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Програма  
формування
гендерної  
культури молоді

Блок 1.

Заняття Види роботи
Орієнтована  
тривалість

Реквізит

Заняття 1.  

Що таке  
гендер?

Привітання. Вступ. 5 хв.

Знайомство. 10 хв.

Очікування 10 хв.

Презентація  
особистого гендерного 
обліку.

15 хв. Кольорові стікери, 
маркери, ручки чи 
олівці.

Інформаційне  
повідомлення:  
«Гендер».

10 хв. Плакати з визна-
ченням основних 
понять

Діагностичне  
анкетування

15 хв. Бланки анкет для 
учасників

Заняття 2.  

Дослідження 
гендерних  
уявлень молоді

Привітання 5 хв.

Мозковий штурм:  
«В яких сферах 
суспільство очікує від 
чоловіків та жінок»

15 хв.

Вправа  
«Ціна стереотипу»

20 хв.

Мозковий штурм:  
«Хто формує та  
підтримує гендерні 
стереотипи?»

10 хв. Фліп-чарт  
(папір А1), маркер

Дискусія:  
«Навіщо потрібна  
гендерна рівність  
чоловікам та жінкам?»

20 хв.
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Блок 2.

Заняття Види роботи
Орієнтована  
тривалість

Реквізит

Заняття 3.  

Гендерна 
соціалізація 
дитини

Привітання. 7 хв.

Інформаційне  
повідомлення:  
«Як вчать бути хлопчи-
ками та дівчатками»

13 хв.

Вправа:  
«Два світи в одному»

30 хв.

Тест:  
«Збереження рівнова-
ги у вихованні дітей» 
(завдання для  
самопізнання)

20 хв. Папір (кольоро-
вий, гофрований), 
газети, журнали, 
ножиці, клей, крей-
ду, шматки тканини,  
ляльки-чоловіки із 
гардеробом, іграш-
кові машинки та 
іншу техніку, зброю, 
вудки, порожні 
банки з-під пива, 
іграшкові телефони 
і для дівчат…

Вправа:  
«Ця дитина – хлопчик 
чи дівчинка?»

10 хв. Роздруковані  
бланки тесту

Заняття 4. 

Чоловічий  
та жіночий  
світи: спільне  
та від’ємне

Інформаційне  
повідомлення:  
«Чи справді чоловіча 
стать є «сильною», а 
жіноча – «слабкою»?

10 хв.

Вправа  
«ИКНІЖ – ИКІВОЛОЧ»

20 хв. Паперові кольорові 
смужки

Вправа:  
«Позич у жінки чи 
чоловіка»

20 хв.

Тест:  
«Визначення свого 
типу гендерної  
поведінки»

15 хв.

Домашнє завдання 5 хв.
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Заняття Види роботи
Орієнтована  
тривалість

Реквізит

Заняття 5. 

Гендерна  
експертиза  
очима юнацтва

Інформаційне  
повідомлення:  
«Гендерно-чуттєвий 
підхід»

10 хв.

Вправа:  
«Гендерна експертиза 
в дії»

30 хв.

Вправа:  
«Реклама в ЗМІ»

20 хв.

Підведення підсумків 5 хв.

Заняття 6.

Поняття  
про гендерні  
стереотипи

Інформаційне  
повідомлення:  
«Види гендерних  
стереотипів»

7 хв.

Вправа:  
«Правда та міфи  
в оцінці чоловіків та 
жінок»

30 хв.

Вправа:  
«Сексизм як  
пропагування  
нерівності статей»

30 хв.

Заняття 7. 

Гендерні  
стереотипи  
та їх вплив  
на поведінку 
людини

Вправа:  
«Жителі дивного 
міста»

10 хв.

Фліп-чарт,  
маркери

Вправа:  
«Ідеальна жінка,  
ідеальний чоловік»

10 хв.

Вправа:  
«Якості та ролі жіночі 
та чоловічі»

20 хв.

Вправа:  
«Розшатування»  
стереотипів»

20 хв.

Вправа:  
«Якими ми бажаємо 
стати»

10 хв.
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Блок 3.

Заняття Види роботи
Орієнтована  
тривалість

Реквізит

Заняття 8. 

Лідерство  
та професія 
крізь призму 
гендеру

Інформаційне повідомлення:  
«Що таке лідерство, хто 
такий лідер?»

10 хв.

Аркуші паперу 
формату А4, А1, 
кольорові олівці, 
маркери

Вправа:  
«Сходинки»

25 хв.

Вправа:  
«Портрет лідера»

10 хв.

Дискусія:  
«Жінки та чоловіки як 
керівники та лідери»

15 хв.

Заняття 9.

Лідерство  
та професія 
крізь призму 
гендеру

Вправа:  
«Подолайте сумніви у 
своїх справах»

20 хв.

Аркуші паперу 
формату А4, 
А1, маркери, 
журнали, газети, 
ножиці, клей, ко-
льоровий папір.

Інформаційне повідомлення:  
«Стилі лідерства»

5 хв.

Вправа:  
«Стилі лідерства»  
(пантоміма)

15 хв.

Дискусія:  
«Жінка-лідер  
у політиці»

20 хв.

Виготовлення колажу  
«Дівчинка-лідерка,  
юнак-лідер»

20 хв.

Блок 4.

Заняття 10. 

Я і мої  
асертивна  
права

Вступне слово:  
«Асертивність як моя 
оптимальна стратегія 
гендерної поведінки»

5 хв.

Роздрукований 
матеріал («Асер-
тивна поведін-
ка», «Мої асер-
тивні права»), 
аркуші паперу 
А1, кольоровий 
папір, ножиці, 
клей, маркери, 
кольорові олівці 
та фломастери.

Інформаційне повідомлення:  
«Асертивні права  
людини»

10 хв.

Вправа:  
«Мандрівка станціями»

10 хв.

Дискусія:  
«Цивілізація»

50 хв.

Прикінцеве слово:  
«Все залежить від тебе»

5 хв.
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Що таке  
гендер?1

блок 1

1.  ПривітаннЯ. встуП ||  5 хв

На цьому етапі ведучій говорить про себе, назву програми, її мету, обговорює 
організаційні питання, частоту зустрічей, їх зміст тощо.

2.  Знайомство || 10 хв

Мета: представлення учасників один одному;  
активізація учасників, налаштування на роботу.

Тренер пропонує учасникам представитися у довільній формі: назвати ім’я, яким 
бажає щоб його називали інші учасники, один прикметник, що як найяскравіше ха-
рактеризує особистість учасника з його точки зору, а також небагато розповісти 
про себе.

Процедуру знайомства необхідно проводити навіть в тих групах, учасники якої 
вже давно знайомі та добре знають один одного. Це дозволить не тільки налашту-
вати учасників на роботу, але й активізувати процеси самопізнання.

3. оЧікуваннЯ || 10 хв

Мета: навчити учасників визначати власні очікування і ставити мету щодо занять.
Тренер роздає учасникам кольорові стікери, на яких пропонує записати свої 

особисті очікування щодо заняття та програми взагалі. Після цього висловити їх та 
прикріпити на плакаті «Наші очікування».

4. ПреЗентаціЯ особистоГо ГенДерноГо обЛіку ||  15 хв

Мета: активізація процесів ідентифікації себе як представника певної статі.
Тренер пропонує учасникам поміркувати та представити себе іншим членам 

групи в якості чоловіка чи жінки (у відповідності зі своєю статтю).
 ! В процесі обговорення особистих презентацій тренер може вказати на те, що 

в уявленнях про себе учасники в основному говорять не про біологічні особли-
вості чоловіків та жінок (хлопців чи дівчат), а про особистісні якості, що виника-
ють та проявляються під час міжособистісній взаємодії в соціальному середови-
щі. При цьому, деякі особистісні характеристики, які ми використовували під час 
презентації можуть бути загальними в гендерних обліках як чоловіків (хлопців), 
так і жінок (дівчат).



� Програма формування гендерної культури молоді

www.kriz
iscentr.

net

www.kriz
iscentr.

net

5. інформаційне ПовіДомЛеннЯ: «ГенДер» ||  10 хв

Мета: ознайомлення учасників з поняттям «Гендер» та його характеристиками.
Ґендер (англ. gender – стать, від лат. genus – рід) – у широкому сенсі слова – та 

стать, представником якої людину сприймають у суспільстві: родичі, друзі, колеги 
на роботі, однокласники за місцем навчання, випадкові перехожі і т. д. У вузькому 
смислі слова – соціальна стать, тобто та стать, яку «приписали» даній людині від 
імені суспільства уповноважені на те органи, інакше – паспортна стать, або стать 
у документах.

Ґендерні відмінності формуються у процесі соціалізації – навчання ролі чоловіків 
і жінок, який відбувається від перших днів народження до статевозрілого віку, і мен-
шою мірою – пізніше. На це впливають сімейне виховання, школа, взаємодія з ін-
шими дітьми та ігрова активність. Розуміння відмінн Оскільки соціальна стать не 
обов’язково збігається з біологічною статтю індивіда, з його або її статтю виховання 
або з його / її паспортною статтю, тому у наукових дослідженнях використовується 
розуміння ґендера у широкому смислі.

У психології та сексології під поняттям «ґендер» розуміється сукупність стандар-
тів і сценаріїв поведінки, котрі суспільство визначає як «жіночі» і «чоловічі», котрі 
виражаються у двох головних категоріях – маскулінність і фемінність. Вони, у свою 
чергу, оприявнюються у стилі одягу, способах ходіння та говоріння, у манерах, за-
хопленнях та інших способах поводження.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) використовує термін ґендер для 
визначення «соціально обумовлених ролей, моделей поведінки, діяльності, а також 
атрибутів, які дане товариство вважає необхідними для чоловіків і жінок».

Підходи до розуміння ґендера
статеворольовий підхід зводить ґендер до одного з його соціально-психологіч-
них проявів – ґендерних стереотипів (схем сприйняття), при цьому таке тлума-
чення відповідає початковому розумінню ґендера як соціальної надбудови над 
біологічною статтю;
соціально-конструктивістський підхід розглядає відносини між чоловіком та жін-
кою перш за все як соціокультурно сконструйовані, акцент при цьому робиться 
на владних відносинах між чоловіком та жінкою, у той час як біологічні відмін-
ності вважаються другорядними.
На думку прибічників соціально-конструктивістського підходу, ґендерні відносини 

побудовані на домінуванні і підпорядкуванні, паритеті і нерівності, внутрішньогруп-
повому фаворитизмі та міжгруповій дискримінації. Вони створюють нерівність со-
ціальних можливостей чоловіків та жінок, владну асиметрію, яка підкреслюється 
різницею у ґендерно-специфічних моделях спілкування. Визнання «об’єктивності» 
ґендерних відмінностей чоловіків та жінок маскує дискримінацію.

Дійсно, біологічні підходи, і меншою мірою – ентноцентричні та теологічні ґен-
дерні моделі досить часто використовуються для виправдання соціальних забобонів 
і несправедливостей. Ґендерні відмінності ніколи не повинні використовуватися для 
виправдання ґендерної нерівності, проте заперечувати, що ці відмінності існують 
або що вони не можуть вивчатися, може мати негативні наслідки для суспільства.

6. ДіаГностиЧне анкетуваннЯ ||  15 хв

Мета: виявлення індивідуальних гендерних уявлень про «жіночі» та «чоловічі»: 
сімейні та професійні ролі, якості особистості.

Учасникам пропонується заповнити анкету «Моє відношення до «жіночого» 
та «чоловічого» в вихованні» (додаток 1). Заповнена анкета залишається у учас-
ників на час обговорення.
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доСлідЖення  
гендерниХ  
уявлень  
молоді2

1.  ПривітаннЯ ||  5 хв

Мета: налаштувати учасників на роботу.
Тренер пропонує учасникам продовжити речення «Мій…говорить про мене як 

про…». Тобто розповісти учасникам від третьої близької особи щось про себе».

2.  моЗковий штурм: «в Яких сферах сусПіЛьство  
      оЧікує віД ЧоЛовіків та жінок ||  15 хв

Мета: загострення уваги учасників на проблемі «подвійного стандарту» стосов-
но очікувань суспільства відносно поведінки чоловіків та жінок, соціально 
необмежена поведінка чоловіків та контроль над поведінкою жінки.

Тренер організовує обговорення, використовуючи такі питання, як «як вам 
здається, чому…», «який…», «яка…». Як правило, учасники говорять про те, що 
суспільство очікує на різну поведінку від чоловіків та жінок по відношенню до сім’ї, 
вибору професії, політики, вихованні дітей та піклуванні про них тощо.
 ! Підкресліть, що всі відомості беруться з соціального досвіду та спостережень 

учасників заняття, що висловленні уявлення досить стійкі тому певним чином 
впливають на людей, спонукаючи їх змінювати свою поведінку, пристосовую-
чись до соціальних установок.

3.  вПрава: «ціна стереотиПу» ||  20 хв

Мета: спростування гендерного стереотипу.
Ведучій пропонує проаналізувати стереотип «Чоловік – добувач, жінка – хра-

нителька очага». Висловлювання під час обговорення записуються у таблицю на 
дошці (фліп-чарті):

Для чоловіка Для жінки

Користь Втрати Користь Втрати

 
 ! Основний висновок цього завдання може полягати в тому, що несвідоме сліду-

вання традиційним стереотипам обмежує самореалізацію та життєвий простір 
індивіда, погіршує якість реального життя та навіть зменшує його тривалість.
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4.  моЗковий штурм:  
      «хто формує та ПіДтримує ГенДерні стереотиПи?» ||  10 хв

Мета: формування уявлень про інститути гендерної соціалізації  
та гендерні технології.

Як правило, студенти легко встановлюють список факторів гендерної со-
ціалізації: традиції, культура, релігія та церква, сімейне виховання, навчання та різ-
номанітні навчальні заклади, «вулиця», однолітки, значимі дорослі, ЗМІ, мистецтво 
та ін.

Якщо дозволяє час, можна дати визначення поняттям «інститут гендерної со-
ціалізації», «гендерні технології», «суб’єкти і фактори гендерної соціалізації», «ген-
дерна ідентичність» тощо.

5.  ДискусіЯ:  «навіЩо Потрібна ГенДерна рівність  
      ЧоЛовікам та жінкам?» ||  20 хв

Мета: спонукання учасників заняття к соціальному проектуванню,  
розвиток критичного мислення.

Тренер пропонує учасникам представити та описати суспільство, незалежних 
від гендерних стереотипів. Обговорюються плюси нового соціального устрою для 
жінок та чоловіків, для розвитку індивідуальності кожного члена суспільства.
 ! Головним результатом цієї вправи повинна бути припущення, що в новому сус-

пільстві будуть створені кращі умови для самореалізації кожної людини, що про-
блема гендерної нерівності важлива як для жінок, так і для чоловіків.
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гендерна  
СоЦіаліЗаЦія 
дитини3

блок 2

1.  ПривітаннЯ ||  7 хв

Мета: активізація учасників на роботу.
Поміркуйте декілька секунд та представте у колі жестами та мімікою хобі та 

улюблені заняття хлопців та дівчат.

2.  інформаційне ПовіДомЛеннЯ  
      «Як вЧать бути хЛоПЧиками та ДівЧатками» ||  13 хв

Мета: надання знань про гендерну соціалізацію дитини;  
сприяння осмисленню соціально-психологічних чинників,  
під впливом яких відбувається засвоєння гендерних ролей дітьми.

«Дівчатками і хлопчиками, жінками і чоловіками не народжуються, а ста-
ють. Це відбувається у процесі виховання, під впливом соціального оточення, а 
саме батьків, ровесників, засобів масової інформації, книг, іграшок та ігор тощо. 
Процес соціалізації статі починається з народження дитини: за простою відповіддю 
на запитання «Хто народився – хлопчик чи дівчинка?» криється чітко закарбована в 
приписи поведінки конкретна програма гендерного виховання. її початком стає ота 
голуба чи рожева стрічечка, якою, породілля перев’язує конверт з немовлям.

Вчені визначили найбільш важливі напрямки статевої програми соціалізації 
дитини. По-перше, встановлено, що дорослі по-різному будують характер розмо-
ви, залежно від статі дитини. Це стосується не тільки батьків, а й усіх старших, хто 
оточує дитину. До дівчинки – ласкавий, ніжний, заспокійливий тон, для хлопчика 
– бадьорий, нижчий за тембром, заохочувальний до активності та змагання. Різна 
інтонація – різний ступінь вимогливості щодо поведінки та гри. По-друге, зафіксо-
вано, що дівчинці дістається значно більше погладжувань, обіймів, поцілунків від 
дорослих, ніж її одноліткові-хлопчику. По-третє, для дівчаток обираються ніжніші 
кольори, м’які, пухнасті, округлі іграшки, для хлопчиків – яскраві, помітні здалеку та 
тверді іграшки з жорсткими каркасами. По-четверте, функціональне призначення 
іграшок та ігор для хлопчиків та дівчаток не просто різне за характером, а іноді й 
діаметрально протилежне. Конструктори, автомобільна техніка – словом, усе те, 
що рухається, крутиться, вкручується та викручується, гуде та свистить, призначе-
но для хлопчиків. Для дівчаток пропонують те, що можна пригорнути, прикрасити, 
заховати, доповнити, укомплектувати.
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Уже в 5-6-річних малюків чітко сформовані уявлення про те, які ігри для хлоп-
чиків, а які – для дівчаток. Дівчатка грають у лікаря, школу, доньок-матерів, а хлоп-
чики – у солдатів, міліцію, прикордонників, війну тощо. Психологи вважають, що в 
дівчаток, як правило, однотипні іграшки, у хлопчиків вони різноманітніші за фор-
мою та функціональним призначенням.

Психологічні спостереження показали: саме дорослі нав’язують малечі ста-
тево співвіднесені ігри та іграшки, по-різному спрямовують і регулюють поведінку 
хлопчиків та дівчаток. Вони не заохочують дослідницьку та конструктивну поведінку 
дівчаток, їхнє прагнення дізнатися про іграшку більше, розібрати її, застосувавши 
не за призначенням. Що стосується хлопчиків, то тут дорослі, навпаки, схвалюють 
нетрадиційні способи гри, інтерес до механізмів функціонування іграшок. Хлопчиків 
заохочують до змагань, перемог, конкуренції. Вияв агресії, чи то вербальної, чи фі-
зичної, грубе поводження, аби досягнути мету, часто сприймається як норма, тим 
часом подібна поведінка дівчинки всіляко критикується та засуджується.

Дітям ще змалечку говорять про їхнє майбутнє, диференціюючи призначення в 
сім’ї та суспільстві. Хлопчиків, як правило, орієнтують на кар’єру, соціальні ролі в 
професійній, громадсько-політичній сфері. Для дівчаток рольові орієнтації обмежу-
ються створенням сім’ї, характеристикою майбутніх побутових обов’язків, зокрема 
господарчих та виховних. Якщо і йдеться про професійні ролі, то обмежуються вони 
сферою освіти, культури, медицини чи обслуговування: будеш артисткою, художни-
цею, моделлю, кравчинею, перукарем тощо. Якщо хлопчиків орієнтують на проход-
ження служби у війську, на фізичну силу і психологічну витривалість, на досягнення 
успіху «в праці і в бою», то дівчаток орієнтують частіше на здобуття освіти, заміжжя, 
виховання дітей.

З дорослішанням підлітки освоюють нові гендерні ролі. Образ жінки, напри-
клад, значною мірою починають доповнювати героїні популярних серед юнацтва 
журналів, які орієнтують дівчаток на ролі «крутої», стильної дівчини, сексуальної 
партнерші, вмілої господині тощо, обминаючи ролі громадські, соціальні. У процесі 
життя змінюються статево співвіднесені професії та приписи поведінки, і соціум 
звикає до таких статусних ролей, як жінка – керівник підприємства, політик, прези-
дент, менеджер, міліціонер, військовослужбовець, боксер тощо (додаток 2).

3.  вПрава: «Два світи в оДному» ||  30 хв

Мета: допомогти усвідомити особливості «чоловічого» та «жіночого»  
культурних світів та самовизначитись у рамках власного світу;  
сприяння подоланню стереотипів щодо «чоловічих» та «жіночих» інтересів, 
цінностей, уподобань, предметних атрибутів тощо.

Ведучий пропонує дівчатам створити «жіночий світ», а хлопцям – «чоловічий 
світ» із використанням відповідних предметних атрибутів. Він наголошує, що для 
цього можна використовувати набори різних предметів, які заготовлені та лежать 
посередині кімнати. Кожна команда працюватиме на своїй умовній половині кім-
нати. Дозволяється спостерігати, як створюється «інший» світ. На виконання за-
вдання дається 20 хвилин. Після цього ведучий пропонує представникам команд 
розповісти про створений світ, про те, як проходить у ньому життя. Він запитує, як 
учасники почувають себе в облаштованому просторі, чи їм комфортно, можливо, 
чогось не вистачає чи щось виявилось зайвим. В обговоренні потрібно простежити, 
чи використовувались «жіночі» атрибути у чоловічому світі та «чоловічі» – у жіночо-
му, чи дотримувались учасники стереотипних уявлень щодо чоловічих та жіночих 
предметів тощо. Після презентації створених світів ведучий каже, що насправді ці 
світи виявились не зовсім повноцінними, оскільки у них немає представників іншої 
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статі. Тому потрібно цим світам об’єднатись. Тільки тоді запанує гармонія та «чо-
ловіча» і «жіноча» культури збагатяться вдвічі.

Після розповіді про свій створений світ учасники можуть ставити одні одним 
запитання з метою уточнення тих чи інших деталей. Далі дівчата діляться вражен-
нями, що нового вони дізналися про «чоловічий» світ, а хлопці – про «жіночий».

Гра дає можливість кожному з учасників самому знайти рішення.
Після цього учасники можуть походити одні до одних в гості. На завершення 

дві команди об’єднуються в одну та створюють новий, спільний світ, в якому само-
достатньо презентовані чоловіча та жіноча культури.

Після завершення вправи учасники діляться враженнями.

 ! Якщо у групі приблизно однакова кількість дівчат та хлопців, то поділ на коман-
ди роблять за ознакою статі. Якщо ж кількість представників однієї із статей 
вдвічі перевищує інших, то учасники нехай утворюють мішані групи.

Потрібно завчасно підготувати різноманітні предмети, які традиційно пов’язують 
у нашій культурі з «чоловічим» чи «жіночим» світом. Для дівчаток-ляльки із гарде-
робом та набором посуду, лялькові ліжечка, косметику, прикраси, сумочки, шарфи, 
квіти та ін. Для хлопців – ляльки-чоловіки із гардеробом, іграшкові машинки та іншу 
техніку, зброю, вудки, порожні банки з-під пива, іграшкові телефони та ін. Причо-
му усі ці предмети мають лежати посередині кімнати вперемішку. Також потрібно 
для учасників заготувати папір (кольоровий, гофрований), газети, журнали, ножиці, 
клей, крейду, шматки тканини для зображення тих предметів і тих сфер життя, які 
не презентовані реальними предметами.

коментар. 
Учасники поринають у світ цінностей, ідеалів та інтересів чоловіків та жінок. 

Вправа допомагає усвідомити, що для того, щоб зобразити повноцінний «чолові-
чий» та «жіночий» культурні світи, потрібно відійти від стереотипних уявлень щодо 
представників обох статей, оскільки у них є багато спільних інтересів, однакових 
уподобань, подібних життєвих цінностей.

Після цього нехай учасники поділяться своїми враженнями та новими знаннями 
після виконання завдання.

4.  тест «ЗбереженнЯ ГенДерної рівноваГи у вихованні Дітей»  
 ||  20 хв

Мета: аналіз схильності молоді до гендерної рівноваги у вихованні дітей.
Підтвердіть («так») або спростуйте («ні») наведені судження:

1. Дівчатка слухняніші, ніж хлопчики.
2. Дівчатка гуманніше ставляться до довкілля (тварин, природи).
3. Хлопчики краще можуть вирішити проблемну ситуацію і мислять логічніше.
4. Для хлопчиків важливо виділитись з-поміж інших.
5. Хлопчики здібніші до математики і природничих наук,  

дівчатка – до гуманітарних.
6. Дівчата чутливіші психологічно до атмосфери, в якій вони живуть,  

близько до серця приймають біль і страждання інших.
7. Дівчатка вміють краще висловлювати свої думки, ніж хлопці.
8. Дівчатка прив’язаніші до дому і батьків, ніж хлопчики.
9. Хлопчики краще орієнтуються в просторі і на незнайомій території.
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10. Хлопчики агресивніші за дівчаток.
11. Дівчатка менш активні у спорті та іграх.
12. Дівчатка комунікативніші, надають перевагу більшій компанії,  

а не вузькому колу близьких друзів.
13. Дівчатка ласкавіші і поблажливіші за хлопців.
14. Дівчаток легше переконати, ніж хлопців.
15. Хлопчики винахідливіші у використанні предметів та інструментів.
16. Дівчатка боязкіші і тривожніші за хлопців.
17. Дівчатка частіше страждають від уявних комплексів неповноцінності,  

ніж хлопці.
18. Дівчатка рідше змагаються між собою у силі та спритності.
19. Хлопчикам важливіше здобути авторитет, відзначитися чим-небудь.
20. У хлопчиків більша схильність до творчої праці, дівчатка краще справляються 

з монотонною роботою (відповіді у додатку 2).

5.  вПрава: «цЯ Дитина – хЛоПЧик Чи ДівЧинка?» || 10 хв

Мета: утвердження у свідомості юнаків та дівчат ідею щодо однакових  
соціальних вимог та очікувань стосовно поведінки хлопчиків та дівчаток; 
сприяння подоланню упередженого ставлення до типово чоловічих  
чи типово жіночих видів діяльності.

Тренер зачитує учасникам історії про дітей, котрі не містять інформації про стать 
дитини. Прочитавши одну з історій, ведучий запитує: «Ця дитина – хлопчик чи дів-
чинка?». Записавши відповідь на дошці, ведучий далі запитує: «Як ви вважаєте, 
більшість людей подумала б, що ця дитина – хлопчик, чи ж більшість сказала б, що 
це – дівчинка?».

 ! Бажано використання таких характеристик, як «незалежний», «упевнений», 
«чуйний» і «добрий». Кожна історія повинна містити два-три речення, які ха-
рактеризували б дитину. Потрібно слідкувати, щоб у розповідях не було жодної 
інформації, яка вказувала б стать дитини.

Пропонуємо для прикладу історії, які ілюструють різні характеристики дітей:
«Я знаю дитину, якій подобається усе робити без допомоги дорослих. Ця дитина 
любить сама виконувати домашні завдання і їй подобається без супроводу до-
рослих їздити в гості до бабусі і дідуся, які живуть в іншому мікрорайоні міста».
«Я знаю дитину, якій дуже подобається слідкувати за порядком у будинку. Вона 
охоче прибирає, складає речі, миє посуд, поливає вазони».
«Я знаю дитину, якій подобаються рухливі колективні ігри, у яких можна прояви-
ти свою спритність, швидкість реакцій, витривалість».
«Я знаю дитину, якій дуже подобається доглядати маленьких тваринок. І немає 
значення, хом’ячки це, курчатка, кошенята чи цуценята. Ця дитина їх однаково 
ніжно гладить, пригортає до себе, годує».
«Я знаю дитину, яка любить вишивати серветки. Ця дитина придумує неповтор-
ні геометричні візерунки та відтворює їх на полотні».
«Я знаю дитину, яка вміє постояти за себе. Вона гідно поводиться у спілкуванні 
з дорослими, ровесниками та молодшими за себе».
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коментар. 
Незалежність і впевненість у собі приносить користь вдома та на роботі, а доб-

рота і чуйність теж стануть у пригоді. Перше питання оцінює розуміння учасниками 
того, що, незалежно від статі, людина може володіти широким набором гнучких 
моделей поведінки. За допомогою другого питання оцінюються знання стереотипі-
зованих уявлень.

 ! Необхідно прийти до наступного висновку: «Ми побачили, що більшість моло-
дих людей уже не ідентифікували незалежних і впевнених дітей як хлопчиків, а 
чуйних і добрих дітей як дівчаток. Відповідаючи на друге запитання, вони часті-
ше вказували «може бути і хлопчик, і дівчинка», показуючи тим самим, що вони 
не поділяють упереджені погляди на гендерні традиційні ролі. На завершення 
вправи учасники обговорили та ратифікували певні приписи.

Дітей потрібно навчати неупередженого ставлення до чоловіків і жінок.
1. Оскільки діти засвоюють гендерні ролі, наслідуючи поведінку дорослих, тому 

дорослим потрібно слідкувати, щоб вона не була дуже стереотипізованою. Жін-
ки і чоловіки можуть косити траву, робити ремонт і працювати там, де їм подо-
бається. Одна засторога: жінкам, дівчатам не можна займатись такими видами 
діяльності, які можуть зашкодити репродуктивному здоров’ю, народжуванню та 
вигодовуванню грудьми дітей. І чоловік, і жінка може займатися приготуванням 
їжі, прати і піклуватися про дітей.

2. Не потрібно керуватися тільки статтю дитини при виборі іграшок чи занять. Най-
перше потрібно враховувати індивідуальні, особливості дитини (її здібності, інте-
реси, можливості), а не тільки те, що це хлопчик чи дівчинка.

3. Дуже часто більш широке соціальне оточення (ЗМІ, вчителі, друзі) стають на 
заваді того, щоб діти вийшли за межі традиційних гендерних ролей. Дорослі, 
наставники не зможуть захистити дітей від цих впливів, але вони можуть за-
охочувати їх оцінювати критично ті рішення і дії інших, які грунтуються лише на 
упередженому ставленні до статі.

4. В особливостях пізнання рис особистості та соціальної поведінки у хлопчиків і 
дівчинок більше виявляється подібностей, ніж відмінностей. Біологія і середови-
ще разом формують унікальні гендерні ролі, які виконуватимуть конкретні дів-
чатка чи хлопчики, юнаки та дівчата, чоловіки та жінки.
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ЧоловіЧиЙ та 
ЖіноЧі Світи: 
СПільне  
та від’Ємне4

1.   інформаційне ПовіДомЛеннЯ:  
       «Чи сПравДі ЧоЛовіЧа стать є «сиЛьною»,  
       а жіноЧа – «сЛабкою»? ||  10 хв

Мета: сприяння формуванню критичного мислення.
Як можна пояснити, зафіксовані в дослідженнях відмінності у психології чо-

ловіків та жінок? Чи свідчать вони про природну схильність статей до певних видів 
діяльності чи є результатом тривалого дисбалансу позицій чоловіків та жінок у со-
ціумі? Вчені дискутують щодо чотирьох психологічних властивостей: агресив-
ності, самовпевненості, тривожності та емпатійності.

Спробуймо знайти в конкретних експериментальних дослідженнях психологіч-
них властивостей обох статей аргументи «за» і «проти».

Виявлено, що статеві відмінності в результатах досліджень агресивності про-
стежувалися постійно, проте ця тенденція виявилася насправді статистично незна-
чущою. Це дало підстави зробити висновок про відсутність відчутної відмінності 
між агресивністю чоловіків та жінок. Невелика різниця в показниках агресивності 
була зафіксована лише щодо фізичного насильства і не виявлена для інших різ-
новидів агресивності - вербальної тощо. У віковому аспекті істотних статевих від-
мінностей не спостерігається аж до юнацьких років. Цю невелику різницю науковці 
пов’язували не з вродженими задатками хлопчиків, а з впливом на них соціального 
середовища, яке всіляко заохочує до вияву агресії як прояву справжнього чоловічо-
го характеру. Згадаймо численні кримінальні публікації на шпальтах газет чи судові 
телерепортажі, героями яких були дівчата. За одностайним свідченням журналістів, 
в агресивності та жорстокості, яку «слабка» стать виявляла до жертв, вона аж ніяк 
не поступалася сильній. То ж чи насправді жінки є «слабкою» статтю?

СаМовпевненіСть – риса, яка завжди вважалася суто чоловічою, а її відсут-
ність – жіночою. Вважалося, що почуття впевненості у собі у чоловіків розвинене 
набагато сильніше, ніж у жінок, і похитнути його досить важко. Звідси було зроб-
лено хибний висновок. Мовляв, чоловіків важче вмовити, вони майже не піддають-
ся навіюванню. Експериментальні дані показали, що представники сильної статі 
самовпевненіші, ніж жінки, які часто фіксують занижену самооцінку, закомплексо-
ваність. Проте відмінність між ними виявилася зовсім незначною. 

Отже, самовпевненість закріплюється в чоловічій психології завдяки очі-
куванням соціуму: чоловіча поведінка, сповнена сумнівів і вагань, безжально 
висміюється, і, навпаки, всіляко заохочується вияв непохитності, рішучості. Чолові-
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ки радше воліють видатися самонадіяними, ніж невпевненими у собі. «Не вагайся, 
геть сумніви, дій!» – ось кредо соціалізації хлопчачої, а згодом і дорослої чоловічої 
поведінки. А настанови, звернені до жіночої статі, зовсім протилежні за змістом: 
«Як ти можеш? Ти ж майбутня мама. Подумай! Зваж на все. Не рубай з плеча, 
постав себе на місце цієї людини. Уяви, що вона відчуває, як переживає, як їй буде 
боляче, якщо ти...»

Психологи вважають, що характер, успішна діяльність здатні змінити образ Я, 
підвищити самооцінку. Проблеми жіноцтва криються, на думку багатьох уче-
них, у дисгармонійному розвитку їхнього Я. Синдром залежності жінки – один з 
проявів суперечностей в образі Я. Він проявляється в слабкості меж Я-жінки, і як її 
наслідок – у маніпулятивному стилі спілкування з нею її близьких, дітей, начальства, 
в нерозбірливому характері її зв’язків у випадках психічної та фізичної наруги над 
нею. Саме дифузна статеворольова ідентичність, на думку вчених, зумовлює виник-
нення у працюючих жінок почуття провини, внутрішнього конфлікту між Я-матір’ю, 
дружиною та Я-політиком, бізнесменом, вчителем, інженером тощо. Чи завжди ці 
ролі несумісні? «Так» – казатимуть прихильники традиційної сім’ї. «Ні» – доводи-
тимуть вчені. Численні дослідження, проведені у США та країнах Європи, засвід-
чують, що вдоволеність життям, у тому числі, собою, сім’єю, чоловіком, у жінок, які 
працюють, вища, ніж у домогосподарок. Жінки, які бачать себе лише в ролі госпо-
дині, та матері, частіше переживають так званий синдром «домогосподарки»: у них 
низька самооцінка, вони все частіше зазнають тривожних та депресивних станів, 
почуваються самотніми і переживають відсутність самодостатності. Це, у свою 
чергу, призводить до негативної Я-концепції, психічних розладів та алкоголізації.

 
тривожніСть – ось та якість, на думку прихильників традиційних поглядів на 

психологію жінки, яка засвідчує силу чоловічої і слабкість жіночої статі. Справ-
ді, люди з високим рівнем тривожності не здатні на вчинки, дії, побудову власної 
лінії поведінки. Вони бояться усіх і вся, їх переслідує страх, що вони не зможуть, 
не справляться, підведуть. Дуже поширена думка, що дівчатка, як і дорослі жінки, 
значно тривожніші, сором’язливіші, ніж хлопчики або чоловіки. Причому цю особ-
ливість «жіночої поведінки» було зафіксовано чималою кількістю психологічних до-
сліджень. То ж чи справді, нарешті, вдалося виявити справжнісіньку жіночу рису?

Виявляється, що не все так просто у пошуку «суто» жіночого. Коли вчені порів-
няли прояви особистісної тривожності чоловіків і жінок, то практично не змогли за-
фіксувати статистичної різниці їхніх рівнів. То ж звідки взялися наукові дані про три-
вожність як показово жіночу ознаку поведінки? Передусім з тих досліджень, де не 
використовувалися стандартизовані методики, а висновки робилися на підставі 
самозвітів чоловіків та жінок. Отже статеві відмінності визначалися не на основі 
наукових спостережень за чоловіками та жінками, а за допомогою їхньої самоатес-
тації. Зрозуміло, що дівчатка та жінки думають, що вони, як слабка стать, більшою 
мірою відчувають побоювання та тривожність, ніж чоловіки. Проте ці судження про 
себе йдуть не стільки від біологічної природи статі, скільки від соціальних стерео-
типів, які зображують жінок боязкими та тривожними, а чоловіків – безстрашними 
та сміливими.

 ! Шведські психологи-експериментатори спростували стереотипізоване уявлен-
ня про більшу увагу жінок до своєї зовнішності. Експеримент полягав у тому, 
що біля дзеркала в одному університеті було встановлено приховану камеру, 
яка фіксувала частоту зазирань у нього чоловіків та жінок. Виявилося, що про-
тягом одного дня в дзеркало зазирнуло 412 жінок, переважно, щоб поправити 
зачіску, та 778 чоловіків, щоб помилуватися власним відображенням.
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еМпатійніСть та пов’язані з нею схильність опікати, доглядати за кимось вва-
жають суто жіночою рисою, успадкованою від інстинктивної природи жінки-матері. 
Мовляв, погляньте на материнську поведінку самиць у тваринному світі. Такі суд-
ження мають свій сенс і ґрунтуються на узагальненні спостережень за емпатійною 
поведінкою чоловіків та жінок.

 ! Так, американські психологи не раз моделювали фіксовані ситуації, в яких до-
сліджуваним (а це були чоловіки та жінки різного віку) пропонували під час ро-
боти з підзвітними їм дорослими застосовувати слабкі удари електрострумом 
для кращого вправляння певних умінь та навичок. Якщо чоловіки без зайвих 
вагань виконували цю інструкцію і карали невмілих, то поведінка жінок виявила-
ся кардинально іншою. По-перше, переважна більшість жінок довго намагалася 
ухилитися від виконання інструкції, посилаючись або на власну забудькуватість, 
або сподіваючись на неуважність «наглядачів»-психологів. По-друге, якщо жінок 
змушували застосовувати методи покарання до найбільш «нерадивих»-«підсад-
них качок», то робили вони це неохоче, співпереживаючи «жертвам»-невдахам. 
Вони, як правило, заздалегідь попереджали «жертв» про заплановані санкції, а 
також намагалися їх заспокоїти, мовляв, це не боляче, не страшно тощо.

 ! Незаперечним є факт, що до жінок за допомогою частіше звертаються і чо-
ловіки, і жінки, в яких виникли якісь проблеми, незручності чи питання. Чому 
саме до «слабкої» статі? Бо розраховують на реальну підтримку, пораду. 
Проте не забуваймо, що до опікунських ролей жінок готують змалечку, на відмі-
ну від чоловіків.

2.  вПрава: «икніж – иківоЛоЧ» ||  20 хв

Мета: сприяти глибокому аналізу еталонів чоловічості та жіночності  
та усвідомленню власної гендерної позиції у професійному  
та особистісному становленні.

Тренер говорить, що наступна вправа допоможе пильніше придивитися до жі-
нок та чоловіків, виокремити традиційні ґендерні та ґендерно нейтральні якості. Він 
ділить групу на дві змішані підгрупи. Отримавши набори паперових смужок із за-
писаними характеристиками, вони вибирають 40 із них та ранжують їх за мірою 
вираженості в гендерному образі чоловіка (І команда) та жінки (II команда). Після 
ранжування ведучий запрошує по одному представникові від команд презентувати 
групове напрацювання. Далі він заохочує учасників до участі у дискусії з приводу 
істинної мужності і жіночості.

Характеристики для запису на паперових смужках:
на жовтих смужках:
скромність, чесність, елегантність, глибина почуттів, самопожертва, материнсь-

кі почуття, ніжність, здатність співпереживати, чутливість, вразливість, сльоз-
ливість, енергійність, працелюбність, вірність, душевність, тонкий смак, охайність, 
витривалість, освіченість, м’якість, поступливість, принциповість, здатність проща-
ти, комунікабельність, широкий кругозір, громадська активність, господарність, 
бережливість, краса, гостинність, терпеливість, доброта, пасивність, страх успіху, 
професіоналізм, компетентність.

на зелених смужках:
безстрашність, наполегливість, фізична сила, впевненість, відповідальність, 

елегантність, ніжність до коханої жінки, зовнішня краса, чесність, вірність, госпо-
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дарність, турботливість, благородство, скромність, агресивність, честолюбство, на-
полегливість, заповзятість, владність, незалежність, освіченість, людяність, готов-
ність прийти на допомогу, чуйність, комунікабельність, здоров’я, широкий кругозір, 
ерудованість, почуття гумору, громадська активність, працелюбність, енергійність, 
дратівливість, егоїстичність, нещирість, несправедливість.

Кожна команда отримує по два набори смужок (жовтий та зелений). Потрібно 
наголосити, що використовувати можна і ті, і ті. Можна запропонувати для образів 
сучасного чоловіка та жінки вибрати із усіх характеристик 40 та проранжувати їх за 
мірою вираженості. У процесі обговорення важливо відмітити, скільки характерис-
тик одного та другого кольору підібрала команда. Тільки у підсумку вправи ведучий 
може відкрити таємницю, що на жовтих смужках були записані характеристики, які 
традиційно можна приписати жінці, а на зелених - ті, які можна приписати чолові-
кові. Тому важливо простежити, смужки яких кольорів увійшли у набори характе-
ристик.

коментар. 
Вправа побудована на принципі розвитку індивідуальності чоловіка та жінки як 

андрогінної особистості, що поєднує в одній особі високорозвинуті традиційні ґен-
дерні якості.

3.  вПрава: «ПоЗиЧ у жінки Чи ЧоЛовіка» ||  20 хв

Мета: сприяння розвитку адекватної самооцінки, спонукання до самоаналізу, 
утвердження  відчуття впевненості у собі й у своїх силах;  
заохочення до розвитку андрогінної поведінки.

Тренер дає учасникам завдання визначити для себе 2-3 якості, яких їм не виста-
чає для досягнення поставленої мети, але які традиційно вважаються притаманни-
ми іншій статі. Далі він пояснює, що їм потрібно уявити чоловіка та жінку, яким, на 
їхню думку, ці якості притаманні.

Ведучий дає чіткі вказівки.
1. Уявити собі цю людину з усіма необхідними якостями.
2. Подумки «одягнути» на себе образ цієї людини і відчути, як разом із ним пере-

ходять необхідні якості.
3. Уявити сцени із реального життя, у яких ті якості, над якими працювали, були 

визначальними у досягненні життєвих цілей.

Учасники визначають, яких якостей їм не вистачає для досягнення мети. Вони 
уявляють чоловіка чи жінку з необхідними якостями, відчувають себе власником 
цих якостей, кілька разів подумки «прокручують» сцени, в яких за допомогою нових 
якостей досягаються висунуті цілі. Після цього учасники обговорюють свої вражен-
ня, почуття, думки стосовно вправи..

 ! Для виконання цієї вправи учасникам групи потрібно чітко визначити якості осо-
бистості, яких їм не вистачає для досягнення мети (можливо, рішучості, напо-
легливості, впевненості, ніжності, турботливості і т. п.) їм певною мірою допо-
могли виявити ці якості попередні вправи. Важливо наголосити, щоб учасники 
дотримувались принципу: йшли від самоаналізу до пошуку образу чоловіка чи 
жінки, від оволодіння якістю до уявної сценки. Це потрібно для того, щоб потім, у 
реальному житті, вони могли відчути себе такими ж впевненими чи співчутливи-
ми, як в уявних сценах. Для підвищення ефективності в реальному світі можна 
порадити учасникам використовувати уявний образ безпосередньо під час тих 
чи інших дій.
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коментар.
Протягом цієї вправи актуалізуються процеси самоаналізу, перевіряється вмін-

ня бачити свої якості. Вправа сприяє кращому пізнанню себе, спрямовує учасників 
на активну роботу з удосконалення якостей своєї особистості. Вправа допомагає 
пильніше придивитися до жінок та чоловіків, виокремити як традиційно ґендерні 
риси, так і нові, андрогенні якості. Пережиті ролі в уявних сценках розширюють 
репертуар ролей у юнацтва і набутий досвід може бути використаний ними у ре-
альному житті.

4. тест: «виЗнаЧеннЯ своГо тиПу ГенДерної ПовеДінки» 
 ||  15 хв

Самодіагностика проявів гендерної поведінки за методикою Сандри Бем  
(додаток 4).

5. Домашнє ЗавДаннЯ ||  5 хв

1. Проаналізувати зміст оголошень рубрик «Шукаю роботу», «Біржа праці»  
в газетах рекламно-інформаційного характеру.

2. Проаналізувати зміст газетних оголошень рубрики «Знайомства».
3. Проаналізувати обліки чоловіків та жінок, які пропагують відомі журнали  

(«Наталі», «Максим», Лиза». «Космополитен» тощо).
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гендерна  
екСПертиЗа 
оЧима  
ЮнаЦтва5

1.   інформаційне ПовіДомЛеннЯ: «ГенДерно-Чуттєвий ПіДхіД»  
 ||  10 хв

Мета: сприяння аналізу «гендерної» ситуації в країні та світі.
Соціологічними показниками гендерної культури є дотримання принципу 

рівності статей у соціальній, економічній та політичній сферах суспільства, 
а також такий рівень громадянської свідомості, в якому успішно відтворюються 
демократичні цінності, забезпечується підтримка гідності кожної людини незалеж-
но від статі. Отже, демократичний розвиток країни є невіддільним від ліквідації дис-
кримінації статі.

Згідно з останнім (2001 р.) всеукраїнським переписом населення, в Україні –  
48 мільйонів 457 тисяч жителів. Співвідношення жінок 1 чоловіків - 53,8% : 46,2%. 
Більша частина жінок (45%), аніж чоловіків (35%), має вищу освіту, а серед спе-
ціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою жінки становлять 61%. З числа 
чоловіків з вищою та середньою спеціальною освітою керівні посади посідає 48%, 
тобто майже кожен другий чоловік, За логікою на аналогічних посадах жіноцтва 
має бути більше. Проте тільки 6 відсотків спеціалістів жіночої статі зосереджена на 
середніх та нижчих посадових рівнях. Чим вищим є ступінь державного управлінсь-
кого апарату, тим менший у ньому відсоток жінок.

За статистичними даними, ринок праці в Україні належить до найбільш 
гендерно збалансованих у світі. Рівні зайнятості чоловіків і жінок майже одна-
кові. Проте згідно зі статистичними даними за 2002 рік, середній розмір заробітної 
платні у жінок був на 30,7% нижчим від зарплати чоловіків. У чому причина такої 
гендерної нерівності? Передусім у тому, що жінки працюють переважно на менш 
престижних роботах, які мають, відповідно, і нижчий тарифікаційний розряд, Крім 
того, кваліфікація жінок росте значно повільніше, ніж у чоловіків і гальмується в 
роки народження та виховання малолітніх дітей, У сфері малого бізнесу частка жі-
нок сягає 30%, великими підприємцями України, є переважно чоловіки. Цікаво, що 
якщо донедавна жіноцтво складало основний контингент банківських працівників, 
офіціантів кафе та ресторанів, то за останні трансформації суспільства ці посади 
стали цілком чоловічими. Жінки в першу чергу підпадають під запровадження не-
оплачуваних відпусток, скорочення штатів під час реорганізації підприємства та 
державних закладів або їх ліквідації. Майже афоризмом віднедавна став висновок 
соціологів: «Безробіття має жіноче обличчя». З кожних десяти, зареєстрованих 
на біржах праці, вісім виявляються особами жіночої статі.
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У розвинутих країнах світу утвердження ідей рівності статей кардинально змі-
нило ставлення до жіноцтва. Не випадково, що в шведському чи фінському парла-
ментах представниці «слабкої статі» посідають до половини депутатських місць, У 
Верховній Раді України жінки отримували щонайбільше 3 або 7,3% депутатських 
місць. Слід зважити на той факт, що високий відсоток участі жінок у владних струк-
турах за радянських часів забезпечувались квотами. Саме згідно з партійною роз-
нарядкою забезпечувалось представництво жінок, причому ще й відсоток у їхньому 
складі селянок, робітниць, інтелігенції. Отож, це факти декларованої та реальної 
участі жінок у державному управлінні. Жіноцтво, яке тривалий час було відсто-
ронене від активної участі у суспільно-політичному житті країни як соціальна група, 
поступово змінює свою психологію.

Жіночі проблеми проявляються у комплексі з чоловічими, тому досягнення 
Гендерного рівноправ’я можливе лише за умови піднесення свідомості, гендерної 
культури як чоловіків, так і жінок. Наприклад, батьківство є парною функцією. Мі-
фом є твердження про материнський інстинкт, оскільки він не передається по 
спадковості, а виховується як соціально відповідальна (просоціальна) поведінка 
дівчат і хлопців. Виховується на моделях особистісно-орієнтованого виховання, за-
лученням обох статей до оволодіння емоційною культурою, побутовими, інструмен-
тальними навичками.

Попри те, уявлення про гідність, рівність чоловіків і жінок все більше вкорінюєть-
ся у свідомості людей разом з демократизацією суспільних відносин. Переосмис-
лення поглядів про значну відмінність організації чоловічої та жіночої психіки має 
зруйнувати міф про жіночу другорядність у політиці, бізнесі, науці, управлінській 
сфері та про чоловічу неспроможність у вихованні дітей. Для цього необхідно пе-
реглянути філософські засади функціонування багатьох суспільних інсти-
тутів, передусім ЗМІ, реклама в яких є своєрідним соціальним взірцем гендерної 
поведінки. У них образ чоловіка найчастіше пов’язується із силою, достатком, здат-
ністю до благодійництва, жінки – з інфантильністю, утриманством, безпомічністю, 
несамодостатністю.

Зміна соціального статусу жінки, її позиції в сім’ї та суспільстві неможлива без 
відповідних змін ролі та позиції чоловіків. Леопольд фон Захер-Мазох писав: 
«Жінка, якою її створила природа і якою її виховує в наш час чоловік, є його во-
рогом і може бути тільки або рабинею його, або деспотом. Проте ніколи – його 
подругою, супутницею. Подругою вона може бути тільки тоді, коли буде цілковито 
прирівняною з ним в правах, коли вона буде рівною йому за освітою та в праці».

 ! Відповідно до зобов’язань на Саміті ООН у 2000 році Україна ставить такі 
завдання: до 2015 року забезпечити Гендерне співвідношення на рівні не мен-
ше 30% до 70% жіночої та чоловічої статі у представницьких органах влади та 
на вищих щаблях виконавчої влади. До 2015 року скоротити вдвічі розрив у до-
ходах жінок і чоловіків. Зважаючи, що на місцевому рівні в органах влади пред-
ставлено більше жінок (понад 50 відсотків, депутатів місцевих рад, в основному 
в сільській місцевості, – жінки), можна зробити висновок, що децентралізація 
посилить повноваження жіноцтва.
Державне забезпечення Гендерної політики передбачає інтегрування політики 

Гендерної рівності у всі сфери суспільного життя, проведення Гендерної експертизи 
трудового законодавства, реальне забезпечення рівних прав, свобод і можливос-
тей для жінок і чоловіків, формування Гендерної культури в суспільстві. Оскільки 
реальне становище жінки відрізняється від становища чоловіка, то особливий на-
голос у структурі Гендерних стратегій та їх реалізації ставиться на політиці щодо 
становища жінок, що не виключає поліпшення статусу і чоловіків. Гендерно-чуй-
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ний підхід концентрує увагу на рівності соціального статусу і представленості 
чоловіків і жінок на всіх щаблях управлінської і виконавчої влади.

 ! Концепція сталого розвитку передбачає не заходи щодо чи заради жінок, а 
створення сприятливого економічного, політичного і культурного середовища 
для забезпечення реалізації конституційного рівноправ’я на практиці (додаток 5).

2.  вПрава: «ГенДерна ексПертиЗа в Дії» ||  30 хв

Мета: виявлення  впливу засобів масової інформації на стереотипізацію  
гендерних ролей, наслідків (психологічні та соціальні),  
які можуть виникнути у зв’язку з жорстким дотриманням традиційних  
«чоловічих» та «жіночих» ролей.

інформаційне повідомлення. 
Представлений у літературі гендерний образ чоловіка чи жінки формує свідомі 

чи підсвідомі настановлення на правильну, підтриману, схвалену в зображеннях, 
чи неправильну (розкритиковану, рідко представлену в зображеннях) поведінку. 
Гендерна експертиза текстів (підручників, посібників, дитячих літературних творів, 
мультфільмів, кінофільмів) базується на контент-аналізі тексту на певних критеріях. 
Вони включають порівняльний аналіз частоти зображень статей в цілому і в тих чи 
інших видах діяльності, соціальних та сімейних ролях. Частота певних смислових 
категорій слугує ідеальним засобом підтримки чи нав’язування певних моде-
лей статеворольової поведінки: на традиційні чи егалітарні.

У сучасних жіночих часописах найчастіше фігурують такі гендерні стереотипи: 
як вийти заміж, як звабити чоловіка, як схуднути, як спекти чи зварити, як прикра-
сити дім тощо. Пропоновані рецепти трансформуються у стиль життя, оновлений 
за формою, але традиційний за змістом, також орієнтують на обслуговуючі ролі, 
створення комфорту для себе, чоловіка, дітей без занурення у культуру, соціальне 
життя, в політику.

Подібні гендерні настанови домінують і в українському соціумі. Свідченням цьо-
го є хоча б пісні «Красива жінка незаміжня» чи «Не залишай мене коханий! Не 
залишай...», які своїм змістом наголошують на залежності жінки від її стосунків із 
чоловіком. Однак не варто поширювати стереотипи, зводячи позицію жінки до 
пасивного очікування долі, яка може усміхнутись тільки в образі чоловіка. Має 
бути власне волевиявлення, бажання творити своє щастя і обирати судженого. 
Прийняти смислом життя підпорядкування свого Я іншій статі, значить породити 
пасивно залежну особистість, нездатну до самоствердження в будь-якій сфері люд-
ського існування, будь-то стосунки з чоловіком чи власний бізнес.

Торговельна реклама експлуатує молодість жінки, її красу, тіло, сексуальність, 
щоб привернути увагу до товару. Такі рекламні сюжети нав’язують думку, що 
красивою жінка може бути тільки в молодості. Цей стереотип болісно позна-
чається на психології обох статей: у жінок формує комплекс-неповноцінності, нос-
тальгію за молодими роками, низьку самооцінку, незадоволення своїм фізичним Я, 
прагнення приховати свої роки; у чоловіків розвиває неадекватний рівень домагань, 
орієнтацію не на особистість подруги чи дружини, а на фізичні її дані. Нерідко рек-
ламні повідомлення експлуатують стереотип, за яким призначення жінки полягає 
у збуджуванні та задоволенні сексуальних потреб чоловіка. Таку інтерпретацію 
жіночого призначення психологи вважають неприпустимою, вбачаючи у ній витоки 
психологічної нерівності статей, потенційного психічного, фізичного насилля. Фун-
кціонування стереотипів статі є складовою частиною загальної системи визнаних 
суспільством переконань і норм. їх існування не означає, що вони обов’язково виз-
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начають поведінку всіх людей. Зміну гендерних стереотипів можуть забезпечити 
нове розуміння психології мислення, взаємин чоловіків і жінок, здатність сприйняти 
багатомірність особистості, незалежно від статі.

Соціальні психологи доводять, що ЗМІ, особливо телебачення, спрямовують 
засвоєння гендерних орієнтацій шляхом диференційованого посилення образів чо-
ловіків та жінок, запровадження реклами як транслятора гендерних стереотипів. 

Тренер пропонує згадати своє минуле домашнє завдання та за схемою контент-
аналізу (додаток 6) проаналізувати:

зміст оголошень із рубрик «Шукаю роботу», «Біржа праці» і «Знайомства» в 
газетах рекламно-інформаційно-го характеру;
стереотипи маскулінності і фемїнності в інформаційно-розважальних журналах;
образи чоловіків і жінок у спеціалізованих журналах/телепередачах для чо-
ловіків і жінок, як-от:»Бути жінкою», «Вікна», «Велике прання», «Я сама», «Чого 
хоче жінка» тощо.
Які тенденції в зображенні статей є очевидними, які стереотипи пропагуються 

чи розвінчуються?
рекомендації
Самостійно проаналізуйте найпоширеніші образи чоловіків та жінок в сучас-

них ЗМІ. Виберіть улюблену газету, журнал, телепрограму, радіопрограму (новини, 
серіал, кінофільми, відеокліпи, народна музика, рок-музика тощо). Подумайте, яку виб-
ірку візьмете для свого міні-дослідження (тиждень, сім номерів, десять годин і т.п.) і 
який матеріал ви хочете спостерігати. 

Подаємо навідні питання.
1. Яким джерелом ви користувались (тип носія інформації)?
2. Що ви дивились (рекламу, рубрику «Знайомства» чи «Працевлаштування»)?
3. Як ви збирали дані? (В який час? Як часто? Що саме спостерігали? Яку те-

левізійну програму? Протягом скількох годин? Який журнал читали? Скільки 
номерів? і т.п.).

4. Які теми, що стосувались гендерних проблем, ви знайшли? Порівняйте одер-
жані дані із гендерним розподілом сфер, професійної діяльності жінок і чоловіків 
у друкованих ЗМІ.

3.  вПрава: «рекЛама в Змі» ||  20 хв

Мета: сприяння усвідомленню яким чином реклама транслює виявленні гендерні 
стереотипи.

Учасникам пропонується організувати міні-конференцію, на якій обговорювати-
муться найбільш відомі телевізійні рекламні ролики (реклама підгузків, прального по-
рошку, пива тощо). Вони повинні зрозуміти та побачити, що реклама прописує весь 
життєвий цикл чоловіка та жінки з раннього дитинства до самої старості, фіксуючи 
саме ці ролі, які повинен виконувати кожен.

Наступним етапом повинно стати обговорення прикладів гендерно-нейтральної 
реклами.

4.  ПіДсумки 
формулювання висновків заняття, враження учасників,  
що нове та корисне тощо.
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Поняття  
Про гендерні 
СтереотиПи6

1.  інформаційне ПовіДомЛеннЯ:  
      «виДи ГенДерних стереотиПів» ||  5 хв

Мета: збагачення учасників знаннями про те, що таке гендерний стереотип  
та як він впливає на світосприйняття.

Ведучий розповідає, що розрізняють расові, національні, гендерні стерео-
типи та інші. ҐеНДерНі СтереОтиПи (від грецьк. stereos – твердий і typos – від-
биток) – це поширені, здебільшого консервативні, надто спрощені уявлення про лю-
дей, емоційно насичені, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки, які спонукають 
до певного ставлення. Вони функціонують як стандартизовані уявлення про моделі 
поведінки і риси характеру, які відповідають поняттям «чоловіче» та «жіноче». По-
ведінку, яка узгоджується з прийнятим в суспільстві розподілом гендерних ролей, 
називають статевотипізованою. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі розбіж-
ності між жінками та чоловіками, хлопчиками та дівчатками і стають перепоною до 
змін стану справ у сфері їхніх взаємостосунків. Зміст стереотипів у конкретному 
суспільстві певною мірою відображає його гендерну культуру.

Позитивний зміст гендерних стереотипів полягає у тому, що будучи звични-
ми формами поведінки, сприйняття оточуючого, вони допомагають орієнтуватися 
в реальних обставинах без докладання зусиль для пошуку рішень тощо. Негатив-
ний зміст їх полягає у тому, що вони спричиняють психологічний тиск на розвиток 
особистості чоловіка і жінки, не дають чіткого уявлення про нові реальні процеси, 
стримують зміни, формують неприйняття нового.

Узагальнюючи результати досліджень, за змістом виокремлюють чотири групи 
гендерних стереотипів.

перша група гендерних стереотипів стосується закріплення сімейних та про-
фесійних ролей відповідно до статі. Для жінок головними соціальними ролями є 
сімейні ролі (мати, господиня), для чоловіків – професійні ролі. Чоловіків оцінюють 
за професійними успіхами, жінок – за наявністю сім’ї та дітей.

Друга група гендерних стереотипів пов’язана з відмінностями у змісті праці. 
Сфера жінок – це експресивна діяльність, у якій визначальним є виконавчий та 
обслуговуючий характер праці. Інструментальна сфера – це сфера діяльності для 
чоловіків, де головним є творчість, влада, сила.

третя група гендерних стереотипів – це стереотипи маскулінності-фемін-
ності. Чоловікам та жінкам приписують певні психологічні якості та властивості осо-
бистості, які можуть не відповідати дійсності.
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Четверта група стереотипів – це зовнішність, фізична привабливість.
Стереотипи впливають на соціальне середовище, систему цінностей, самоут-

вердження й самовиявлення особистості. Вони містять у собі приховану дискримі-
націю, що панує у суспільстві. Більшість стереотипів орієнтована на патріархальний 
розподіл гендерних ролей, на утвердження домінантної ролі чоловіка і підпорядко-
ваності йому жінки.

Загалом стереотипи в гендерній соціалізації нав’язують нормативи по-
ведінки минулого і не спрямовані в майбутнє.

 ! У процесі інформування потрібно залучати до розмови учасників. При цьому 
важливо наголосити, що стереотипи є досить сталими поглядами, а тому важко 
піддаються зміні. Поступове переосмислення узагальнених уявлень про те, як 
дійсно поводять себе жінки та чоловіки, може змінити орієнтації молодих лю-
дей. Потрібно дійти висновку, що не існує «чистої» жіночності чи мужності. У 
кожної людини є «суміш» біопсихологічних ознак своєї й іншої статі. Оскільки 
стереотипи заважають гнучкій поведінці та успішній самореалізації людини, то 
їх переборювання потрібно починати з усвідомлення їх у себе.

2. вПрава:  
     «ПравДа та міфи в оцінці ЧоЛовіків та жінок» ||  30 хв

Мета: сприяння ідентифікації правди та міфів в оцінці чоловіків і жінок  
та розвитку вміння аналізувати, робити висновки.

Ведучий пропонує спробувати розвінчати найпоширеніші міфи щодо представ-
ників обох статей (додаток 7). Тренер дає учасникам завдання поділитись на дві 
команди по діагоналі, напрям якої він вкаже рукою. Одна команда отримує завдан-
ня розвінчати перших п’ять міфів, наведених у таблиці, інша команда – наступних 
п’ять. Кожен окремий міф може розвінчувати обраний групою представник. Піс-
ля опрацювання матеріалів у підгрупах усі повертаються у коло спілкування для 
спільного обговорення. Після презентації кожної думки підгрупи ведучий пропонує 
ознайомитися з аргументами авторів матеріалу.

 ! У процесі проведення завершального обговорення інформаційних матеріалів 
ведучому доцільно запропонувати учасникам самостійно назвати кілька міфів 
щодо чоловіків і жінок та розвінчати їх. Під час презентації кожного окремого 
напрацювання можна запропонувати представникам іншої команди виступити 
у ролі експертів, висловити свої погляди на обговорюваний міф.

коментар
Вправа сприяє засвоєнню нових знань, розвитку вмінь аналізувати, оцінювати. 

Робота у підгрупах створює можливості для розвитку вмінь приймати колективні 
рішення та вільно презентувати їх групі.

3.  вПрава:  
      «сексиЗм Як ПроПаГуваннЯ нерівності статей» || 30 хв

Мета: визначення  специфіки поняття сексизму як упередженого ставлення  
до психічних властивостей та здібностей людини на основі належності  
до певної статі; розкрити  правові, моральні, економічні аспекти сексизму; 
розкрити зв’язок сексизму з дискримінацією прав людини.
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інформаційне повідомлення
 «СекСизМ Як ДиСкриМіНаціЯ ПраВ люДиНи»
Сексизм, дискримінація, упередженість, расизм об’єднують неприйняття 

іншої людини через її належність до певної раси, етнічної, професійної, ста-
тевої групи. Ці антипатії грунтуються на неправильному і негнучкому узагальненні, 
означають обмеження прав іншої людини, ущемлення її життєвого простору, нерів-
ність, приниження її. Поняття «сексизм» означає упередження і дискримінацію 
як щодо жінок, так і чоловіків.

Сексизм має багато спільного з поширеністю гендерних стереотипів, оскільки 
у них втілені викривлені уявлення про стать, а сексизм запроваджує їх у життя, ут-
верджуючи певну позицію, вчинок на практиці. Як правило, він ставить чоловіка в 
центрі, а жінку – на другий план.

Рівність у тоталітарній радянській системі розглядалася як механічна тотож-
ність, і тому жінка-тракторист, будівельник, укладальник доріг, робітниця фабрики, 
чиє життя було більш орієнтоване на суспільну активність («комсомолка, активіст-
ка, спортсменка...»), ніж на виховання дітей, вважалось ідеалом для наслідування. 
Водночас соціальна система орієнтувала чоловіків і жінок на роль ретельного вико-
навця, на підпорядкованість, слухняність, дисциплінованість. Обмеженість соціаль-
но-економічного, культурного, політичного простору для самореалізації особистості 
не залишала місця для індивідуалізації Я. Економічна залежність статей, соціальна 
несамодостатність, виховання у фемінізованих дитячих закладах зумовили фор-
мування залежних особистостей як чоловіка, так і жінки, не здатних брати відпові-
дальність на себе у виконанні суспільних і сімейних ролей.

Звуження соціального простору для самореалізації чоловіків породжувало чо-
ловічу інфантильність, безпомічність, безініціативність, залежність від зовнішніх 
обставин тощо.

Сексизм найвідчутніше проявляється в атрибуції домашньої праці жінки, 
яка виконує всю домашню роботу, задовольняє потреби, сім’ї, проте її праця є не-
поцінованою та неоплачуваною. Оскільки ця робота не унормована, її не вважають 
повноцінною трудовою зайнятістю. Побутова робота не компенсується грошима 
чи в інших економічних вимірах матеріального добробуту чоловіка. Ведення до-
машнього господарства не є престижною працею, адже оцінює його лише чоловік. 
Жінки-домогосподарки працюють цілодобово, сім днів на тиждень. Домашня робо-
та переважно вмотивована потребами членів сім’ї, як правило, не має фіксовано-
го закінчення, відчутного результату. Одинокість та ізоляція від зовнішнього світу 
спричинюють повернення жінки до оплачуваної роботи, яка підносить цінність лю-
дини, визнає її кваліфікацію. Обслуговування членів сім’ї на фоні низько-професій-
ної, рутинної хатньої праці посилює відчуття малоцінності жінки. Навіть якщо жінка 
працює за межами дому, це не звільняє її від домашньої праці, що свідчить про її 
подвійну зайнятість. Внаслідок цього, як зазначив соціолог М. Арутюнян, у чоловіків 
формується «експлуататорська» концепція сімейного життя, згідно з якою дружина 
має право на рівну з чоловіком участь в професійній діяльності з ексклюзивним 
правом на домашню працю. Немало жіночих часописів, телепередач на кшталт 
«Бути жінкою», «Дівочі сльози» та інші заангажовані тендерними стереотипами, 
упередженнями, маніпулюють іншою статтю в сексичних традиціях: «Розум жінки 
– в її красі, а краса чоловіка – в його розумі», «Одягатися так, щоби збуджувати 
і підкорювати. Сподобався чоловік – зваб його». У більшості з них ігнорується 
партнерство, самодостатність, самоповага.

Негативні емоції часто посилюються впливом стереотипів про те, що кар’єра 
жінки несумісна з материнством, вихованням дітей. У цьому закорінене упереджен-
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ня щодо жінок, які зрівнюються або випереджають у професійних ролях чоловіків, 
несприйняття сучасним суспільством здобутків емансипації.

Сексизм проявляється і щодо чоловіків. Про це свідчать хоча б численні су-
дові справи щодо того, з ким жити дитині після розлучення – з батьком чи матір’ю. 
Більшість конфліктних ситуацій, пов’язаних з домаганнями батька щодо опіки 
над дитиною, вмотивованих несумлінним ставленням до материнських обов’язків 
колишньої дружини, залишаються поза увагою рішень судів. Як правило, дитину 
залишають з матір’ю на основі явно сексистського упередження – чоловік не зда-
тен доглядати дитину, як мати. Якщо чоловіки використовують пряме (фізичне) на-
силля, то жінки щодо чоловіків – непряме. Навіть існує синдром побитих чоловіків 
своїми дружинами.

Про упередженість щодо чоловіків свідчать відсутність у правовому полі України 
норм про відповідальність жінки в разі сексуального насилля над чоловіком, відвер-
те нав’язування ЗМІ образа благополучного чоловіка як сексуального гіганта, міш-
ка грошей, який утримує сім’ю й обов’язково коханку. Це ілюструє, наприклад, одна 
із реклам пива: «У мене нормальна дівчина, нормальна машина, я п’ю нормальне 
пиво. Я – нормальний чоловік!» А якщо нема машини?

Психологи підкреслюють, що здебільшого конфліктогенні риси подружжя вияв-
ляються взаємними. Однак прояви сексизму щодо чоловіків трапляються знач-
но рідше, ніж щодо жінок.

Громадянський рух за рівність прав статей часто звинувачують у тому, що його 
прихильники прагнуть досягти рівності за рахунок утисків «сильної» статі. На-
справді сексизм щодо жінок є зворотним боком упередженості щодо чоловіків. а 
соціальна рівність статей можлива лише внаслідок усунення гендерної диск-
римінації чоловіків і жінок.

У суспільстві, в якому постійно були у дефіциті відповідальність, повага до осо-
бистості, представники обох статей поступово втрачали толерантність, інтерналь-
ність локусу контролю, чутливість до потреб інших, культуру спілкування, уміння 
досягати компромісів. На цьому ґрунті проростали тоталітарна психологія, автори-
тарний стиль сімейного спілкування. Все це зумовлювало низьку привабливість 
моделей гендерної поведінки дорослих для підростаючого покоління. У західних 
культурах для означення статевої належності у міжособистому спілкуванні вико-
ристовуються слова: «фрау», «мадам», «місіс», «міс», «сеньйора» тощо, які оз-
начають соціальну роль статі. За радянських часів слова «пан», «пані», що несли 
в собі ознаку особистісного начала статі, були витіснені з повсякденного вжитку 
словами «товариш», «громадянка», які так і не прижилися у спілкуванні. Натомість 
часто послуговуються звертаннями за біологічною статтю: «женщина», «девушка», 
«мужчина» або «молодой человек», що свідчить про зневагу до особистості, ігно-
рування її.

завдання для фокус-груп.
1. Вивчивши 1750 фотографій людей в журналах і газетах, Дейн Арчер і його спів-

робітники встановили, що майже 2/3 чоловічих зображень і менше половини жі-
ночих містять обличчя. Пізніше Арчер зробив висновок, що «фізіонізм» – явище 
загальнопоширене. Дослідники вважають, що рельєфність чоловічих і жіночих 
тіл одночасно відображає упередження відносно статі. Проаналізуйте щодо цьо-
го українську періодику.

2. Прокоментуйте рекламу з точки зору нав’язування рольових   очікувань: 
«У чоловікові має бути все прекрасним – і мобільний телефон, і ноутбук, і циф-
ровий фотоапарат...»
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3. Знайдіть стереотипізовані та вільні від стереотипів настановлення:
а) Хлопець має бути чисто та охайно одягненим, коротко підстриженим, пови-

нен добре вчитися, займатися спортом. Невже тільки це потрібно, щоб бути 
класним хлопцем?

б) Так, у тебе є право на свій вибір, але пам’ятай: ти - майбутній чоловік, який 
повинен приймати правильні рішення у складних ситуаціях і відповідати за 
свої вчинки.

в) 3 давніх-давен дівчину вважали тендітною, оберігали, піклувалися про неї.  
На картинах видатних художників жінка зображалась як зразок природної 
краси, ніжності та доброти. Ваша поведінка й зовнішній вигляд, дівчата, – це 
ваш вибір. Від вашого сьогоднішнього вибору залежить те, якою буде ваша 
подальша жіноча доля, хто буде поруч з вами, яка у вас буде сім’я. Адже ви 
всі, напевно, хочете мати успішне життя, вийти заміж за коханого чоловіка, 
народити здорових дітей і разом з ними бути щасливими.

Після цього тренер пропонує обговорити інформацію та цікавиться ставленням 
учасників до цього питання.
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гендерні  
СтереотиПи 
та їХ вПлив 
на Поведінку 
лЮдини7

1.  вПрава: «житеЛі ДивноГо міста» ||  10 хв

Мета: активізація та налаштування учасників на роботу.
інструкція: «Усі ви – мешканці дивного міста. Дивність міста та його мешканців 

полягає в наступному: у той час, коли б’ють міські годинники, всі мешканці повинні 
привітатися, виконуючи при цьому ритуальні жести, дотики (кожній годині відповідає 
своя форма вітання). Справа в цьому, що у мешканців цього дивного міста існує 
повір’я: бажання замріяне перед початком бою годинника здійсниться, якщо вони 
привітаються ритуальним способом якомога з більшою кількістю людей. Отже, ви 
– мешканці, ви гуляєте або поспішаєте по своїм справам, але про щасливі годинни-
ки Ви загадуєте своє бажання …прислухаєтесь, і коли заб’ють годинники починаєте 
вітатися один з одним. Бом-бом-бом…

2.  вПрава: «іДеаЛьна жінка, іДеаЛьний ЧоЛовік» ||  10 хв

Мета: прояснення власних уявлень про «ідеальний» жіночий та чоловічий облік.
Учасником протягом 5-6 хв. записують характеристики, складові обліку «іде-

альних» чоловіка та жінки. Потім у міні групах зачитують свої списки, складаючи 
єдиний облік. Підсумковий облік, сформований всією групою, записується на фліп-
чарті.

Далі учасникам пропонується зачитати отримані характеристики, продовжуючи 
речення «Я повністю переконаний…», «Я твердо вірю…».

 ! Зверніть увагу на те, які відчуття виникають при зачитуванні тієї чи іншої харак-
теристики. Під час обговорення в групі зверніть увагу на ті якості, які не вдалося 
визначити як свої жорсткі переконання, які з них відображають установки ото-
чуючих чи виникли під впливом стереотипів.

3.  вПрава: «Якості та роЛі жіноЧі та ЧоЛовіЧі» || 15 хв

Мета: виявлення гендерних стереотипів,що стосуються традиційно жіночих та 
чоловічих якостей та ролей.

Складений під час минулої вправи зразок «ідеальних» чоловіка та жінки обгово-
рюється з точки зору наявності в ньому традиційних гендерних якостей та ролей.
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 ! Зверніть увагу на стійкість та сталість стереотипів, що передаються від покоління 
до покоління та на їх динамічність, на зміну поглядів деяких традиційних ролей.

4.  вПрава: «роЗшатуваннЯ стереотиПів» ||  20 хв

Мета: сприяти «викоріненню» гендерних стереотипів. 
Учасники по черзі рахуються на «за» та «проти», у відповідності до отрима-

ної позиції висловлюють аргументи щодо гендерного стереотипу, що має великий 
вплив на учасників. Тренер фіксує на фліп-чарті аргументи, після чого обговорюють 
найбільш ефективні. Якщо група досить велика, то задля економії часу роботу мож-
на побудувати у міні-групах. 

5.  вПрава: «Якими ми бажаємо стати» ||  10 хв

Мета: сприяння формуванню навичок само ідентифікації  
незалежно від гендерних стереотипів.

Учасникам пропонується уточнити ідеальний зразок самого себе, виходячи зі 
своїх власних уявлень та бажань. Потім, об’єднуючись у пари, розповідають про те, 
якою жінкою чи яким чоловіком прагнуть бачити себе у майбутньому.

 ! Під час обговорення у парах можливе висунення сумнівів щодо реального вті-
лення цього обліку.
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лідерСтво  
та ПрофеСія  
кріЗь ПриЗму 
гендеру8

блок 3

1.  інформаційне ПовіДомЛеннЯ:  
      «Що таке ЛіДерство, хто такий ЛіДер» ||  10 хв

Ведучий каже, що прагнення лідерства – ознака соціально благополучної і 
психологічно повноцінної людини, яка хоче і здатна вести за собою інших. Проте 
лише бажання замало. Необхідно також, щоб ті, хто поруч, визнавали за нею 
це право, наголошуючи, що саме вона найбільш правильно розуміє, найглибше 
відчуває важливість актуальних проблем, уособлює думки і сподівання більшості 
членів групи і активно діє в тому напрямку, щоб реалізувати групову мету, зберегти 
й розвинути загальногрупові цінності.

Отже, прагнути лідерства – означає прагнути посісти гідне місце в суспільстві, 
соціальній групі, не відсиджуватися, мовляв, «моя хата з краю», а посвідчувати ак-
тивність, ініціативу, генерувати ідеї, розробляти життєві стратегії і намагатися їх 
втілити. лідер – це особа, за якою інші люди визнають право ухвалювати важ-
ливі рішення, що зачіпають їхні інтереси, визначають стан групи, скерованість 
і характер діяльності.

Лідерські «потенції» і «кондиції» багато в чому залежать від темпераменту і ха-
рактеру людини, перший з яких визначає динамічні особливості психічного життя, а 
другий інтегрує систему рис, морально-психологічних якостей, стійких стереотипів 
ставлення до себе, інших людей, довкілля загалом. Це означає бути не байдужим 
до того, що діється з іншими людьми, і брати на себе відповідальність за їхню долю. 
Для когось це може бути його сім’я, а для когось – все наше суспільство,

Лідери від природи дуже різняться між собою своїми психологічними характе-
ристиками. В одного виразніша сила розуму, а в іншого – сила волі. Один тяжіє 
до колегіального, а інший – до авторитарного стилю взаємин. Крім того, різними 
можуть бути уподобання, напрямки професійної діяльності, рівень компетентності і 
навіть стан здоров’я.

Стати лідером, отримати визнання, вирізнитися із широкого загалу – це досить 
природні прагнення людини як суспільної істоти.

Після виходу у світ у 70-х роках XX ст. книги американських психологів Елеанор 
Маккобі та Керол Джеклін «Психологія статевих відмінностей» майже аксіоматич-
ними стали висновки про більшу домінантність, лідерські здібності чоловічої статі 
та залежність, підпорядкованість жіночої, про відповідну відмінність у рівнях актив-
ності, лідерських здібностях хлопчиків та дівчаток. Та й саме життя немовби опосе-
редковано свідчить про те, що в чоловіків є вроджена схильність до лідерства, якої 
так бракує жінкам. Чи відповідає це сучасним науковим даним?
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Результати психологічних досліджень переконливо показують: хлопчики і дів-
чатка, юнаки і юнки, дорослі чоловіки і жінки за рівнем організаторських, лі-
дерських здібностей нічим не відрізняються, проте в одній із сфер між чоловіка-
ми та жінками фіксували постійну, хоч і невелику, відмінність. Йдеться про частоту 
застосування чоловіками та жінками авторитарних та демократичних методів уп-
равління. На противагу чоловікам, представниці «слабкої» статі більш схильні до 
демократичних засад у керівництві людьми та побудові взаємин з ними.

Порівняльні дослідження стилів менеджменту та психологічних властивос-
тей менеджерів підтверджують: жінкам-управлінцям притаманні демократичніші 
форми правління, встановлення у виробничих групах більш довірливих взаємин, 
орієнтація на запобігання конфліктів, Якщо чоловіки заради досягнення мети вико-
ристовують владу, то жінки досягають успіхів завдяки жіночим рисам – пріоритету 
гуманних стосунків, людяному ставленню, чуйності, зацікавленості долею людей. 
етика взаємин чоловіків-менеджерів побудована на ієрархії, субординації, під-
порядкованості нижчих структур вищим. етика взаємин менеджерів-жінок мало 
спирається на структуру влади. В її основі лежить знання інтересів, потреб підлег-
лих та активізація їх як мотивів праці. Більше того, вчені зафіксували такий факт: 
якщо жінка-менеджер переймає маскулінний тип керівництва та імітує типово чо-
ловічий стиль роботи, вона приречена на конфлікти, авторитаризм та дегуманіза-
цію стосунків.

керівництво жінок має переважно соціальний характер, чоловіків – до-
мінаторний. Лідер-жінка, як правило, ввічлива, тактовна, уважна, нетерпима до 
грубощів, орієнтована на спільників ідеї, емоційну підтримку. Лідер-чоловік часто 
грубий, деспотичний, агресивний, орієнтований на боротьбу із супротивниками.

Страх успіху як низька мотивація досягнень також притаманний більше жінкам, 
ніж чоловікам. Він породжений упередженнями щодо жінки в її здатності самотуж-
ки, без сторонньої допомоги досягти значних результатів у професійній діяльності. 
Проблему дефіциту наполегливості у жіноцтва пов’язують також з ефектом «скля-
ної стелі» – невидимими перешкодами при просуванні у службовій кар’єрі, психо-
логічними бар’єрами на шляху до досягнення високого суспільного статусу. Вип-
равданням звуження соціального простору жінки в рамках патріархальної культури 
слугує теза про її безпомічність і слабкість, яка отримала назву «концепція набутої 
безпомічності». її проявами стають гальмування мотивації досягнень, втрата здат-
ності відслідковувати причини власних успіхів та невдач, а також зростання тенден-
ції до емоційних реакцій, станів безпорадності.

2.  вПрава: «схоДинки» ||  25 хв

Мета: сприяння сприйняттю себе як члена групи; допомогти  
проаналізувати групові, потенції, самостійно визначити своє місце у групі;  
спонукати до прийняття самостійних рішень і наполегливості  
для досягнення високого статусу в групі.

Ведучий пропонує кожному учаснику взяти аркуш із намальованими сходин-
ками. Він звертається до учасників групи зі словами: «Уявіть собі, що усіх членів 
нашої групи ви можете розсадити на сходинках. На першу посадіть найрозумніших, 
найкмітливіших, найуспішніших, хто має багато друзів, яких усі поважають, з дум-
кою яких рахуються, хто є«вмілим організатором, лідером. На другу тих – кому все 
це вдається трошки гірше. На останню – тих, з ким із якихось причин не рахуються 
члени групи, відкидаючи їх.
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А тепер намалюйте маленьку фігурку – себе – на тій сходинці, на якій, на вашу 
думку, перебуваєте ви самі. На іншій драбинці намалюйте свою фігурку на тій схо-
динці, на якій ви хотіли би бути.

Подумайте і проаналізуйте, що вам необхідно зробити, щоб опинитись на цій 
бажаній сходинці. Посередині між двома драбинками опишіть п’ять кроків, які вам 
для цього потрібно зробити».

 ! Ведучому потрібно наголосити, що кожен у цій вправі повинен керуватися 
власними оцінками і міркуваннями. Найголовніше, щоб кожен зумів правильно 
відшукати сходинку для себе на першій і другій драбинці і визначити кроки, які 
необхідно зробити для досягнення бажаного.

коментарій
Вправа несе соціометричне навантаження. Вона дає змогу кожному учаснику са-

мостійно придивитись до членів групи, побачити себе як члена певного об’єднання, 
а також проаналізувати групові потенції, визнати лідерів, усвідомити своє місце в 
групі.

3.  вПрава: «Портрет ЛіДера» ||  10 хв

Мета: сприяння розвитку аналітичного мислення.
Тренер звертається до групи із завданням: «Складіть якомога повніший перелік 

рис лідера, записуючи їх на ватмані. При цьому вказані вами риси мають бути уні-
версальними і для чоловіка-лідера, і для жінки-лідерки». Коли перелік буде складе-
но, ведучий зачитує вказані риси. 

Далі проводить обговорення.
Чи можна стверджувати, що складений вами перелік є вичерпним і повним?
Чи є гарантія, що кожна людина, яка має такий набір рис, обов’язково є ліде-
ром?

виСновок: набір відповідних рис лідера є необхідною, проте не єдиною умо-
вою появи лідера. Важливими є також і особливості групи (висуваючи лідера, члени 
групи мають визнати право за ним брати на себе найбільш відповідальні рішення, 
які зачіпають їхні інтереси і визначають напрям і характер діяльності всієї групи), і 
особливості ситуації. 

4.  ДискусіЯ:  
      «жінки та ЧоЛовіки Як керівники та ЛіДери»  ||  15 хв

Мета: сприяння руйнуванню стереотипу щодо неспроможності жінки  
бути успішним керівником та лідером, усвідомленню перешкод  
на шляху жінок до лідерства; стверджувати переконаності в тому,  
що лідери жінки не поступаються чоловікам ні за лідерським стилем,  
ні за показниками ефективності своєї діяльності,  
ні за особливостями вербальної поведінки.

Питання для обговорення:
Чи справді чоловік-керівник асоціюється з батьком, поведінці якого властиві 
якості чоловічої поведінки – сила, агресивність, тому він, відповідно, може бути 
вимогливим, неврівноваженим?
Чи справді жінка-керівник асоціюється з матір’ю, від якої підлеглі очікують проя-
ву м’якості, співчуття, підтримки?
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Чи однаково часто з’являються чоловіки та жінки у. ролі лідерів?
Чи однаковим є лідерський стиль поведінки чоловіків та жінок?
Чи однаково ефективно виконують лідерські ролі чоловіки та жінки?
Чи однаково прагнуть до лідерства чоловіки та жінки?
Чи виникають перешкоди на шляху жінок до лідерства? (Ефект «скляної стелі», 
обмежений доступ до інформації, менша можливість навчання у менеджерів 
своєї статі, які займають високі керівні посади; ставлення оточуючих до праг-
нення жінки бути лідером, займати управлінську посаду.) 

виСновки:
1. лідери-жінки не відрізняються від лідерів-чоловіків ні за лідерським стилем, ні 

за показниками ефективності своєї діяльності, ні за особливостями вербальної 
поведінки;

2. відмінності лідерів різної статі були відображенням загальних Тендерних відмін-
ностей, тобто лідери мали більше подібностей з представниками своєї статі, 
ніж-із лідерами протилежної статі;

3. лідери-жінки за рівнем мотивації досягнення не лише не поступаються чолові-
кам, а й значно перевищують їх.
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лідерСтво  
та ПрофеСія  
кріЗь ПриЗму 
гендеру9

1.  вПрава: «ПоДоЛайте сумніви у своїй сиЛі» ||  20 хв

Мета: сприяння формуванню впевненості в собі.
тренер пропонує учасникам:

1. Візьміть аркуш паперу, розділіть його на три колонки і підпишіть заголовки: «Мої 
позитивні якості», «Чого я досяг(ла)», «Де я можу себе добре проявити».

2. Заплющте очі і зосередьтесь на кожному заголовку впродовж хвилини. Розплю-
щте очі і запишіть те, що спало вам на думку.

3. Зробіть це для кожного заголовку, тоді продивіться свій список. Читаючи кожен 
пункт, створіть подумки картину, ніби ви володієте цими якостями, талантом чи 
маєте досягнення. Насамкінець створіть повну картину себе самого з урахуван-
ням цих якостей, талантів і досягнень і відзначте, як приємно це усвідомлюва-
ти.

4. Закінчіть тим, що уявіть, ніби ваші успіхи помітили і подумки похваліть себе. 
Ви справді чудові. Ви багато чого досягли, прагнучи своєї мети, і заслуговуєте 
похвали за це.

 ! Після закінчення виконання завдання доречно запитати учасників як вони себе 
почувають, чи подобається їм це відчуття тощо.

2.  інформаційне ПовіДомЛеннЯ «стиЛі ЛіДерства» ||  5 хв

Мета: сприяння формуванню уявлення про стилі лідерства та керівництва.
аВтОритарНий Стиль – керівник здійснює одноосібне керівництво ко-

лективом, без опори на актив. Іншим членам не дозволяється висловлювати свої 
погляди, критичні зауваження, проявляти ініціативу, більше того – претендувати 
на вирішення тих чи інших питань. Керівник послідовно висуває вимоги і здійснює 
жорсткий контроль за їх виконанням. Але при цьому членам дозволяється брати 
участь в обговоренні проблем колективного життя. Проте рішення у кінцевому ре-
зультаті завжди приймає керівник відповідно до своїх власних поглядів.

ДеМОкратиЧНий Стиль – керівник опирається на колектив, стимулює 
самостійність його членів. При цьому стилі керування будь-який член колективу 
розглядається як рівноправний партнер по спілкуванню, колега у спільному пошуку 
знань. Члени обговорюють проблеми колективного життя і в результаті роблять від-
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повідний вибір. Керівник приймає рішення разом з підлеглими, враховує їх думки, 
підтримує самостійність суджень. Проте кінцеве рішення формулює керівник, або 
ж воно має отримати його схвалення. Керівник виявляє певну терплячість, нама-
гається зрозуміти, в організації колективу намагається зайняти позицію «першого 
серед рівних».

ліБеральНий Стиль – керівник намагається якомога менше втручатися в 
життєдіяльність колективу, практично усувається від керівництва ним, обме-
жуючись формальним виконанням обов’язків і вказівок адміністрації. Керівник 
відходить від прийняття рішень, передає ініціативу членам колективу. Організацію 
та контроль діяльності колективу здійснює без системи, проявляє нерішучість. У 
колективі нестійкий мікроклімат, замасковані конфлікти.

3.  вПрава: «стиЛі ЛіДерства», пантоміма ||  15 хв

Мета: закріплення уявлення та розуміння стилів лідерства.
Члени групи об’єднуються у три підгрупи. Кожна підгрупа має згадати три жит-

тєві ситуації, в яких проявився один зі стилів лідерства, і продемонструвати ці си-
туації, зігравши пантоміму. Інші члени групи під час перегляду демонстрації мають 
розгадати, який стиль лідерства зображено.

 ! Доречно запитати чи було учасником комфортно зображати той чи інший стиль 
лідерства, який з них вони вважать найефективнішим тощо.

3.   ДискусіЯ: «жінка-ЛіДер у ПоЛітиці» ||  20 хв

Мета: сприяння формуванню критичного мислення  
та розвіювання гендерних стереотипів.

тренер може керувати процесом обговорення ставлячи наступні запитання:
1. Чому політика, як і раніше, є «чоловічою сферою діяльності?»
2. Що заважає жінкам брати активнішу участь у політичних процесах?
3. Страх влади: міфи і реальність.
4. Основні риси жінок-політиків: здібності промовця, уміння спілкуватися з людь-

ми, організаторські здібності, твердість і рішучість, асертивність поведінки.

 ! Дискусія не припускає прийняття будь-яких рішень. її мета - навчити учасників 
логічно викладати свою точку зору.
Підкреслити, що більшість жінок уникають влади, бо не бажають тим самим 

нав’язувати іншим власну думку, їм здається, що ту людину, у якої є влада, не мо-
жуть по-справжньому любити. Ці міфи керують та обмежують активність жінок, за-
важають виявитися їх істинній суті, перешкоджають на шляху до успіху. 

На ватмані написати ці помилкові настанови: «Той, хто користується владою, 
стає одиноким. Роби все, що тобі кажуть. Людина, яка має владу, експлуатує інших. 
Жінки не можуть брати на себе серйозну відповідальність. Пробиватись наверх за 
допомогою зв’язків недобре. Жінки в політиці можуть бути лише закулісними фігу-
рами. За отримання влади потрібно обов’язково боротись. Хороші дівчатка не всту-
пають у конкуренцію. Імена і титули – це лише порожні звуки. У можновладців про-
дажні душі. Шлях до влади є досить великим, ризиком. Влада веде до зменшення 
популярності серед оточуючих. Той, хто високо підіймається, низько впаде потім». 
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У процесі дискусії потрібно розвінчати ці міфи, які є підґрунтям негативному 
мисленню у дівчат і жінок. Потрібно протиставити йому позитивне мислення, яким 
жінка-лідер має керуватись. Тому потрібно звернути особливу увагу на свої досяг-
нення, бути уважною до своїх потреб, роздавати завдання підлеглим. Наприклад, 
прийняти і керуватись такими настановами: «Навіть якщо співробітник виконує за-
вдання інакше, ніж я очікувала, я повинна залишатись спокійною. Я використаю 
вільний час для більш важливих справ. Навіть якщо мої співробітники незадоволені, 
я спокійно продовжую давати вказівки, які свідчать про мою силу і впевненість. Я 
знаю, що вони не зобов’язані мене любити».

Коли ви будете подумки програвати ці настанови, прислухайтесь до себе. Які 
«якщо» чи «ні» прокрадаються вам в голову? Потрібно приділити небагато часу 
кожній думці – і тоді ви зможете виявити і перебороти внутрішні бар’єри.

Потрібно наголосити, що в демократичних країнах створені рівні умови для 
участі жінок у політиці.

Політичні портрети жінок-лідерів світу: 
є. тодор, і. Ганді, м. тетчер, Г. меїр, а, меркель. 
Індіра Ганді - прем’єр-міністр Індії, яка провела активні економічні реформи і 
завдяки якій підвищився імідж країни на міжнародній арені. Маргарет Тетчер 
- вперше в історії Великої Британії стала прем’єр-міністром, обіймала цю посаду 
три роки підряд. Здійснила ринкові реформи. Проводила жорстку і тверду полі-
тику, що отримала назву «тетчеризм». Була названа «залізною леді». Мадлен 
Олбрайт - у 1997-2001 рр. держсекретар США, перша в історії Країни жінка на 
посаді глави американської дипломатії, Юлія Тимошенко – перша в Україні жін-
ка на посаді Прем’єр-міністра України).

Жінки-президенти країн (колишні і діючі): 
ісландія, філіппіни, норвегія, ірландія, індонезія, шрі Ланка, Пана е, Латвія, 
фінляндія. 
Протягом, понад півстоліття існування парламентаризму у світовій історії лише 

77 разів жінка була обрана головуючою в парламенті або в якійсь з його палат. Це 
відбувалося лише в 41 країні з 186, де діють законодавчі інститути; 7,5% становлять 
жінки серед президентів або спікерів парламенту. Найвище жіноче представництво 
має шведський риксдаг: із 349 членів парламенту нині 45,5% – жінки. Частка жінок 
у парламенті України у 1998 р. становила 8,2 %, у 2002 р. – 5,1%, у 2006 р. – 8%.

Жінка-лідер в українській політиці: 
ю.тимошенко, н.вітренко, н.карпачова, в.семенюк, і. богословська, 
в.Довженко, Л.супрун.

5.   виГотовЛеннЯ коЛажу  
       «ДівЧина-ЛіДерка, юнак-ЛіДер» ||  20 хв

Члени групи об’єднуються у дві підгрупи. Кожна підгрупа має створити колаж, 
використовуючи різні матеріали (кольоровий папір, вирізки з журналів, маркери). Цей 
колаж має зобразити «ідеальну» і водночас «реальну» сучасну молоду людину-лі-
дера з усіма атрибутами її життя і діяльності.
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я і мої  
аСертивні  
Права10

блок 4

1.  встуПне сЛово: «асертивність Як оПтимаЛьна  
       стратеГіЯ ГенДерної ПовеДінки» ||  5 хв

Асертивність означає утвердження себе, своєї особистості, коли ми вміємо ви-
ражати свою позицію впевненої твердо, не впадаючи в агресію і не дозволяючи 
іншим людям маніпулювати собою. Набуття навичок асертивності передбачає ріст 
самосвідомості, вміння знати, любити і розуміти своє істинне «Я». Потрібно навчи-
тися робити свідомий вибір – набути здатності формулювати свої думки, почуття 
і потреби, набути впевненості, що вас не будуть пригнічувати, експлуатувати чи 
примушувати.

Асертивний підхід до життя є оптимальним для чоловіків та жінок у контексті 
взаємовідносин з оточуючими. Асертивність є водночас і внутрішньою впевненіс-
тю у собі, і особливою тактикою прийнятної поведінки в рамках міжособистісного 
спілкування. Асертивність як особистісна якість і соціальна поведінка виявляється 
в умінні відстоювати свої права, домагатись бажаного ставлення до себе, не посту-
паючись власними принципами і не порушуючи прав інших.

2.  інформаційне ПовіДомЛеннЯ:  
      «асертивні Права ЛюДини» ||  10 хв

Мета: ознайомлення учасників з асертивними правами людини;  
обґрунтування зв’язку між асертивністю та андрогінністю,  
доцільності асертивної поведінки у взаємовідносинах з оточуючими.

Ведучий каже, що сьогоднішнє заняття присвячене розгляду «асертивних прав 
людини». Він запитує учасників, чи знайомі вони з цим терміном, як його розуміють. 
Далі проводить інформування.

аСертиВНа люДиНа – це людина, яка може чітко і спокійно висловити 
свої думки, не змінюючи позиції, якщо хтось з ними не погоджується; це «до-
росла» людина, яка може адекватно поводитись з іншими, не використовую-
чи дитячо-залежної чи агресивної поведінки. Бути асертивним не означає дося-
гати свого будь-яким способом. За наявності близьких відносин важливо, щоб були 
задоволені обидві сторони. А цього можна досягнути лише в тому випадку, коли 
особистість, незалежно від статевої належності, навчиться рахуватися з потребами 
інших, обираючи компроміс спільною перемогою.
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Якщо ввести шкалу, на одному полюсі якої буде покірність, пасивність, а на 
іншому – агресивність, то асертивна поведінка перебуватиме посередині такої шка-
ли. Людина, яка поводиться пасивно, не вміє чітко заявляти про свої бажання та 
потреби, є беззахисною перед вимогами інших. В її діях відсутня впевненість, у 
неї занижена самооцінка. Агресивна людина, досягаючи поставленої мети, завдає 
збитків оточуючим, не рахується з їхніми правами. Такі люди завдають удару пер-
шими, відверто маніпулюють людьми. Асертивна людина здатна чітко сформулю-
вати свою думку, вона впевнена у собі, вміє слухати та іде на компроміс. її поведінці 
притаманний спокій, відсутність вербальної напруги. Така людина вміє розпізнава-
ти маніпуляції і захистити себе від. них, поважаючи моральні принципи.

Коли ви хочете висловлюватися чітко й однозначно, діяти переконливо та по-
рядно, уникати маніпулювання оточуючими, розуміти себе та інших, а також уміти 
наполягати на своєму, вам варто було б знати й поважати принципи, що іноді нази-
вають «асертивними правами людини». В їх основі лежить переконання, що ніхто 
не зможе успішно маніпулювати нами, якщо ми самі цього не дозволимо. 

Отже, такими є ДеСЯть заПОВіДей аСертиВНОСті.
1. Ви маєте право самі оцінювати свою поведінку, думки, емоції та нести від-

повідальність за наслідки своїх дій та вчинків.
Асертивність навчає розумінню того, що наше життя, і все, що в ньому відбу-
деться, залежить від нас самих і ні від кого більше. Ми самі повинні бути судця-
ми своєї поведінки. Не слід покладатися на обставини чи десь шукати ворогів.
Усі основні асертивні заповіді базуються на цій першій та головній, відповідно 
до якої за нами визнається право людини самій приймати рішення у життєвих 
ситуаціях і нести за них відповідальність.

2. Ви маєте право не давати жодних пояснень і обґрунтувань, які б виправдо-
вували вашу поведінку.
Нам нав’язують точку зору, що за свої дії ми відповідальні перед іншими людь-
ми, і, отже, усе, що робимо, ми повинні їм пояснювати, обґрунтовувати та вип-
равдовувати. Це є маніпулятивним забобоном.

3. Ви маєте право самі вирішувати, за що і яким чином відповідаєте за про-
блеми інших людей.
Відповідно до точки зору, що видається за якийсь моральний обов’язок, стверд-
жується, що людина відповідає за своїх ближніх, за людей та інституції, стосов-
но яких вона має певні обов’язки. Означає, що за всіх і вся ми повинні нести 
відповідальність. Третя заповідь відкидає такий підхід. Вона зовсім не закликає 
вас до асоціальної поведінки. Просто констатує, що кожна людина має право 
вирішувати, за що і якою мірою вона відповідальна.

4. Ви маєте право змінювати погляди.
Багато батьків, учителів, а часом і засобів масової інформації стверджують, що 
серйозна людина дотримується один раз прийнятих поглядів. Інакше кажучи, 
не слід змінювати погляди. Інакше довелося б визнати, що ми помиляємось. 
А якщо хто-небудь помиляється, це означає, що він безвідповідальна людина і 
на нього не можна покладатися. Теорія асертивності не розділяє такої позиції. 
Асертивність допускає, що людина може змінити свої погляди не тільки під тис-
ком обставин, ай з тієї причини, що їй просто перестає що-небудь подобатися.

5. Ви маєте право робити помилки і відповідати за них.
Мораліст усередині нас говорить: «Людина не повинна робити помилок. Якщо 
ти їх допускаєш – це означає що ти нерозумна і незріла людина. Ти повинен 
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усвідомити свою провину. Нехай інші контролюють тебе, щоб перешкодити по-
дальшому падінню. Не виправишся - тебе візьмуть під опіку!» Усе це призводить 
до того, що людина, про яку йдеться, остерігається навіть малого ризику. Це 
суперечить саме п’ятій заповіді асертивності, тому що не помиляється той, хто 
нічого не робить.

6. Ви маєте право сказати: «Я не знаю».
Соціальний міф говорить, що дорослі, зрілі люди (батьки, учителі, керівники) 
повинні «знати все» і вміти відповісти на будь-яке запитання нащадків, учнів, 
підлеглих. Якщо хто-небудь претендує на звання авторитету, він повинен бути 
всезнаючим та непогрішним. Це призводить до звичайної неправди, при якій 
людина, яка за своїм соціальним станом начебто повинна все знати, не знаючи 
чогось, не зізнається у цьому, а натомість починає що-небудь видумувати. Це, 
звичайно, негарно. Філософ Артур Шопенгауер казав: «Припускати, що людина 
може пам’ятати все – те саме, що припускати, що вона може втримати у своєму 
організмі все те, що колись з’їла».

7. Ви маєте право бути незалежною людиною.
Існує забобон, що всі люди, з якими ми вступаємо в контакт, повинні мати про 
нас хорошу думку. Важливо, щоб навколишні нас любили. В іншому випадку 
вони можуть відвернутися від нас, і тоді справи наші йтимуть дуже погано. Це 
суперечить сьомому з асертивних прав людини. Насправді ж «як не намагайся, 
на всіх не вгодиш». Існують ситуації, в яких бути у немилості в кого-не-будь 
(особливо в сильних світу цього) – це найвища твоя заслуга.

8. Ви маєте право на нелогічні рішення.
Життя – це не комп’ютерна програма, в якій окремі фази та стадії змінюють 
одна одну, підкоряючись визначеній логіці. Не виключено, що «логічні» рішення 
можуть не виправдати себе, і з’ясується щось таке, чого ніхто не очікував.

9. Ви маєте право сказати: «Я тебе не розумію».
Неодноразово доводилось чути, що начебто для того, щоб перебувати у хоро-
ших відносинах з оточуючими, необхідно прагнути зрозуміти, що в них на душі, 
бути здатним передбачати їхні бажання й потреби. Закохані особливо вірять у 
те, що коли любиш по-справжньому, слова зайві. Але питання полягає в тому 
що окрема людина не може постійно співчувати іншим людям. Нерідко в неї 
своїх проблем вистачає: часом болять зуби, час від часу виникають труднощі з 
дітьми, з дружиною (чоловіком). Ми маємо повне право запитати, чого, власне, 
від нас хочуть. Разом з тим у нас є право дати чітку, однозначну, у тому числі і 
негативну відповідь.

10. Ви маєте право сказати: «Мене це не хвилює».
Стверджується, начебто кожна гідна людина повинна постійно займатися са-
мовдосконаленням, щоб стати кращою. Оточуючі, щиро бажаючи їй добра, го-
ворять, у чому цій людині варто було б стати кращою. Сама ж вона повинна 
виконувати їх вказівки, адже все це робиться заради її ж блага. Якщо людина 
зневажає поради інших, то це означає, що вона ледача, нестерпна, несерйозна.
Десятий асертивний принцип говорить, що ми маємо повне право не бути гар-
ними відповідно до чиїхось мірок. Інша думка - не обов’язково погана думка.

коментарій
Інформування у доступній формі розкриває суть асертивної поведінки та асер-

тивних прав людини, підводить учасників до висновку, що ніхто не має права мані-
пулювати людиною, агресувати чи примушувати її щось робити.
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3.  вПрава: «манДрівка станціЯми:  
       Пасивність-аГресивність-асертивність» ||  10 хв

Мета: сприяння усвідомленню учасниками доцільності переходу від пасивності  
та агресивності до асертивності; допомогти учасникам розробити схему 
переходу до асертивності за допомогою спеціального навчання.

Тренер нагадує, що існує уявна шкала, на протилежних полюсах якої розміщені 
пасивність та агресивність, а посередині – асертивність. Кожна людина, яка пере-
буває у будь-якій точці цієї шкали, отримавши знання та доклавши певних зусиль, 
може прийти до станції «Асертивність». Потрібно уявити собі людей на двох крайніх 
станціях – «Пасивності» та «Агресивності». Які зміни повинні відбутися у них самих, 
щоб вони були в силі здійснити дуже важливу мандрівку у своєму житті і прибути 
до станції «Асертивність»? 

Щоб дати відповідь на це запитання, найперше потрібно поділитись на дві ко-
манди (ведучий ділить групу на команди), дає завдання командам описати мандрівку 
пасивної та агресивної людини – до станції «Асертивність». Суть завдання: «Що 
потрібно змінити в собі, щоб ця уявна мандрівка була успішною?».

Можна запропонувати командам приблизну схему мандрівки  
до станції «асертивність»:

Станція «Пасивність»
Відмова від своїх прав – відстоювання своїх прав.
Піддатливість маніпулятивним діям інших – протистояння маніпуляції.
Нездатність заявляти про свої потреби –
Невміння застосовувати свої здібності –
Занижена самооцінка –
Невміння реагувати на критику –
Переоцінювання міри компетентності інших –
Сприйняття інших як супротивників –
Невпевненість у своїх діях –
Невміння попросити допомоги –
Вербальна напруга (труднощі підчас висловлювання) –
Невиразність мови –
Закритий погляд – 
Нездатність іти на компроміс, згоду –
(Далі продовжити самостійно.)
Станція «Агресивність»
Надання переваги своїм правам – адекватне прийняття своїх прав.
Неприйняття прав інших – прийняття прав інших. 
Маніпулювання іншими – відмова від маніпуляції. 
Жорстке відстоювання своїх потреб –
Завдання збитків іншим –
Переоцінювання своїх здібностей –
Завищена самооцінка –
Невміння реагувати на критику –
Переоцінювання міри своєї компетентності –
Сприйняття інших як супротивників –
Надмірна впевненість у своїх діях –
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Невміння попросити допомоги –
Вербальна напруга (підвищений голос, крик) –
Різкість мови –
Закритий погляд –
Нездатність іти на компроміс –
(Далі продовжити самостійно)

коментар
Вправа допомагає здійснити мандрівку за шкалою «пасивність-асертивність-

агресивність». Вона сприяє усвідомленню того, що праця над собою приведе до 
розвитку асертивності як необхідної умови успішної взаємодії з людьми. Напрацю-
вання команд – це приблизний план, який кожен учасник має приміряти та відкори-
гувати щодо себе.

3.  вПрава: «цивЛіЗаціЯ» ||  50 хв

Мета: формування навичок для успішної взаємодії між людьми  
з розбіжностями в думках і поглядах.

Тренер об’єднує учасників у дві підгрупи, які розходяться по різні сторони кім-
нати. Дає їм завдання: «Уявіть собі, що кожна з підгруп – це окрема прогресивна 
Цивілізація. Ви – її представники, що подорожують у космосі. Зараз ви летите на 
планету Земля на міжгалактичний фестиваль і вам потрібно:
1. Презентувати свою Цивілізацію: подати її назву, дані про географічне положення, 

природні ресурси, населення (бажано намалювати портрет), систему правління, 
оборони, закони, за якими живе Цивілізація, її культуру (обов’язково записати 
або намалювати все, що у вас є! Незаписаного не існує!).

2. Обрати в кожній підгрупі парламентарів Цивілізації (2-3 особи для презентації).

На виконання завдання відводиться 20 хв. Після презентацій тренер пропонує 
кожній команді протягом 3-5 хв. визначити найсильніші та найслабші сторони про-
тилежної Цивілізації і подати цю інформацію через парламентарів.

На наступному етапі тренер оголошує кризову ситуацію: Увага! На нашу Галак-
тику здійснено напад вірусами тютюнопаління. Якщо не вжити термінових заходів, 
використовуючи сильні сторони і захищаючи слабкі, то життя на планетах буде в 
небезпеці.

За 10-15 хв. обом групам потрібно спільно створити систему захисту від вірусів 
та представити її через парламентарів (знову записати, намалювати).

По закінченні вправи тренер пропонує поаплодувати й подякувати один одному 
за плідну співпрацю та вийти зі своїх ролей.

 ! звернути увагу на такі питання під час обговорення:

Що відбувалося в команді під час підготовки, презентації та аналізу сильних та 
слабких сторін Цивілізацій?
Чи змінювався настрій під час створення системи захисту?
Що і як вплинуло на зміну настрою?
Які ваші враження від виконання вправи? Чому вона вчить?
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4.  Прикінцеве сЛово: «все ЗаЛежить віД тебе» ||  5 хв

«Давним-давно жив у Китаї дуже розумний, але дуже пихатий мандарин (знат-
ний вельможа). Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з 
підданими про свій розум. Так минали дні за днями, роки за роками… Аж ось прой-
шов по всій країні поголос, що неподалік від кордону з’явився мудрець, розумніший 
від усіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: 
хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною у світі!? Але вигля-
ду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе у палац. Сам же заду-
мав обдурити ченця: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, 
що в мене в руках – живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я роздушу 
метелика, а якщо – мертве – я випущу його»…

І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато люду, всім кортіло 
подивитися на «двобій» найрозумніших людей у світі. Мандарин сидів на великому 
троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось 
двері відчинилися, і у залу ввійшов невисокий худорлявий чоловік. Він підійшов до 
мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. 
І тоді, зло посміхаючись, мандарин запитав: «Скажи-но мені, що я тримаю в руках 
– живе чи мертве?». Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх 
руках!». Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, 
радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.

Отже, лише від вас залежить чи буде ваша взаємодія з іншою живою людиною 
яскравою, плідною, чи навпаки».
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ДоДаток 1

анкета 
«МОє ВіДНОшеННЯ ДО «ЖіНОЧОГО»  

та «ЧОлОВіЧОГО» В ВиХОВаННі»

1. Зараз одна з самих модних тем ток-шоу на телебаченні та радіо:  
що значить бути «справжньою жінкою» чи «справжнім чоловіком».  
Які якості чоловіків та жінок асоціюються у вас з цими поняттями?

Бути справжнім чоловіком означає  
бути… (яким?)

Бути справжньою жінкою означає 
бути… (якою?)

2. Можливо вам доводилось зустрічатися з виразом «жіноче щастя»?  
Як ви вважаєте, що під цим розуміється?

3. Як ви вважаєте, чи існує по-справжньому «чоловіче щастя»?  
Якщо «так», то в чому полягає його суть?

4. Як ви гадаєте, існують «чоловічі» та «жіночі» професії? 
Якщо «так», наведіть приклади (до 6 позицій):

Жіночі професії Чоловічі професії
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5. Як по-вашому, чи існує різниця між дівчатами та хлопцями?  
Якщо «так», то яка: 
а) в психічному розвитку (увага, мислення, мова…):

Дівчата Хлопці

Б) в поведінці:

Дівчата Хлопці

в) в спілкуванні:

Дівчата Хлопці

6. Як ви вважаєте, чи потрібно по-різному виховувати дівчат та хлопців?  
Якщо «так», то чим, на ваш погляд, відрізняється це виховання?

Виховання дівчат Виховання хлопців

7. В чому, на ваш погляд, полягають відмінності виховательського впливу  
чоловіків та жінок на дитину

Характеристики «жіночого» виховання Характеристики «чоловічого» виховання

8. В чому, на ваш погляд, полягає педагогічна роль?

Матері Батька

У вихованні доньки У вихованні сина У вихованні доньки У вихованні сина

9. З ким вам легше працювати, знаходити спільну мову (оберіть необхідне):

З дівчатами _________     З хлопцями _________     Інше _________     

10. Коли ви вперше почули про нову соціально-психологічну  
категорію «гендер»?

Сьогодні ________     В цьому році _______     Декілька років тому _______     

Будь-ласка вкажіть ваші дані для статистичної обробки анкет:

стать: ж / ч вік: __________

Дякуємо за участь!
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ДоДаток 2

Відповіді до тесту  
«зБереЖеННЯ ҐеНДерНОЇ ріВНОВаГи У ВиХОВаННі Дітей»

1. У дитинстві дівчатка бувають слухняніші, оскільки з перших кроків їх привчають, 
що вони як майбутні мами мають бути чемними і показувати приклад хлопчи-
кам.

2. Все залежить від научіння, а не від статевої належності. І хлопчики, і дівчатка 
можуть стати черствими і добрими людьми або такими, якими їх виховали.

3. Це не так. Дівчатка можуть вирішувати складні завдання (проблеми) не гірше за 
хлопчиків.

4. Статевих відмінностей не має. До 10-12 років дівчатка розвиваються швидше, 
і тому іноді випереджають хлопчиків у прагненні виділитись серед ровесників. 
Пізніше хлопчики починають перейматися подібними проблемами.

5. Дівчатка і хлопчики здібні однаково, все залежить від того, на які професії їх 
орієнтують. Вважалось, що в математиці хлопчики досягають вищих резуль-
татів. Про те дослідження не виявили великої різниці.

6. Як дівчатка, так і хлопчики чутливі до будь-яких дисгармонійних стосунків, бо-
ляче переживають сварки в сім’ї, особливо батьків. Хлопчики часто роблять 
вигляд, що їм байдуже, оскільки їх вчать, що чоловік повинен володіти своїми 
почуттями.

7. До 10-13 років різниця незначна, потім в більшості випадків дівчатка усно і пись-
мово висловлюють свої думки чіткіше, оскільки більше орієнтуються на самов-
досконалення в освоєнні гуманітарних знань.

8. Дівчаток більше залучають до домашніх справ, допомагати по господарству.
9. Хлопчики можуть краще орієнтуватися в просторі тому, що з дитинства їх прив-

чають до самостійності і пошукової активності.
10. Хлопчики стають агресивнішими в поведінці в підлітковому віці, оскільки їхня 

агресивна поведінка часто заохочується.
11. Не встановлена різниця в рівнях активності хлопчиків і дівчаток. Хлопчики га-

ласливіші та невгамовні тільки тому, що дівчаток за потрібну поведінку кара-
ють.

12. Хлопчики також вміють дружити. Проте від них часто очікують спритності, за-
охочують до змагання, що стимулює їх до участі в групових іграх, до спілкування 
в компаніях.

13. До відповідного віку важко діагностувати різницю між хлопчиками і дівчатками 
у вияві співчуття чи ласки. З дорослішанням хлопчики соромляться виявляти 
ласкаві почуття до інших.

14. Хлопчики і дівчатка схильні приймати багато «на віру», оскільки вони діти. З 
віком від хлопчиків більше вимагають індивідуальних рішень, а від дівчат - ко-
лективних. Тому дівчатка часто демонструють більшу поступливість щодо дум-
ки іншого.

15. В цій якості до відповідного віку у хлопчиків і дівчаток немає різниці. Дифе-
ренціація умінь і навичок хлопчиків і дівчаток відбувається з дорослішанням під 
впливом соціального оточення, яке орієнтує дівчаток на обслуговування, емо-
ційну підтримку, а хлопців - на оволодіння предметами та інструментами.
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ДоДаток 3

 ВіН

Люблять рухливі irpи зi швидкою зміною сюжет1в, елементами змагань, ризику. 
Виявляють пізнавальні iнтeреси до механізмів, будови технічного обладнання, 
функціонування різноманітих пристроїв, машин (автомобілів, кораблів, літаків 
тощо).
Орієнтуються на конкретні результати взаємодії (змагання, боротьбу, досягнен-
ня мети).
У спілкуванні критикують, переконують, аргументують правоту чи доводять 
перевагу, спираючись на факти, розмовляють про події, боротьбу, поєдинки, 
відкриття нового.
Характер мовлення дублює емоції, що супроводжують діяльність, оперують 
порівняннями, аргументами, кількісними параметрами ycпixiв та невдач.
Opієнтовaнi на швидкість виконання завдань, на кількісніi показники досягнень, 
на подолання перешкод.
Мають схильність до лідерства, виявляють прагнення та вміння пропонувати 
НОВІ ІДЕї, організовувати, керувати, відстоювати.
Нечутливі до морально-етичних оцінних суджень про себе та інших.
Дружба базується на спільних заняттях.
У разі фрустрації потреб схильні виявляти войовничість, агресивність, жорс-
токість, егоїзм. Наполегливі у досягненні мети, виявляють брак емпатійності, 
співпереживання.
Схильні приймати рішення самостійно, рідко звертаються за порадою. Здатні на 
нерозважні вчинки та дії.
Схильні до переоцінки своєї особистості та потенційних можливостей, недостат-
ньо самокритичні, надмірно самовпевнені.
Захоплюються науковою технікою, історичною літературою, пригодами, фан-
тастикою.
Люблять відвідувати змагання, захоплюються спортом, мають спортивних ку-
мирів

16. Дівчатка не такі боязкі, як багатьом здається. Вони можуть бути сильніші й 
рішучіші за хлопчиків, проте часто демонструють свої страхи як свідчення своєї 
жіночності.

17. У хлопчиків комплексів не більше, ніж у дівчаток. Оскільки їх орієнтують на 
різні ідеали, то у дівчаток з’являються комплекси неповноцінності, пов’язані із 
зовнішністю, а у хлопчиків - з фізичною силою та спритністю.

18. У цьому сенсі ні у кого немає переваг. Все залежить від особистості. Змагають-
ся і «міряються силою» одне з одним і хлопчики, і дівчатка.

19. Немає різниці між хлопчиками і дівчатками. У кого більше креативних здібнос-
тей, той краще виконує нестандартні завдання, у кого менше, віддає перевагу 
рутинній діяльності.
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ВОНа

Виявляють інтерес до видів активності, що передбачають опікування, облашту-
вання, прикрашання, обслуговування, надання допомоги.
Акуратні в діях, мають розвинуту здатність до розуміння емоційних станів у вер-
бальній та невербальній комунікаціях.
Opієнтовані на характер взаємин, зміст спілкування, спільність емоційних пере-
живань, схожість оцінних ставлень до подій чи людей.
Спілкуючись, люблять ділитися враженнями, почуттями, радять, надають емо-
ційну підтримку та діяльну допомогу.
Здатні до образного мислення, iнтуїції, передбачення, розуміння та оцінки емо-
ційних станів людини, осмислення дій та вчинків.
Вразливі до тону, морально-етичних нюансів взаємин, емпатійні щодо дій та 
вчинків.
Відповідальні, старанні, ретельні при виконанні доручень, орієнтовані на схва-
лення.
Світ захоплень та iнтересів орієнтовані на моральні засади взаємин та характер 
їх розвитку.
Очікувальна позиція у процесі групової взаємодії, віддають перевагу малим, з 
постійним складом групам.
Гнучкі в адаптації до соціальних норм та вимог середовища, орієнтуються на 
компроміс, порозуміння, домовленості.
Критичні щодо власного Я, схильні до саморефлесії, самоїдства, заниженої са-
мооцінки.
Орієнтовані на передачу оцінного ставлення, емоційну підтримку у радості й 
горі.
Дружба базується на спільності емоційних ставлень, довірі, вірності, щирості.
Захоплюються романтичною, сентиментальною літературою, мають кумирів се-
ред кіноакторів, музикантів, співаків.

ДоДаток 4

теСт СаНДри БеМ

Перевірте себе за тестом С. Бем, наскільки ви можете справлятися з обов’язками 
в сім’ї і поза домом. Оцініть за семибальною шкалою ступінь вираженості у вас по-
даних нижче якостей: від «1» - «ні» до «7» - «так».

1 - ця якість вам зовсім не характерна;
2 - ця якість швидше за все вам нехарактерна;
3 - ця якість виражена у вас незначно;
4 - ця якість виражена у вас середньою мірою; .
5 - ця якість виражена у вас достатньою мірою;
6 - ця якість виражена у вас сильно;
7 - ця якість виражена у вас дуже сильно.
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Оцініть наступні якості:
1 Самостійність.
2 Поступливість.
3 Доброта, милосердя.
4 Уміння постояти за себе.
5 Чутливість’до проблем інших людей.
6 Схильність до самоаналізу.
7 Незалежність від впливу оточення.
8 Сором’язливість.
9 Сумлінність.
10 Атлетичність.
11 Ніжність.
12 Артистичність.
13 Здатність чинити тиск на інших, відстоювати власну точку зору.
14 Уміння вмовити, переконати.
15 Терпимість.
16 Самовладнання, витримка.
17 Розвинута інтуїція.
18 Законослухняність, схильність до дотримання правил.
19 Енергійність.
20 Емоційна вразливість,
21 Надійність.
22 Здатність тверезо мислити.
23 Жалісливість.
24 Ревнивість.
25 Керівні, організаторські здібності.
26 Вірність, надійність.
27 Правдивість,
28 Схильність до ризику.
29 Чуйність.
30 Чесність.
31 Рішучість.
32 Співчутливість, здатність до співпереживання.
33 Щирість.
34 Самореалізованістьу професійній діяльності.
35 Турботливість, здатність до опіки,
36 Працелюбність.
37 Наполегливість.
38 Лагідність.
39 Самовдоволеність.
40 Мужність, сміливість.
41 Дбайливість, акуратність.
42 Гордість.
43 Здатність захистити.
44 Тактовність, делікатність.
45 Вміння підтримувати дружні контакти.
46 Амбітність, честолюбність.
47 Легковірність.
48 Відповідальність.
49 Схильність до азартних ігор.
50 Балакучість, схильність до пліткування.
51 Уміння пристосовуватися,
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52 Побоювання виявити слабкодухість.
53 Тонкосльозість.
54 Непостійність.
55 Сила волі.
56 Любов до дітей.
57 Вихованість.
58 Схильність до змагання.
59 Схильність до пліткарства,
60 Оптимізм.

ключ до опитувальника.

1  шкала МаСкУліННОСті
Додайте бали з питань:  
1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58. 
Суму розділити на 20. Здобутий результат - показник маскулінності.

2  шкала феМіННОСті
Додайте бали з питань:  
2, 5, 8,11,14,17, 20, 23, 26, 29,32,35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. 
Суму розділити на 20. Здобутий результат - показник фемінності.

3  шкала аНДрОГіНіЇ
Якщо показник маскулінності > 4,9 (середня величина маскулінності = 4,9)  
і показник фемінності > 4,9 (середня величина фемінності = 4,9),  
то ви маєте андрогінні якості.

 ! Якщо за результатами набраних балів ви досягли середніх показників мас-
кулінних та фемінних якостей, це означає, що ви належите до того рідкіс-
ного типулюдей-андрогінів, яким піддається будь-яка робота і будь-які чоловічі 
і жіночі ролі. Ваша поведінка досить гнучка, що дає вам змогу бути доброю, 
чутливою людиною, а також сміливою, рішучою, здатною постояти за себе, під-
тримати інших і повести їх за собою.

 ! Якщо ви набрали середню кількість балів за оцінкою фемінних якостей, 
які переважили маскулінні, це означає, що ви людина, на яку розраховують 
близькі, друзі, колеги. Проте в ситуаціях, які вимагають здатності взяти на себе 
керівництво справами, виявити наполегливість, настоювати на безумовному 
підпорядкуванні, вам не вистачає характеру, ви ухиляєтесь від відповідальності, 
передоручаєте вирішення своїх проблем іншим людям.

 ! Якщо ви недобрали середньої кількості балів за фемінними рисами, про-
те у вас яскраво виражені маскулінні якості, то це означає, що ви здатні 
протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, надихати на досягнення 
цілей, Ви людина, орієнтована на досягнення успіху, подолання перешкод, са-
моствердження, на справу, в процесі якої нехтуєте будь-якими сентиментами. 
Ви прагнете виробляти у собі значною мірою притаманні вам твердість духу і ха-
рактеру. Проте оточуючим іноді не вистачає вашої емоційної підтримки, співчут-
тя, ласкавих слів.

 ! Люди, які набрали низькі бали за шкалами фемінність/маскулінність, визнача-
ються як статевонейтральні особистості.
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ДоДаток 5

Довідка: ДиректиВи єС ПрО ріВНі МОЖлиВОСті

Директива про однакове ставлення до чоловіків та жінок щодо зайнятості, про-
фесійного навчання та просування по службі, а також умов праці.
Директива про застосування принципу однакової оплати праці чоловіків і жі-
нок.
Директива про однакове ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального 
забезпечення.
Директива про однакове ставлення до чоловіків та жінок щодо соціального за-
безпечення за місцем роботи.
Директива про однакове ставлення до чоловіків, та жінок, які займаються ін-
дивідуальною трудовою діяльністю (у тому числі в сільському господарстві), і 
про соціальний захист жінок, які займаються індивідуальною трудовою діяльніс-
тю, протягом вагітності та догляду за дитиною.
Директива про охорону здоров’я та техніку безпеки на робочому місці вагіт-
них; працівниць-жінок, які недавно народили дитину, та працівниць, які годують 
грудьми.
Директива про організацію робочого часу.
Директива про рамкову угоду Щодо відпусток для догляду за дитиною,
Директива про тягар доказів у випадках дискримінації, пов’язаної зі статтю

Розподіл відповідей молодих жінок та чоловіків на запитання 
«Як рОзПОДілЯютьСЯ ОБОВ’Язки У Вашій СіМ’Ї  

щОДО ДОГлЯДУ за ДітьМи ДО 15 рОкіВ», %
(за даними Державного інституту проблем сім’ї та молоді)

  Робить жінка Робить чоловік

1. Відвідування лікаря 89 11
2. Доглядає за хворою дитиною 90 10
3. Допомога у виконанні домашнього завдання 68 32
4. Супровід дитини зі школи (дитячого садка) 76 24
5. Контроль за дотриманням режиму дня дитини 81 19
6. Відвідування позашкільних закладів 78 22

 ! Соціологи підрахували, що жінка в середньому витрачає на сімейні справи (при-
готування їжі, прання, придбання продуктів тощо) у 6-8 разів більше часу, ніж 
чоловік. ПРИБИРАННЯМ КВАРТИРИ займається понад 80% жінок і лише до 
20% чоловіків. ДОПОМАГАЮТь ДІТЯМ у підготовці шкільних завдань понад 
70% жінок і лише 10% чоловіків. Особливо разючі гендерні відмінності в бюд-
жеті позаробочого часу. Так, ПРИГОТУВАННЯ їЖІ забирає у жінок 10-12 годин 
на тиждень, у чоловіків – 1-1,5 години, КУПІВЛЯ ПРОДУКТІВ – відповідно 4 і пів-
години, прання – 4 години і 15-20 хвилин тощо (див. табл.). За таких умов жін-
ки є бранками хатнього патріархату, змушені нести подвійний тягар наван-
тажень (сільські жінки – потрійний). Упродовж дня сільська жінка може лише  
16 хвилин приділити увагу дітям, бо не має просто часу на їхнє належне вихо-
вання, сільські чоловіки практично не займаються своїми дітьми (5 хв., у робочі 
дні і 9 хв. – у вихідні).
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ДоДаток 6

таблиця 1.  
СХеМа кОНтеНт-аНалізУ ПіДрУЧНикіВ,  

ПОСіБНикіВ, ЖУрНаліВ

 

Смислові категорії заголовки Малюнки тексти автори

1. Чоловіча та жіноча стать  
в цілому

2. Чоловіча та жіноча стать  
в традиційних ролях

3. Чоловіча та жіноча стать  
в нейтральних ролях

4. Чоловіча та жіноча стать  
як головні персонажі

5. Чоловіча та жіноча стать  
як другорядні персонажі

6. Чоловіча та жіноча стать з 
андрогінними властивостями

7. Чоловіча та жіноча стать 
вдома

8. Чоловіча та жіноча стать 
поза домом

9. Чоловіча та жіноча стать  
в процесі навчання

10. Жіноча і чоловіча стать  
як казкові герої
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ДоДаток 7

жінки – більш  
альтруїстичні,  
співчутливі, завжди 
орієнтовані на надання 
допомоги, опікувальну 
діяльність.

Соціальні якості жінок та чоловіків існують не як дві 
полярні, окремі категорії, а як континууми, що дублю-
ють один одного. Як чоловіки, так і жінки можуть бути 
чуйними і мати негативні поведінкові риси. Оскільки 
в більшості етнокультур домінує уявлення, що слаб-
кій статі притаманні опікувальні риси, то відповідна 
поведінка заохочується з раннього дитинства.

Чоловіки   –   більш   
егоїстичні,   товстошкірі, 
пихаті, нездатні до  
співпереживання

Чоловіки здатні до співчуття та співпереживання не 
менше, ніж жінки. От тільки зовні вони не завжди 
виказують свої почуття, адже змалечку їх привчали 
контролювати та тримати це в собі.

тільки жінка може  
бути вседержителькою 
миру та злагоди в сім’ї; 
суспільстві.  
у чоловічій природі  
закладено войовничість.

Статистика злочинів, скоєних чоловіками і жінками, 
засвідчує: прояви фізичної агресії у сильної статі 
набагато частіші, що є підставою для висновків про 
чоловічу войовничість та мілітаризм. Саме соціальне 
оточення часто провокує та схвалює чоловічу агре-
сивність, силу та вміння постояти за себе, вважаючи 
їх центральною складовою мужності. За відповідних 
обставин жінки також можуть виявляти брутальність, 
агресивність, здатні скоїти вбивство.

одна жінка – баба,  
дві жінки – базар.

Статевих відмінностей у рівнях вербальної актив-
ності дорослих не виявлено. Відмінність простежуєть-
ся лише в змісті спілкування, його експресивності. 
Жінки більше орієнтовані на передачу ставлення до 
події, чоловіки – на саму подію.

жінки емоційніші,  
вразливіші, мають  
слабшу нервову систему, 
тому як щось – у сльози. 
слабка стать частіше 
підвладна психічним 
розладам, депресивним 
та тривожним станам, 
більш схильна  
до самогубств.

Поріг емоційної чутливості не має статевих меж. 
Культурологічні традиції призвичаюють чоловіків не 
виказувати емоції, приховувати сльози, носити свої 
переживання в собі. Слабкодухі жінки – не рідкість, 
чимало є і слабкодухих чоловіків. Психічні розлади, 
що виникають через зрив вищої нервової діяльності, 
трапляються як серед чоловіків, так і серед жінок. 
Якщо деякі розлади характерніші для чоловічої статі 
(наприклад, розлад з дефіцитом уваги та гіперактив-
ністю чи з виклично-агресивною поведінкою тощо), 
то інші частіше трапляються у жінок (наприклад, 
розлад зі страхом розлуки чи залежна особистість 
тощо). Ряд психічних розладів, у тому числі депресія, 
посттравматичний синдром трапляються як серед 
чоловічої, так і жіночої популяції. За показниками 
суїцидальності статеві групи відрізняються лише 
в рамках вікових меж. У підліткові та юнацькі роки 
більш схильні до самогубств жінки, у похилі – чолові-
ки.
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жінки – балакучі, язикаті 
істоти, пліткарки, які не 
вміють тримати язика за 
зубами. справжні чолові-
ки – небагатослівні.

Психологи не зафіксували статевих відмінностей в 
особливостях спілкування чоловіків та жінок.

бабина дорога –  
від печі до порога.  
хатня робота, виховання 
дітей – прерогатива  
жінок. Чоловік у кращо-
му разі може допомогти  
дружині.  
Домашній затишок 
– справа рук жінки.

Жодна стать не має природних схильностей доопіку-
вапьної, обслуговуючої діяльності. Статевотипізова-
ний розподіл праці характерний для патріархальних 
взаємин. Партнерський тип шлюбних стосунків по-
будований на взаємозамінності виконання сімейних 
ролей. Виконує домашню роботу не той, хто жіночої 
статі, а той, хто має вільний час. Морально-психоло-
гічний клімат сім’ї залежить від домінуючих настроїв 
обох – чоловіка та дружини. Маскулінна лінія по-
ведінки чоловіка в сім’ї часто обертається диктатом 
не тільки над жінкою, а й дітьми.

Щастя жінки неможливе 
без сім’ї та дітей. ніщо 
не може замінити жінці 
щастя материнства та 
подружнього життя. 
Чоловік здатний реалі-
зувати себе поза сім’єю, 
занурившись у роботу.

Материнство – провідна сфера самореалізації жінки, 
подарована природою. Проте не кожна жінка здатна 
народити дитину, не кожній вдається створити сім’ю. 
Не кожному чоловікові судилося стати батьком та 
сім’янином. Проте життя таких жінок та чоловіків 
може бути наповнене цікавою професійною, громад-
сько-культурною діяльністю, яка надає простір для 
самореалізації.

Чоловіки прагнуть сексу, 
жінки – кохання.  
Чоловіки частіше  
зраджують, ніж жінки.  
вони сексуальніші, 
схильні упадати за  
кожною спідницею.  
жінки люблять вухами, 
чоловіки – очима.

Об’єктивні психологічні та фізіологічні закономір-
ності сексуального збудження, його суб’єктивний 
перебіг однаковий у чоловіків та жінок. Чоловіки, на 
відміну від жінок, проявляють більшу терпимість до 
позашлюбних та тимчасових сексуальних зв’язків. 
Якщо більшість чоловіків є гетеросексуальними, то з 
якою статтю вони зраджують? Як для чоловіків, так 
і для жінок секс однаково важливий, хоча подвійна 
зайнятість жінки, яка призводить до хронічної фізич-
ної та психічної перевтоми, може значно притлумлю-
вати статевий потяг.

Виховані відповідальними за своє репродуктивне 
здоров’я (яйцеклітина для запліднення всього одна, 
а сперматозоїдів – безліч), жінки більше цінують ко-
хання, ніжне ставлення чоловіка як умову статевої 
близькості.

Зарубіжні дослідження дошлюбної та шлюбної сек-
суальної поведінки чоловіків та жінок засвідчують, 
що дедалі очевиднішою стає тенденція єдиної стате-
вої моралі, зменшення диференціації статей за при-
нципом подвійного стандарту до моногамних стосун-
ків. Прийняття сексуальної агресивності позитивною 
чоловічою рисою у сучасному світі зменшує шанси 
сильної статі на сексуальне партнерство.
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молодість та краса жінки 
– запорука її щастя. 
успішність чоловіка 
визначається, головним 
чином, високим  
матеріальним та  
соціальним статусом.

У різних соціально-економічних та етнокультурних 
умовах життя жінки віддають перевагу матеріально 
забезпеченим чоловікам з високим суспільним ста-
тусом, а чоловіки – молодості та зовнішній привабли-
вості жінки. Оскільки процес відтворення потомства 
є досить тривалим у часі, жінки віддають перевагу 
вибору надійних чоловіків, які можуть запропонувати 
як матеріальний, фізичний, так і соціальний захист. 
Звідси психологічне коріння пошанування жіноцтвом 
соціального статусу та забезпеченості чоловіків.

Психологи зазначають, що за категоріями молодос-
ті, еротичної привабливості (молоде обличчя, груди, 
сідниці, струнка статура, пружне тіло тощо) криється 
природою дана здатність до плідності. Саме симво-
лами репродуктивної активності пояснюється орієн-
тація чоловіка на молодість жінки.

тільки окремі жінки 
здатні виконувати 
провідні ролі у підпри-
ємництві, виробництві, 
політиці. жінкам краще 
орієнтуватися на підлеглі 
ролі. Чоловіки краще 
справляються з керів-
ними посадами і більше 
розуміються в політиці, 
економіці, науці.

Жінки нічим не поступаються чоловікам у професій-
ній придатності до найрізноманітніших видів діяль-
ності. Серед жінок є відомі вчені, керівники фірм, 
підприємств, а також міністри, прем’єри урядів, ко-
мандири космічних екіпажів та президенти країн – всі 
вони чудово справляються зі своїми обов’язками.
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