
Кіровоградська Мала Академія наук учнівської молоді

учениця 10 класу комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

Наукові керівники:
Жолонко Тетяна Володимирівна, науковий керівник секції «Теологія, релігієзнавство та 
історія релігії», кандидат політичних наук;
Кушнєрова Світлана Вікторівна, вчитель історії комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» 

 Висвітлити історію  та сьогодення мусульман в Україні;
 Охарактеризувати мусульманську общину Кіровоградщини;
 Окреслити основні правові аспекти, що регулюють становище жінок-

мусульманок в Україні;
 Розкрити основні погляди на гендерні аспекти ісламу;
 Висвітлити основні стереотипи, що склалися в українському 

суспільстві відносно жінок-мусульманок та ісламу як релігії;
 Провести соціологічне опитування щодо ставлення до жінок-

мусульманок та на його основі охарактеризувати рівень толерантності 
українців до ісламу.

 Висвітлено походження, чисельність та громадські організації (в тому 
числі жіночі) мусульман в Україні;

 Охарактеризовано діяльність мусульманської общини Кіровоградщини;
 Окреслено, шо мусульмани України дотримуються українського 

законодавства та визнають усі права та обов’язки жінок як громадянок;
 Розкрито погляди світових та вітчизняних дослідників на проблему 

інтеграції жінки-мусульманки в європейське суспільство;
 Висвітлено корені стереотипів відносно жінок, які полягають не у 

ісламському віровченні, а у місцевих традиціях різних країн;
 Проведене соціологічне опитування показало, що більшість 

респонденток ставляться терпимо до ісламу та мусульман і позбавлені 
стереотипів стосовно місця і ролі жінки в ісламі.

https://cutt.ly/4x85M3v

Маулід в Кропивницькому

Об’єкт дослідження: жінки-мусульманки
України.

Предмет дослідження: гендерні
стереотипи в ісламі та становище жінок-
мусульманок в українському суспільстві.

Мета роботи: дослідження стереотипів
щодо жінок-мусульманок і виявлення
особливостей їх становища в умовах
світської держави (на прикладі України).
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Відповіді респонденток на питання:
«Чи змогли б ви прийняти Іслам?»

Так Ні Важко відповісти

• науковості, об’єктивності, 
системності, єдності 
теоретичного та 
практичного

Принципи

• аналіз, дедукція, 
індукція, порівняння і 
аналогії, причинно-
наслідковий, 
біографічний 

Загальнонаукові 
методи

• опитування, бесіда, аналіз 
інформації 

Соціологічні 
методи
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Відповіді респонденток на питання: 
"Що з цього стереотип?"

Жінка в ісламі не має жодних 
прав і повинна коритися 
чоловіку
Мусульманка не може вийти 
заміж та розлучитися з 
власної волі
Мусульманські чоловіки –
багатоженці

Жінки мусульман не вчаться і 
не працюють

Усі мусульманки повинні 
обов'язково носити хіджаб
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Відповіді респонденток на питання:
«Які, на Ваш погляд, основні причини 

переходу українок в Іслам?»
Вихід заміж за 
мусульманина
Культ традиційної 
сім'ї
Інтерес до ісламу

Розчарування в 
християнстві

Ольга Фриндак
голова Ліги мусульманок 

України
Катерина Євдокімова

дизайнерка одягу

Ольга Башей
радниця заступника 

міністра оборони

Вікторія Нестеренко
правозахисниця
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