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Объект исследования - отцовство. 

Цель работы – осуществить планирование и реализацию проекта, 

направленного на популяризацию отцовства в Республике Беларусь. 

Методы исследования: анализ литературных данных и документов 

Фонда Организации объединенных наций в области народонаселения в 

Беларуси по продвижению гендерного равенства и ответственного отцовства; 

изучение проектного опыта по ответственному отцовству в нашей стране; 

социологические методы исследования. 

Полученные результаты и их новизна: проведя планирование и 

реализацию проекта Фонд Организации объединенных наций в области 

народонаселения в Беларуси получил краткие выводы наиболее интересных 

результатов мнения отцов, от их партнерш и медицинских работников. 

Впервые в проекте отцовство было рассмотрено как совокупность 

родительского отношения и стереотипов, а реализация проекта была 

осуществлена с помощью проведения социологических опросов 

одновременно среди трех групп респондентов (отцов, их партнерш и 

медицинских работников). 

Область возможного практического применения: проект был 

реализован как часть PR-компании Фонда Организации объединенных наций 

в области народонаселения вБеларуси. Шаблон PR-проекта может быть 

использован не только в последующих проектах организации, но и в 

проектах некоммерческих организаций. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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Аб’ектда следавання- бацькоўство. 

Мэта працы – здейсніць планаванне і рэалізацыю праекта, які 

накірован на папулярызацыю бацькоўства ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метадыда следавання:аналіз літаратурных дадзеныхі дакументаў 

Фонду Арганізаціі аб’яднаныхнацый у галіне народанасялення ў Беларусі по 

прасоўванні гендэрнай раўнасці і адказнам бацькоўству; вывученне 

паектнага вопыта па бацькоўству ў нашай краіне; 

сацыялагічныяметадыдаследавання. 

Атрыманные вынікі і іх навізна: вырабячы планаванне і рэалізацыю 

праекта Фонд Арганізаціі аб’яднаных нацый у галіне народанасяленная ў 

Беларусі атрымаў кароткія найбольш цікавыя вынікі меркавання бацькоў, іх 

партнерак і медыцынскіх работнікаў. Упершыню ў праекце бацькоўство 

было разгледжано як сакупнасць бацькоўскіх адносін і стэрэатыпаў, а 

рэалізацыя праекту была здейсненна з дапамогай сацыялагічнага апросу 

адначасова сярод трох груп рэспандэнтаў (бацькоў, іх партнерак і 

медыцынскіх работнікаў). 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: праект быў 

рэалізаван яч кастка PR-кампаніі Фонда Арганізаціі аб’яднаных нацый у 

галіне народанасялення ў Беларусі. Шаблон PR-праекта можа быць 

выкарастаны не толькі ў наступных паректах арганізацыі, але і ў праектах 

некамерцыйных арганізацый. 

Аўтар працы пацвярждае, што прыведзены ў працы матэрыял правіліна 

і аб’ектыў наадлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанныя з 

літаратурных і іныш крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўараў. 
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Object of research- fatherhood. 

Purpose of research – plan and realization the project that aims to promote 

fatherhood the Republic of Belarus. 

Research methods: the analysis of literature data and documents United 

Nations Population Fundin Belarus about promoting gender equality and 

responsible fatherhood; studying project experience about responsible fatherhood 

in Belarus;sociological research methods. 

Obtained result and their novelty: after spending plan and realization 

project United Nations Population Fundin in Belarus took brief conclusion the 

most interesting result of the opinion of fathers, their partners and health 

workers.For the first time fatherhood was examine as a set of parents’ treatment 

and stereotypes, while the project was realized with help of sociologicalsurvey 

among three group of respondents (fathers, their partners and health workers). 

Area of possible practical application: project was realize as part as PR-

company of United Nations Population Fund in Belarus. Model of project can be 

use not onlyin following projects of the organization, but also in projects of 

nongovernment organizations. 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 
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