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Гендерний склад команди, яка працювала над дослідженням
Цільова аудиторія дослідження 
Бенефіціари дослідження 
Зміст дослідження:

Мова дослідження 
Процес проведення дослідження
Образи, використані в візуалізації дослідження
Презентація дослідження 
Винагорода за проведення дослідження

       - гендерно негативний
       - гендерно нейтральний 
       - гендерно сліпий 
       - гендерно чутливий
       - гендерно трансформативний 

Процедура гендерного аналізу
досліджень ЦСД

це оцінка того, як відмінності у соціально-культурному статусі жінок
і чоловіків, дівчат і хлопців впливають на них у проваджуваній
дослідницькій діяльності ЦСД.

Гендерний аналіз досліджень ЦСД 

Що аналізуємо



Процедура гендерного аналізу
досліджень ЦСД

це оцінка того, як відмінності у соціально-культурному статусі жінок
і чоловіків, дівчат і хлопців впливають на них у проваджуваній
дослідницькій діяльності ЦСД.

Як перевіряємо 
Кількість жінок і чоловіків у складі команди, яка працювала над
дослідженням; хто з них керівники, а хто виконавці
Кількість жінок і чоловіків, дівчат і хлопців серед цільової аудиторії
дослідження
Бенефіціари дослідження (з урахуванням гендерного компоненту),
або, за відсутності згадувань, прогнозування
Зміст дослідження:

Гендерно чутлива мова, слова-маркери у тексті – «жінка», «чоловік»,
«дівчина», «хлопець», якщо згадується «населення», «особа»,
«людина» та/або будь-які групи населення 
Умови, в яких проводилося дослідження (доступність, зручність,
прийнятність для різних груп виконавиць/-ців)
Чоловічі чи жіночі образи (їх співвідношення), використані у
візуалізації дослідження
Кількість жінок і чоловіків, які презентують дослідження 
Співвідношення прибутку, отриманого за дослідження, у
порівнюваній площині (оплата однієї й тієї самої роботи жінкам і
чоловікам) 

– гендерно негативний (оціночні судження, які протиставляють одну
стать іншій, та які підтримують гендерні стереотипи), 
- гендерно нейтральний (ігнорування відмінностей між жінками і
чоловіками), 
- гендерно сліпий (погляд з позиції лише однієї статі), 
- гендерно чутливий (врахування відмінностей між жінками і
чоловіками), 
- гендерно трансформативний (трансформація гендерних стереотипів)
При цьому ступінь гендерної чутливості та гендерної трансформації
визначається наявністю/відсутністю:
-апеляції до нормативної бази у питаннях гендерної рівності
-спрямованості на вирішення гендерної проблематики із зазначенням
цього фокусу 
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