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РЕФЕРАТ
дипломной работы
Тушинской Карины Андреевны
Гендерные различия в странах Европы
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, реферата,
содержания, введения, четырёх глав, заключения, списка используемых
источников. Работа содержит 23 иллюстрации и 1 приложение. Полный объем
работы составляет 83 страниц. Список использованных источников включает 32
позиции.
2. Перечень ключевых слов
ПОЛ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ,
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФЕМИНИЗМ
3. Текст реферата
Объект исследования – страны Северной Европы.
Предмет исследования – изучение гендерных различий в странах Северной
Европы.
Цель исследования – анализ гендерных различий в странах Европы (на
примере стран Северной Европы).
Методы исследования – сбор информации, метод анализа, метод
эмпирического
обобщения,
методы
информационного
обеспечения,
картографический метод, сравнительный, метод анкетирования.
Полученные итоги и их новизна – В данной работе были проанализированы
научны данные о гендерных различиях, дано определение понятию «гендер».
Было изучено гендерное равенство и гендерные различия в политике
государственного феминизма (на примере Скандинавских стран). Сопоставлены
и проанализированы модели гендерного равенства стран Северной Европы.
Рассмотрены законодательства по гендерному равенству и механизмы его
соблюдения в странах Северной Европы и Республики Беларусь.
Рекомендации по использованию результатов работы – основные
результаты и материалы, изложенные в дипломной работе, могут быть
использованы в учебном процессе при изучении гендерных особенностей стран
Северной Европы.
Степень внедрения результатов дипломной работы в учебный и
производственный процесс – результаты дипломной работы применяются в
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учебном процессе Географического факультета БГУ при преподавании таких
дисциплин, как «Демография семьи и гендерная политика» и «География
населения».
Достоверность материалов и результатов дипломной работы – работа
выполнена автором самостоятельно на основе полученных данных при
проведении преддипломной практики в НИИ труда Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь г. Минска.
РЭФЕРАТ
дыпломнай працы
Тушынскай Карыны Андрэеўы
Гендэрныя адрозненні ў краінах Еўропы
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, рэферата,
зместу, уводзін, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц.
Праца змяшчае 23 ілюстрацый і 1 дадатак. Поўны аб'ём працы складае 83
старонак. Спіс выкарыстаных крыніц уключае 32 пазіцый.
2. Пералiк ключавых слоў
ПОЛ, ГЕНДЭР, ГЕНДЭРНАЯ РОЎНАСЦЬ, ГЕНДЭРНАЯ РОЛЯ,
ГЕНДЭРНЫЯ
СТЭРЭАТЫПЫ,
ДЫСКРЫМІНАЦЫЯ,
ДЗЯРЖАЎНЫ
ФЕМІНІЗМ.
3. Тэкст рэферата
Аб'ект даследавання – краіны Паўночнай Еўропы
Прадмет даследавання – вывучэнне гендэрных адрозненняў у краінах
Паўночнай Еўропы.
Мэта даследавання – аналіз гендэрных адрозненняў ў краінах Еўропы (на
прыкладзе краін Паўночнай Еўропы).
Метады даследавання – збор інфармацыі, метад аналізу, метад эмпірычнага
абагульнення, метады інфармацыйнага забеспячэння, картаграфічны метад,
параўнальны, метад анкетавання (у выніку будзе сфармуляваны выснову і
трансфармацыі гендэрнай ролі мужчын і жанчын Рэспублікі Беларусь).
Атрыманыя вынікі і іх навізна – у дадзенай працы былі прааналізаваныя
навуковыя дадзеныя аб гендэрных адрозненнях, дадзена вызначэнне паняццю
«гендэр». Было вывучана гендэрная роўнасць і гендэрныя адрозненні ў палітыцы
дзяржаўнага фемінізму (на прыкладзе Скандынаўскіх краін). Былі супастаўленыя
і прааналізаваныя мадэлі гендэрнай роўнасці краін Паўночнай Еўропы.
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Разгледжаны заканадаўства па гендэрнай роўнасці і механізмы яго выканання ў
краінах Паўночнай Еўропы і Рэспублікі Беларусь.
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы – асноўныя вынікі і
матэрыялы, выкладзеныя ў дыпломнай працы, могуць быць выкарыстаны ў
навучальным працэсе пры вывучэнні гендэрных асаблівасцяў краін Паўночнай
Еўропы.
Ступень ўкаранення вынікаў дыпломнай працы ў навучальны і вытворчы
працэс – вынікі дыпломнай працы ўжываюцца ў навучальным працэсе
Геаграфічнага факультэта БДУ пры выкладанні такіх дысцыплін, як «Дэмаграфія
сям'і і гендэрная палітыка» і «Геаграфія насельніцтва».
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы – праца выканана
аўтарам самастойна на аснове атрыманых дадзеных пры правядзенні
пераддыпломнай практыкі ў НДІ працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь г. Мінска.

REFERAT
Diplomarbeit
Tushinskaya Karina Andreevna
Gender differences in Europe
1. Structure and volume of the thesis
The diploma work consists of the assignment for the thesis, abstract, content,
introduction, four chapters, conclusion, list of sources used. The work contains 23
illustrations and 1 applications. The full amount of work is 83 pages. The list of sources
used includes 52 positions.
2. List of keywords
POL, GENDER, GENDER EQUALITY, GENDER ROLE, GENDER
STEREOTYPES, DISCRIMINATION, STATE FEMINISM
3. The text of the abstract
The object of the study – the countries of Northern Europe.
The subject of the study – the study of gender differences in the countries of
Northern Europe.
Purpose of the study – analysis of gender differences in European countries (using
the example of the Northern Europe).
Methods of research – collection of information, method of analysis, method of
empirical generalization, information support methods, cartographic method,
comparative, method of questioning (as a result, the conclusion and transformation of
the gender role of men and women will be formulated).
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The results obtained and their novelty – In this paper, scientific data on gender
differences were analyzed, and the notion of «gender» was defined. Gender equality
and gender differences in the politics of state feminism were studied (on the example
of the Scandinavian countries). The models of gender equality in the countries of
Northern Europe were compared and analyzed. Legislation on gender equality and
mechanisms of its observance in the countries of Northern Europe and the Republic of
Belarus are considered.
Recommendations for using the results of work – the main results and materials
outlined in the thesis work can be used in the educational process when studying the
gender characteristics of the Nordic countries.
Degree of implementation of the results of the thesis in the educational and
production process – the results of the thesis work are applied in the educational process
of the Geographical Faculty of BSU when teaching such disciplines as «Family
Demography and Gender Policy» and «Geography of the Population».
Reliability of materials and the results of the thesis – the work was done by the
author independently on the basis of the data obtained during the pre-diploma practice
at the Labor Research Institute of the Ministry of Labor and Social Protection of the
Republic of Belarus in Minsk.
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