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ПРОБЛЕМА ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА
Суспільна свідомість нашої країни законсервувала традиційні погляди на роль
чоловіка як здобувача і годувальника, жінки – домогосподарки, відводячи її нижчі
щаблі суспільної ієрархії. Вона відводить жінці радше роль працьовитою
виконавиці, ніж роль лідера. Як показує статистика, кількість жінок у міру
проходження від нижчих ланок соціальної ієрархії до вищих поступово
зменшується.
Т. К. Ареф‘єва зазначає, що «епоха створила свій стереотип ділової жінки.
Образ жінки лідера формувався на основі якогось чоловічого стандарту (це
виражається як в методах досягнення мети, так і в зовнішньому вигляді). На думку
дослідниці «копіювання жінкою чоловічого стилю керівництва є однією з причин
негативного ставлення до жінки-керівника з боку як чоловіків, так і жінок».
Економічна незалежність жінки є одним із ключових показників її статусу в
суспільстві, визначаючи ступінь її індивідуальної свободи в публічній і приватній
сферах. Навпаки, економічна залежність виключає жінку з найважливіших
ресурсів суспільства, обумовлює менший обсяг доступних їй прав і можливостей.
Велика соціальна трансформація XX століття – масовий вихід жінок на ринок
праці – створила умови для досягнення жінками їх економічної незалежності,
виявивши, однак, при цьому глибину культурно обумовленого гендерної
нерівності, що відтворює їх залежність в публічній і приватній сферах життя.
Прагнення жінки підняти свій професійний рівень виштовхується опором
громадської думки, зайнятістю в домашньому господарстві, репродуктивною
функцією. В умовах впровадження нових технологій інформаційного суспільства
необхідно неодноразово оновлювати навички і уміння. Ситуація, що склалася
відображає рівень соціально-економічного, ідеологічного розвитку суспільства,
комплекс протиріч реального становища жінки в суспільстві, характер кадрової
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політики.
Однак, як показали дослідження, жінки керівники за своїми якостями,
особливо відповідальному ставленню до справи не рідко не тільки не
поступаються, але і перевершують чоловіків, але є і протилежна точка зору про
якості чоловіків і жінок: доведено, що чоловіки, як правило, більш впевнені в собі,
їх рівень домагань помітно вище, а досягнення успіху вони частіше пов'язують зі
своїми особистісними якостями. Жінки, в свою чергу, схильні приписувати успіх
при вирішенні складних завдань випадку або везінню. Жінки, як показали
дослідження Ф. Хоппе, частіше схильні до вибору більш простих і легкодосяжних
цілей, вибір їх менш стабільний і вони проявляють меншу наполегливість у
досягненнімети. Жінкам властива відома недооцінка своїх можливостей.
Чоловіки, навпаки, налаштовані на успіх, вони прагнуть вибрати мету
підвищеного ступеня труднощі і більш наполегливі в її досягненні».
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖИТЕЛІВ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Однією з важливих характеристик життєдіяльності військово-службовців є
те, що воно протікає у формі військово-соціальної взаємодії. Це означає, що
практично будь-які дії, повсякденне життя і служба, різні види бойової
діяльності чи готовності військовослужбовців здійснюються у процесі їх
взаємодії з можливостями виникнення конфліктів. Соціальна взаємодія
військовослужбовців відбувається за рахунок індивідуальних, групових і
суспільних потреб життєдіяльності. Ці потреби задовольняються в рамках
основних форм взаємодії – спілкування і спільної діяльності [1].
Якщо брати людське суспільство загалом, то саме завдяки спілкуванню і
спільній діяльності, забезпечується взаєморозуміння і узгоджуються окремі дії
самих індивідів, формуються спільноти – великі і малі соціальні групи.
Конфлікт у військовому середовищі – це зіткнення протилежно спрямованих,
несумісних одна з одною тенденцій у свідомості окремо взятого військового, в
міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп
людей. Розуміння військового конфлікту як форми суперництва суб‘єктів, що
породжується суперечностями суб‘єктивного і об‘єктивного характеру між
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