint gender 
studies with scholars from participating countries and partners in a 
grant project; publish the scientific articles in co-authorship with 
scientific directors in the international journals of participating 
countries (Hungary, Lithuania, Greece); have the prospects of the 
academic (academic) mobility with the universities of the member 
countries of the Erasmus + program.  

We are waiting for the future students and are ready to 
cooperate with all interested individuals and organizations whose 
activities are aimed at raising the level of understanding of gender 
issues in society and how to solve them. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukrainian  
Universities – the 
project 
participants : 
 
The Volodymyr 
Vynnychenko Central 
Ukrainian State 
Pedagogical University 
 
The Nizhyn Mykola Gogol 
State University 
 
The Vasyl Stefanyk 
Precarpathian 
National University 
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Ukrainian 
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Hungary 

Morocco 
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The Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State 
Pedagogical University  

The university provides an educational-professional 

program "Educational, pedagogical sciences 

(Educational Measurement. Gender Studies: A Scientific 

Aspect)". The graduates of this program (the specialists in 

the field of information and informational analytics) master 

the theoretical and practical innovative methods of gender 

studies that are widely used in the educational and other 

socio-economic, political and legal spheres. The detailed 

information about the training program is provided: 

https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/ mizhnarodni-

proekty/proekt-erasmus/1573-erasmus.html 

 
 
The Nizhyn Mykola Gogol State University  

The university provides a Master's program "Political 

science. Gender Studies" specialty 052 "Political 

Science", where the future political scientists, besides 

professional competencies, master the methodology of 

gender analysis of legal and political relations; understand 

the specifics of constructing the interdisciplinary approaches 

to gender analysis and develop the ability to critically 

evaluate the political institutions and political processes in 

the terms of a gender-based approach. The detailed 

information about the training program is provided: 

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-ta-

metodiki-vikladannya-istoriko-pravoznavchikh-distsiplin/ 

abituriientam/item/1800-mahistratura 

 

 
The Vasyl Stefanyk Precarpathian National University  

The university provides a Master's program on specialty: 

053 "Psychology", specialization "Social Psychology. 

Gender Studies", where the future psychologists master: 

the ability to analyze the gender issues that may arise for 

men or women in different spheres of life; the psychological 

technologies of working with women who have survived 

violence; techniques, advisory services for women on career 

development issues. The detailed information about the 

training program is provided: https:// 

ksp.pnu.edu.ua/магістерська-програма-соціальна-пси/  

https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus/1573-erasmus.html
https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus/1573-erasmus.html
https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus/1573-erasmus.html
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-ta-metodiki-vikladannya-istoriko-pravoznavchikh-distsiplin/abituriientam/item/1800-mahistratura
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-ta-metodiki-vikladannya-istoriko-pravoznavchikh-distsiplin/abituriientam/item/1800-mahistratura
https://ksp.pnu.edu.ua/Ð¼Ð°Ð³Ñ�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°-Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð°-Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð
https://ksp.pnu.edu.ua/Ð¼Ð°Ð³Ñ�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°-Ð¿Ñ�Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ð¼Ð°-Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð


 

Інформаційний 
 

лист 
 

Унікальні магістерські освітньо-професійні 

програми в українських закладах вищої освіти 
 

У рамках реалізації міжнародного трирічного проекту за 
програмою Еразмус+ «Гендерні студії: крок до демократії 
та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями 
(GeSt)» (№ 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP http:// 
gestproject.eu/) з 2016 року в трьох українських університетах 

розпочалася підготовка кваліфікованих фахівців в області 
соціальних та поведінкових наук, які володіють широким 
колом методологічних і епістемологічних підходів з гендерної 
проблематики. Більше інформації про проект GeSt та 
результати його діяльності можна знайти на сайті проекту та в 
соціальних мережах Facebook 
(https://www.facebook.com/gestproject.eu) та LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/groups/8581671).  

Кожен з українських університетів-учасників проекту, в 

результаті співпраці з партнерами з Литви, Греції, Угорщини, 

Марокко та Тунісу, розробив і реалізує унікальні освітньо-

професійні програми підготовки магістрів.  
Програми надають студентам можливості навчатися за 

модернізованими стандартами європейського зразка з 

використанням найсучаснішої комп’ютерної техніки; брати 

участь  
у заходах, що проводяться за участю європейських 
партнерів; проводити спільні гендерні дослідження з 
науковцями країн-учасників та партнерів грантового проекту; 
публікувати наукові статті у співавторстві з науковими 
керівниками у міжнародних журналах країн-учасників 
(Угорщини, Литви, Греції); мати перспективи навчальної 
(академічної) мобільності з університетами країн-членів 
програми Еразмус+. 

Ми чекаємо майбутніх студентів і готові до співпраці з 
усіма зацікавленими особами й організаціями, діяльність яких 
спрямована на підвищення рівня розуміння гендерних 
проблем в суспільстві і методів їх вирішення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Українські 

університети — 

учасники проекту: 
 
Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка  
Ніжинський державний 

університет імені Миколи 

Гоголя  
Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника 

 

Співпраця 

українських 

університетів з 

партнерами: 
 

Литва 
 Греція 
Угорщина 
 Марокко  
Туніс 



 

 

Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка 

В університеті діє магістерська освітньо-професійна 

програма «Освітні, педагогічні науки. (Освітні 

вимірювання. Гендерні студії: науковий 

аспект»),випускники якої – фахівці у галузі інформації та 

інформаційної аналітики – оволодівають теоретичними та 

практичними інноваційними методами з гендерних студій, 

що знаходить широке застосування в освітній та інших 

соціально -економічних та політико-правових сферах. 

Детальна інформація про програму підготовки 

представлена: https:// phm.cuspu.edu.ua/nauka/ 

mizhnarodni-proekty/proekt-erasmus/1573-erasmus.html 

 

Ніжинський державний університет  
імені Миколи Гоголя 

В університеті діє магістерська програма 
«Політологія.Гендерні студії» за спеціальністю 052 
«Політологія», де майбутні магістри-політологи, окрім 
фахових професійних компетентностей, оволодівають 
методологією гендерного аналізу правових та політичних 
відносин; усвідомлюють специфіку побудови 
міждисциплінарних підходів до аналізу гендеру та 
розвивають здібності критичної оцінки політичних інститутів 
та політичних процесів з точки зору гендерного підходу. 
Детальна інформація про програму підготовки 
представлена: 
http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-prava-ta-
metodiki-vikladannya-istoriko-pravoznavchikh-
distsiplin/abituriientam/item/1800-mahistratura  
 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

В університеті діє магістерська програма за спеціальністю: 
053 «Психологія», спеціалізація «Соціальна психологія. 
Гендерні студії», де майбутні магістри-психологи 
оволодівають: вміннями аналізувати гендерні проблеми, які 
можуть виникати у чоловіків чи жінок у різних сферах життя; 
психологічними технологіями по роботі із жінками, які 
пережили насилля; техніками, прийомами консультативної 
допомоги жінкам з питань кар’єрного зростання. Детальна 
інформація про програму підготовки представлена: https:// 
ksp.pnu.edu.ua/магістерська-програма-соціальна-пси/ 


