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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  

ЖІНКАМИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

 

А. В. Аршава  
Науковий керівник – Ю. В. Кобикова  

 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

Значущість дитяче-батьківських відносин у житті людини важко 

переоцінити. Взаємозв’язок батьків із дитиною – це первинна система 

соціальних відносин, і тому її покликанням є забезпечення формування 

найважливіших структур самосвідомості, розвиток соціально-психологічних 

якостей та розкриття внутрішнього потенціалу людини, яка зростає. Якість 

дитяче-батьківських відносин залежить від багатьох факторів і значно 

впливає не тільки на психічний розвиток дитини, але й на його настанови та 

поведінку на стадії зростання. Сім’я є головним інститутом соціалізації 

дитини, де у відносинах з дорослими  відбувається формування особистості. 

Тому без аналізу дитяче-батьківьких відносин неможливо уявити цілісне 

розуміння розвитку особистості. 

У психолого-педагогічній літературі подана велика кількість робіт, що 

вивчають типи відносин батьків до дитини у зв’язку з їх впливом на розвиток 

її особистості, особливостей характеру та поведінки. В них описуються якості 

матері, які сприяють формуванню міцної та неміцної прихильності дитини; 

виявляються характеристики «оптимальної матері» або «достатньо доброї 

матері», розглядаються різноманітні моделі батьківської поведінки [1]. 

Переконливими та показними є спостереження та дослідження, 

присвячені впливу неправильних або порушених батьківських відносин, 

наприклад, материнської депривації [2]. 

У вітчизняній літературі запропонована широка класифікація стилів 

сімейного виховання підлітків із акцентуаціями характеру та психопатіями, а 

також вказується, який тип батьківського відношення сприяє виникненню тієї 

або іншої аномалії розвитку [3, с. 125]. У сучасній психології узагальнено 

значний досвід дослідження психології підлітка взагалі, процесу 

становлення й розвитку його в умовах сімейних взаємин (М.  І. Алексєєва, 

О. І. Бондарчук, З. Г. Кісарчук, Н. Ю. Максимова, О. П. Петрунько, 

В. А. Семиченко), а також стосунків підлітків із матерями (О. Г. Каліна, 

Н. Д. Лакосіна, О. Г. Максименко, Є. О. Собкін, Ю. М. Удовенко, 

Г. К. Ушаков, І. В. Юрченко) [4]. Психологічну методологію дослідження 

склали положення генетичної психології С. Д. Максименка, теорія відносин 
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В. М. Мясіщева, закономірності розвитку особистості у підлітковому віці, які 

містяться в наукових працях І. Д. Беха, М. Й. Боришевського, 

О. К. Дусавицького, В. В. Рибалки та ін. 

Мета нашого дослідження: вивчити специфіку дитяче-батьківських 

відносин жінок-військовослужбовців із дітьми підліткового віку. Відповідно до 

поставленої мети були визначені наступні завдання: 1) вивчити особливості 

сімейних взаємовідносин жінок-військовослужбовців із дітьми підліткового 

віку; 2) дослідити особливості взаємодії  жінок-військовослужбовців із дітьми 

підліткового віку; 3) проаналізувати особливості батьківського відношення 

жінок-військовослужбовців до дітей підліткового віку. Для реалізації мети 

дослідження і вирішення поставлених завдань нами були використані 

наступні методики: опитувальник «Аналіз сімейних взаємовідносин» (АСВ) 

(Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицкіс) [5, с.215] , опитувальник для вивчення 

взаємодії батьків із дітьми (ВРР) (І. М. Марковська) та опитувальник 

батьківського відношення (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столін) [6, с.207] 

У дослідженні приймали участь 25 жінок-військовослужбовців в/ч 

А4104 м. Чугуєва Харківської області та 25 цивільних жінок віком 30-40 років, 

які мають дітей 12-14 років. Статистична обробка даних проводилась із 

використанням t-критерія Ст’юдента для незалежних вибірок [6]. Нами були 

виявлені наступні особливості сімейних взаємовідносин жінок-

військовослужбовців із дітьми підліткового віку. У кожній родині об’єктивно 

складається певна, далеко не завжди усвідомлена нею система виховання. Тут 

мається на увазі розуміння цілей виховання, формулювання його завдань, та 

більш-менш цілеспрямоване застосування методів і прийомів виховання, 

врахування того, що можна та чого не можна допускати у відношенні до 

дитини. Для вивчення сімейних взаємовідносин жінок із дітьми підліткового 

віку нами була використана методика Ейдеміллера Е. Г. та Юстицкіса В. В. 

«Аналіз сімейних взаємовідносин» (АСВ), яка дозволяє визначити, яким 

чином батьки виховують дитину в родині. 

Дані, отримані нами за допомогою цього опитувальника, відображені в 

табл. 1. Аналізуючи її ми бачимо, що як у військових, так і у цивільних жінок 

найбільш прийнятними взаємовідносинами із своїми дітьми підліткового віку 

є потворництво (4,84±1,77 та 5,13±2,26 відповідно), гіперпротекція (4,80±1,83 та 

4,73±1,91) та мінімальність санкцій (3,44±1,19 і 3,53±1,06 відповідно). Не 

використовують ці жінки такі типи взаємовідносин: винесення конфлікту 

(0,32±0,63 у військових, 0,53±0,74 у цивільних), віддання переваги жіночим 

якостям (0,36±0,70 та 0,40±0,74) та ігнорування потреб підлітка (0,48±0,71 і 

0,87±0,92 відповідно). При аналізі результатів, відображених в табл. 1 

(«Показники сімейних взаємовідносин жінок-військовослужбовців із дітьми 
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підліткового віку»), нами було виявлено, що з 20 шкал 3 мають розбіжності на 

рівні значущості («Нестійкість стилю виховання»: p<0,05; «Фобія втрати»: 

p<0,05 та «Нерозвиненість батьківських почуттів»: p<0,10).  

Таблиця 1 
Показники сімейних взаємовідносин жінок-військовослужбовців із 

дітьми підліткового віку (M ± σ) 
 

Шкали 
Військово-
службовці 

Цивільні t p 

Гіперпротекція 4,80±1,83 4,73±1,91 0,11 - 

Гіпопротекція 2,48±2,02 3,33±2,06 1,28 - 

Потворництво 4,84±1,77 5,13±2,26 0,46 - 

Ігнорування потреб підлітка 0,48±0,71 0,87±0,92 1,49 - 

Надмірність вимог 1,48±1,26 1,73±1,28 0,61 - 

Недостатність обов’язків 1,6±1,29 1,27±1,22 0,81 - 

Надмірність заборон 2,00±1,61 2,07±1,49 0,13 - 

Недостатність заборон 2,08±0,86 2,33±1,45 0,70 - 

Надмірність санкцій 1,36±1,08 2,07±1,67 1,63 - 

Мінімальність санкцій 3,44±1,19 3,53±1,06 0,25 - 

Нестійкість стилю виховання 1,88±1,27 2,87±1,51 2,22 0,05 

Розширення батьківських почуттів 3,40±1,71 3,20±1,70 0,36 - 

Віддання переваги дитячим якостям 1,68±1,38 1,87±1,64 0,39 - 

Виховальна невпевненість 2,48±1,48 3,00±1,31 1,12 - 

Фобія втрати 1,52±0,96 2,47±1,77 2,20 0,05 

Нерозвиненість батьківських 
почуттів 

1,32±1,63 2,20±1,30 1,77 0,10 

Проекція небажаних якостей 1,48±1,42 1,07±1,16 0,95 - 

Винесення конфлікту 0,32±0,63 0,53±0,74 0,97 - 

Віддання переваги чоловічим 
якостям 

2,24±1,69 3,13±1,96 1,53 - 

Віддання переваги жіночим якостям 0,36±0,70 0,40±0,74 0,17 - 
 

У цивільних жінок показник за шкалою «Нестійкість стилю виховання» 

(2,87±1,51) значуще вище, ніж у жінок-військовослужбовців (1,88±1,27), але він 

знаходиться на середньому рівні в обох групах досліджуваних. Оцінки за цією 

шкалою дозволяють говорити про постійну різку зміну стилю виховання 

цивільними жінками своїх дітей. Вони свідчать про різкий перехід батьків: від 

дуже суворого стилю до ліберального та, навпаки, від сильної уваги до 

емоційного відчуження. При цьому батьки, як правило, визнають значущі 

коливання у вихованні підлітка, але недооцінюють розмах (частоту) цих 

коливань. Ми можемо припустити, що такі значущі розбіжності за цією 

шкалою є наслідком того, що військові живуть за статутами, і тому в них 

вироблений певний стиль виховання своїх дітей, як в армії. 
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За шкалою «Фобія втрати» у жінок-військовослужбовців (1,52±0,96) 

показники значуще нижче, ніж у цивільних жінок (2,47±1,77), але також 

знаходяться на середньому рівні. Оцінки за цією шкалою говорять про 

підвищену невпевненість цивільних жінок, острах помилитися, уявлення про 

«крихкість» дитини, її хворобливість. Такі розбіжності ми також можемо 

пояснити специфікою військової служби. 

Аналізуючи показники за шкалою «Нерозвиненість батьківських 

почуттів», ми можемо сказати, що у військових жінок (1,32±1,63) вони значуще 

вище, ніж у цивільних (2,20±1,30), але в обох групах досліджуваних – на 

низькому рівні. Тобто батьківські почуття більш розвинені у військових 

жінок. Зовнішнє така поведінка виявляється у великому бажанні мати справу 

з підлітком, у цікавості до його справ. Типові вислови таких батьків не містять 

скарги на стомливість батьківських обов’язків, жаль, що ці обов’язки 

відривають від чогось важливого та цікавого. Ми припускаємо, що 

розбіжності за цією шкалою є наслідком специфіки служби в Збройних 

Силах. При аналізі даних табл. 1, ми також можемо сказати, що у 

військовослужбовців вищі за цивільних жінок показники за такими шкалами: 

«Гіперпротекція» (4,80±1,83 та 4,73±1,91), «Недостатність обов’язків» (1,6±1,29 і 

1,27±1,22), «Розширення сфери батьківських почуттів» (3,40±1,71 і 3,20±1,70) та 

«Проекція небажаних якостей» (1,48±1,42 та 1,07±1,16 відповідно). Це говорить 

про те, що в дітей військових менше обов’язків вдома; ці жінки приділяють 

своїм дітям більше уваги, та водночас більш жорстко виховують їх.  

Порівнюючи дані інших шкал, ми можемо сказати, що у жінок-

військовослужбовців вони дещо нижче, ніж у цивільних. З цього ми можемо 

зробити висновок про те, що військові менше балують своїх дітей, вони менш 

вимогливі до них; ці жінки більше дозволяють своїм дітям. Цікавим для нас 

виявилося те, що цивільні жінки загалом більш жорстоко виховують своїх 

дітей. Ми можемо пояснити це тим, що жінкам-військовослужбовцям після 

тяжкого робочого дня в армії немає сил на жорстоке виховання підлітків. 

Нами були виявлені наступні особливості взаємодії жінок-

військовослужбовців із дітьми підліткового віку. Вивченням особливостей 

сімейного виховання та розробкою критеріїв виділення різноманітних типів 

виховання займалось багато вітчизняних та зарубіжних дослідників: 

Д. Браумрід, О. Є. Личко, В. Юстицкіс, А. Я. Варга та ін. Одним із найбільш 

важливіших компонентів процесу виховання в сім’ї є діяльнісний бік дитяче-

батьківської взаємодії.  Для діагностики взаємодій жінок-військовослужбовців 

із дітьми підліткового віку нами був використаний опитувальник 

Марковської І. М. «Взаємодії батьків із дітьми». Дані, отримані нами за 

допомогою цієї методики, відображені в табл. 2. Аналізуючи результати, 
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наведені в таблиці 2, ми можемо сказати, що найчастіше військові жінки 

використовують такі взаємодій із своїми дітьми: «Задоволеність стосунками» 

(22,16±2,70), «Емоційна близькість» (19,68±2,81), «Послідовність» (19,52±2,58) та 

«Співпраця» (19,32±3,60). У взаємодії цивільних жінок із своїми дітьми 

найбільше проявляються: «Задоволеність стосунками» (21,00±2,00), «Емоційна 

близькість» (20,47±2,17), «Співпраця» (19,27±2,55)  та «Прийняття» (18,1±1,56). 

Показники за цими шкалами в обох групах досліджуваних знаходяться на 

високому рівні, але за шкалами «Задоволеність стосунками» та «Співпраця» - 

дещо вищими є показники у військових жінок. У цивільних жінок вищими є 

показники за шкалою «Емоційна близькість». 

При аналізі результатів, відображених в табл. 2 («Показники взаємодії 

жінок-військовослужбовців із дітьми підліткового віку»), нами було виявлено, 

що з 10 шкал 3 мають розбіжності на рівні значущості («М’якість – суворість»: 

p<0,001; «Автономність – контроль»: p<0,01 та «Непослідовність – 

послідовність»: p<0,05).  

Таблиця 2 
Показники взаємодії жінок-військовослужбовців із дітьми 

підліткового віку (M ± σ) 
 

Шкали 
Військово-
службовці 

Цивільні t p 

Невимогливість-
вимогливість 

13,68±2,41 13,47±2,29 0,28 - 

М’якість-суворість 13,96±2,73 10,73±2,81 3,58 0,001 

Автономність-контроль 16,62±2,80 14,37±1,76 2,80 0,01 

Емоційна дистанція-
близькість 

19,68±2,81 20,47±2,17 0,93 - 

Відмова-прийняття 18,88±2,81 18,1±1,56 1,21 - 

Відсутність співпраці-
співпраця 

19,32±3,60 19,27±2,55 0,05 - 

Незгода-згода 15,88±1,74 14,93±2,84 1,31 - 

Непослідовність-
послідовність 

19,52±2,58 17,27±3,61 2,3 0,05 

Авторитетність батьків 17,40±3,11 15,80±3,53 1,50 - 

Задоволеність стосунками 22,16±2,70 21,00±2,00 1,44 - 

У цивільних жінок показник за шкалою «М’якість – суворість» значуще 

нижче, ніж у жінок-військовослужбовців, але він знаходиться на середньому 

рівні в обох групах досліджуваних. Судячи з результатів даних цієї шкали, 

можна говорити про суворість заходів, що застосовуються до дітей, про 

жорстокість правил, які встановлюються у взаємовідносинах між жінками-

військовослужбовцями та їх дітьми, про ступінь примусу дітей до чого-

небудь. За шкалою «Автономність – контроль» у жінок-військовослужбовців 
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показники значуще вище, ніж у цивільних жінок, але також знаходяться на 

середньому рівні. Такі показники говорять про більш виражену контролюючу 

поведінку з боку військових жінок щодо дитини. Високий контроль може 

проявлятись у дріб’язковості, нав’язливості, обмеженості. У цивільних жінок 

рівень контролю нижче, ніж у жінок-військовослужбовців, тому що, можливо, 

пов'язаний із проявом довіри до дитини або прагненням матерів зробити 

дитину самостійною. 

Аналізуючи показники за шкалою «Непослідовність – послідовність», 

ми можемо сказати, що у військових жінок вони значуще вище, ніж у 

цивільних, але в обох групах досліджуваних – на високому рівні. Тобто жінки-

військовослужбовці більш послідовні та постійні у своїх вимогах, у своєму 

відношенні до дитини в застосуванні заохочень та покарань, ніж невійськові 

жінки. Ми припускаємо, що на послідовність взаємодії батьків із дитиною 

може впливати специфіка військової служби, а також більша емоційна 

врівноваженість жінок-військовослужбовців та впевненість у вихованні. 

Проаналізувавши шкалу «Невимогливість-вимогливість», ми можемо 

сказати, дані цієї шкали знаходяться в обох групах досліджуваних на рівні, 

трохи нижче середнього, але військові жінки (13,68±2,41) більш вимогливі до 

своїх дітей підліткового віку, аніж цивільні жінки (13,47±2,29).  

За шкалою «Відмова-прийняття» військові жінки (18,88±2,81) мають вищі 

показники, ніж цивільні (18,1±1,56). Чим вищий бал за цією шкалою, тим 

сильніше приймає жінка свою дитину. Показники обох груп жінок за цією 

шкалою дещо вищі середнього рівня. 

Аналізуючи шкалу «Незгода-згода», ми можемо сказати, що військові 

жінки (15,88±1,74) частіше за цивільних (14,93±2,84) погоджуються із вчинками, 

словами та поведінкою своїх дітей. Показники обох груп, що приймали участь 

у нашому дослідженні, знаходяться на середньому рівні. 

За шкалою «Авторитетність батьків» військові жінки також мають вищі 

за цивільних жінок показники (17,40±3,11 та 15,80±3,53 відповідно). Чим вищі 

показники за цією шкалою, тим вираженіша контролююча поведінка по 

відношенню до дитини. Тобто військові жінки в більшій мірі контролюють 

своїх дітей. Ми припускаємо, що такі, хоч і невеликі, розбіжності, є наслідком 

того, що військові жінки звикли до контролю командирів на робочому місті, 

тому й поводяться так із своїми дітьми. 

Ми проаналізували особливості батьківського ставлення жінок-

військовослужбовців до дітей підліткового віку та виявили наступне. 

Взаємовідносини в сім’ї можуть носити різноплановий характер. На дитяче-

батьківських відносинах позначається тип сім’ї, позиція, яку займають 
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дорослі, стилі відношень і та роль, яку вони відводять дитині в сім’ї. Під 

впливом типу батьківських відносин формується особистість дитини. 

Для вивчення особливостей батьківського відношення жінок-

військовослужбовців до дітей підліткового віку нами був використаний 

опитувальник Варги А. Я. та Століна В. В. «Опитувальник батьківського 

відношення». Дані, отримані нами за допомогою цієї методики, відображені в 

таблиці 3. Отримані результати, представлені в табл. 3 («Показники 

батьківського відношення жінок-військовослужбовців до дітей підліткового 

віку»), свідчать про те, що для жінок-військовослужбовців найбільш 

пріоритетними є такі відношення до своїх дітей підліткового віку: симбіоз 

(84,55±11,20), гіперсоціалізація (74,51±22,59), інфантилізація (58,76±16,45) та 

прийняття (58,53±21,92). У цивільних жінок найчастіше проявляється таке 

відношення до підлітків: симбіоз (83,43±10,91), гіперсоціалізація (75,68±18,68), 

прийняття (65,99±15,66) та інфантилізація (56,41±14,20). 

Таблиця 3 
Показники батьківського відношення жінок-військовослужбовців 

до дітей підліткового віку (M ± σ) 
 

Шкали 
Військово-
службовці 

Цивільні t p 

Прийняття-відчуження 58,53±21,92 65,99±15,66 1,25 - 

Кооперація 25,90±8,66 22,12±7,21 1,49 0,1 

Симбіоз 84,55±11,20 83,43±10,91 0,31 - 

Авторитарна 
гіперсоціалізація 

74,51±22,59 75,68±18,68 0,18 - 

Маленький невдаха 58,76±16,45 56,41±14,20 0,48 - 
 

Аналізуючи отримані результати, ми можемо говорити про те, що в 

обох групах досліджуваних найчастіше виникає така поведінка, як симбіоз, 

що свідчить про важливість відчувати себе єдиним цілим із дитиною. 

Як видно з результатів, наведених в таблиці 3 (Показники батьківського 

відношення жінок-військовослужбовців до дітей підліткового віку»), у 

військових жінок показники за шкалою «Прийняття-відчуження» нижчі 

(58,53±21,92), ніж у цивільних жінок (65,99±15,66). Це означає, що 

військовослужбовці більше «приймають» своїх дітей; їм подобається дитина 

такою, якою вона є. Вони поважають індивідуальність дитини, симпатизують 

їм. Військові жінки намагаються проводити більше часу разом із дітьми, ніж 

цивільні жінки. Військові частіше схвалюють їх інтереси та плани. 

Аналізуючи шкалу «Кооперація», ми бачимо, що показники у військових 

жінок (25,90±8,66) вищі за показники цивільних жінок (22,12±7,21) на рівні 

значущості (р<0,1). Це говорить нам про те, що військові жінки більше 
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зацікавлені в справах і планах дитини, намагаються в усьому допомагати 

своїй дитині, співчуває їй. Військові вище оцінюють інтелектуальні та творчі 

здібності дитини, відчувають почуття гордості за неї. Вони заохочують 

ініціативу та самостійність дитини, намагаються бути з нею на рівних. Ці 

жінки довіряють дитині, намагаються прийняти її погляд в спірних питаннях.  

У військовослужбовців показники за шкалою «Симбіоз» трохи вищі, ніж 

у цивільних жінок  (84,55±11,20 і 83,43±10,91). З цього ми можемо зробити 

висновок, що військові жінки більше за цивільних прагнуть симбіотичних 

відносин із своїми дітьми. Жінки, що служать в Збройних Силах України, 

більш сильно почувають себе із дитиною єдиним цілим, намагаються 

задовольнити всі потреби дитини, відгородити її від труднощів і 

неприємностей життя. Вони частіше відчувають тривогу за дитину, вона їм 

здається маленькою та беззахисною. Ще можна сказати, що цивільні жінки 

надають своїм дітям більше самостійності. 

Аналізуючи дані шкали «Авторитарна гіперсоціалізація», ми бачимо, 

що у військових жінок (74,51±22,59) вони дещо нижчі, ніж у цивільних 

(75,68±18,68). Результати виявилися досить цікавими. Ми можемо бачити, що 

авторитаризм більш притаманний цивільним жінкам. Це означає, що вони 

вимагають від дітей послуху та дисципліни. Вони намагаються нав’язати їм в 

усьому свою волю, не в змозі стати на їх точку зору. За прояви безвілля дітей 

суворо карають. Ці жінки пильніше за військових слідкують за соціальними 

досягненнями дитини, її індивідуальними особливостями, звичками, думками 

та почуттями.  

Аналіз середніх показників за шкалою «Маленький невдаха» показав, 

що результати жінок-військовослужбовців (58,76±16,45) вищі за результати 

цивільних жінок (56,41±14,20). Судячи з цього, можна говорити, що у 

військових жінок спостерігається прагнення до інфантилізації своїх дітей, 

приписання дітям особистої й соціальної неспроможності. Ці жінки бачать 

дитину молодшою в порівнянні з реальним віком. Інтереси, захоплення, 

думки і почуття дитини здаються їм дитячими, несерйозними. Дитина 

представляється не пристосованою, не успішною, відкритою для дурних 

впливів. Такі розбіжності за даною шкалою ми можемо пояснити тим, що, 

проводячи багато часу на роботі, військові жінки приділяють менше уваги 

своїм дітям. І, як наслідок, діти, можливо, й відрізняються від своїх однолітків 

в плані реального віку. 

Судячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що для жінок-

військовослужбовців важливіше, ніж для цивільних жінок, сприймати та 

розуміти своїх дітей взагалі. Вони намагаються відгородити їх від життєвих 

труднощів та суворіше контролюють їх діяльність. У військових жінок, на 
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відміну від цивільних, більш виражене прийняття підлітка. Це свідчить про 

те, що жінкам у погонах подобаються їх діти такими, якими вони є; вони 

поважають індивідуальність дитини, симпатизують їй; намагаються 

проводити з дітьми багато часу, не дивлячись на свій ненормований графік 

роботи; схвалюють дитячі інтереси та плани, але водночас вважають своїх 

дітей маленькими, незрілими і неспроможними до самостійності. 

Таким чином, аналіз особливостей сімейних взаємовідносин жінок-

військовослужбовців із дітьми підліткового віку доводить, що жінки-

військовослужбовці:  

1) достовірно менше виявляють нестійкість стилю виховання дитини, 

менше схильні до фобії втрати дитини та нерозвинутості батьківських 

почуттів, більш постійні в своїх діях та переконаннях щодо виховання своїх 

дітей; в них сильніше розвинуті батьківські почуття; вони менше балують 

своїх дітей та водночас більше їм дозволяють, ніж цивільні жінки; більше 

впевнені у вихованні дитини і не бояться помилитися;  

2) мають більш виражену контролюючу поведінку щодо дитини й вони 

більш послідовні та постійні у своїх вимогах, у своєму відношенні до дитини в 

застосуванні заохочень та покарань, ніж невійськові. Можливо, військові 

жінки більше схильні до контролю, послідовності та порядку у житті через те, 

що військова служба чітко структурує їх життя, привносить в нього певний 

порядок та постійний контроль, який вони прагнуть передати своїм дітям;  

3) в більшій мірі схильні до кооперації, тобто приймають своїх дітей 

такими, якими вони є; вони більше зацікавлені в справах і планах дітей, 

співчувають їм; більше почувають себе із своїми дітьми єдиним цілим.  

Ми припускаємо, що такі розбіжності між цивільними та військовими 

жінками  у вихованні своїх дітей є наслідком специфіки військової служби за 

статутами. Особливостями такої служби є жорстко регламентований 

розпорядок дня, ненормований робочий день та постійна напруженість. А 

наслідком всього цього й є перенос проблем зі служби в сім’ю та підвищені 

вимоги до дітей при недостатності уваги до своїх дітей. 
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На теперішній час гендерною проблематикою зацікавились 

літературознавці, письменники, культурологи та фахівці інших галузей. У 

гендерному ракурсі можна розглядати і художню літературу, адже гендер 

безперечно залишає свій слід як в літературних текстах, так і в історії 

літератури. Такий підхід серед українських літературознавців практикувала 

Соломія Павличко [7], Віра Агеєва [1] та інш. У 1999 році була видана книжка 

«Гендерний аналіз українського суспільства» [3], у 2002 – монографія Н. Гапон 

«Гендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз» [2].  

 Одним з перших родів літератури, де активно обговорювалась гендерна 

тематика, стала драматургія. Починаючи з середини 1870-х років у 

європейській драматургії відбулися якісні зміни, які привели до того, що 

з’явилася драматургія нового типу. «Назву розмаїті новаторські явища 

здобули згодом, лише на початку ХХ ст: походить вона від книги німецького 

критика К. Штейгера «Нова драма» (1902). Таким чином, «нова драма» стала 

трибуною для переосмислення тих явищ, які відбувалися в тогочасному 

суспільстві. Вона увібрала в себе найкращі досягнення з багатьох галузей – 

філософії, психології, етики, поєднала їх і винесла на розсуд глядача, даючи 

тим самим йому самому зробити висновок стосовно прийнятності або 

неприйнятності тих або інших явищ. Основним завданням драматургії стало 

не розважати глядачів, а змусити їх замислитися над найближчим соціальним 

довкіллям, кликати їх до морального вдосконалення, примноження добра й 

справедливості як найвищих загальнолюдських цінностей. 

Одним з перших драматургів, що розглянув становище жінки в 

буржуазному суспільстві, був Генрік Ібсен. Герої п’єс цього драматурга є 

пересічними представниками тогочасного суспільства. Найбільш показовими 

у цьому відношенні є твори «Ляльковий дім» (1879) і «Привиди» (1881). У п’єсі 

«Привиди» показана картина життя фру Альвінг. У молодості вона з примусу 

батьків одружилася з багатієм Альвінгом, але вже через рік не витримала й 

втекла до коханого чоловіка – пастора Мандерса. Однак у закоханих не 

вистачило мужності протистояти принципам тогочасного суспільства. 

Озброєний високоморальними сентенціями про святість шлюбу, пастор 
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переконав фру Альвінг повернутися до нелюба. Життя ж для жінки стало 

просто нестерпним. Її розбещений чоловік постійно знущався над нею, 

влаштовував регулярні пиятики, прижив із служницею нешлюбну дитину. 

Остаточно вбиває жінку звістка про те, що її єдина втіха в житті – син Освальд 

успадкував від батька невиліковну хворобу, викликану розбещеним способом 

життя. Автор наводить читача на думку, що в якійсь мірі й сама жінка винна у 

власній трагедії. Вона не наважилася кинути виклик тогочасним моральним 

устоям, не пішла за велінням свого серця. Головна думка п’єси – привиди 

минулого завжди будуть переслідувати людину, якщо вона колись зрадить 

свої інтереси, підкориться чужій волі. Розглянута в цій п’єсі й інша, не менш 

важлива проблема – проблема несвободи, залежності жінки, яка могла бути 

лише донькою, дружиною, матір’ю, а не самостійною особистістю. А 

найважливіше – вона була позбавлена соціальних функцій, поставлена в 

обставини цілковитої залежності від деспота-чоловіка. 

П'єса «Ляльковий дім» викликала бурхливі дискусії, в яких брали участь 

і критики, і глядачі. Публіку хвилювала гостра постановка проблеми 

становища жінки в буржуазній родині й брехливих, святенницьких основ, на 

яких базується ця родина. Але, як і в інших п'єсах, Ібсен не обмежується 

соціальним аспектом проблематики, замислюючись про права особистості й 

гідність людини. Так, у «Ляльковому домі» у відповідь на слова Хельмера, що 

Нора не має права покинути сім'ю, тому що в неї є священні обов'язки перед 

чоловіком і дітьми, вона говорить: «У мене є й інші, так само священні... 

обов'язки перед самою собою» [5, с.45]. Героїня Г. Ібсена іде з родини, де її 

зневажають як особу, де нехтуються її людські якості, принижується її 

людська гідність, тим самим кидаючи виклик суспільству. Норвезький 

драматург одним з перших виступив за право жінок мати власний вибір у 

суспільстві, реалізувати свій людський, творчий потенціал. 

Одним з перших українських драматургів, що приділив значну увагу  

становищу жінки в суспільстві, проблемі жіночої самореалізації, був Панас 

Мирний. Роздуми автора багато в чому перегукувалися з ідеями 

представників як європейського, так і українського модернізму, зокрема з 

ідеєю вільної самореалізації жінки в тогочасному суспільстві. Ідеї, висловлені 

драматургом, згодом здобули значно глибше осмислення в представників 

такого явища, як «нова драма». На жаль, ні дослідники дискурсу модернізму, 

ні автори, які вивчали феномен «нової драми» в українській літературі, не 

приділили творчим здобуткам Мирного-драматурга належної уваги, що й 

зумовило актуальність нашої роботи. 

Питання свободи особи в суспільстві, де кожен переслідує власні 

інтереси, не бажаючи рахуватись з іншими, особливо коли це стосується 
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найбільш незахищеної верстви населення, над якою легко вчинити 

насильство, – жіноцтва, й стала об’єктом художнього дослідження в п’єсі 

«Лимерівна», а потім і «У черницях». Панас Мирний не досяг тієї глибини 

аналізу буржуазного суспільства, як норвезький драматург, однак здійснив у 

своєму творі певну ревізію взаємин між членами соціуму українського села, 

прагнучи позбавити їх ідеалізації, привернути до них увагу тогочасного 

суспільства. Разом з тим сюжет з епохи Коліївщини і з простору українського 

села він використав для розгортання вічно актуальної проблеми людської 

свободи, яка виявляла свою життєспроможність і була цікавою для читача чи 

глядача будь-якої національності, у будь-яку епоху. 

Головна героїня п’єси «Лимерівна» – Наталя – дівчина глибоких 

почуттів і розуму, працелюбна, вродлива, чуйна до горя інших. Саме Наталя, 

як ніхто інший, має всі підстави вважатися драматичною особистістю, 

здатною до рефлексії, не пасивно, а активно сприймати життя, захищати в 

ньому себе. У неї помер батько, а мати стала п’яницею, заздрісною до чужого 

багатства. Саме образи матерів є ключовими фігурами у творі. Як зазначила 

В. Агєєва, «архетип матері був одним із засадничих в українській класичній 

літературі ХIХ віку, багато в чому визначаючи її ідеологічні параметри, 

множинність її психотипів і навіть стильові шукання письменників. 

Материнська влада була запорукою стабільності патріархальної селянської 

родини, а відтак і всього світопорядку» [1, с. 45]. На думку цієї ж дослідниці, 

досить часто мати стає «осудливим голосом патріархальності, її функція в 

текстовій структурі полягає не в самопрезентації, а більше в тому, щоб 

позбавити дітей свободи вибору (а отже, й зрілості духу, який стверджується 

саме в процесі вибору), вказати їм належні рамки, нагадати про незрушні 

принципи й заповідані поколіннями правила» [1, с. 48].Саме такою жінкою 

подана Лимериха. 

Бажаючи виправити своє матеріальне й соціальне становище, Лимериха 

прагне вдало, на її погляд, одружити свою єдину доньку. Мати вбачає в своїй 

доньці товар, який можна вигідно продати, бо продавати більше нема чого, і 

влаштувати свою долю на старість. Це стає нав’язливою ідеєю для Лимерихи. 

Адже їхня родина не була увесь час бідною, до цього їх призвели смерть 

годувальника та пристрасть до чарки матері Наталі. Ось як згадує про 

Лимерів одна з героїнь п’єси – Маруся: «То тепер вони зубожіли, а колись про 

Лимареві достатки слава на все містечко стояла» [6, с. 21]. 

Одруження доньки із заможним Шкандибенком дозволило б Лимерисі 

не здобути достаток, а повернути його, тим самим мати за що продовжувати 

пиячити. Саме цей факт постійно «не помічався» радянськими дослідниками 

драматургії Панаса Мирного, які дещо спрощували конфлікт, наголошуючи 
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на тому, що на перешкоді щасливого життя персонажів стоять соціально-

класові причини – бідність головної героїні. Але в значно більшій мірі такою 

причиною є егоїстичний індивідуалізм матері, яка не хоче миритися й 

рахуватися з думкою доньки стосовно її власної долі. К.-Г. Юнг, досліджуючи 

материнський деспотизм, писав: «Ідучи за материнським інстинктом, цей тип 

жінок з безоглядною волею й тиском продирається й захоплює владу, що 

приводить до знищення як власної особистості, так і приватного життя 

людини. Чим більше не свідома мати у своїй власній особистості, тим більша 

й могутніша її воля до влади» [8, с.78]. 

Подібним типом матері виступає й Шкандибиха – багата міщанка, яка 

ще здавна затаїла образу на Наталю й прагне помститися. Становище сина в 

родині, де мати виявляла деспотичні нахили, було ще гіршим, ніж становище 

доньки. На думку сучасної дослідниці української літератури кінця ХІХ ст., 

«чоловік, мужчина, як репрезентант колонізованого народу, живе з подвійним 

тягарем довічної синівської вини та боргу. Безчестя погвалтованої матері 

вимагає помсти. Але синові бракує до того снаги. Син ніколи не може 

розірвати материнську пуповину, не може подолати дитячу інфантильність і 

постати в ролі авторитетного чоловіка, мужа» [1, с. 46]. Саме таким є Карпо 

Шкандибенко – «забитий на голову і боязкий», як його характеризує сам 

автор у ремарках, син багатої міщанки, яка ще здавна має образу на Наталю й 

прагне помститися. Саме становище Наталі як невістки давало усі підстави 

свекрусі сподіватися досягти цієї мети. 

Новаторство Панаса Мирного полягало в тому, що він прагнув відійти 

від усталеної традиції в розгляді такого питання, як стосунки батьків та дітей, 

у той час, коли «емансипаційні вимоги часто сприймалися як загроза самій 

монолітності української справи, як посягання на найвищі святощі – шлюб, 

родину, батьківський авторитет, який звичайно ж асоціювався з авторитетом 

великої і незрушної духовної традиції» [1, с. 8]. Важливою рисою 

модерністського дискурсу було «руйнування надмірного материнського 

комплексу, заперечення сакрального синівського служіння, переосмислення 

патріархальної ієрархії вартостей» [1, с. 48]. Панас Мирний саме у монолозі 

Наталі висловив своє бачення цієї проблеми. Драматург відобразив ситуацію, 

коли батьки, заради власного благополуччя, керуючись власним бажанням 

досягти певної мети, не рахуються з думками й прагненнями дітей. Саме в 

роздумах Наталі з цього приводу автор висвітлив власне занепокоєння 

подібним станом речей. «Наталя (сумно). Коли б зібрати з усього миру всі 

лиха, сльози, то й вони не здавили б так мого серця, як [...] ота материна щира 

порада... Господи! нащо ти дав мені уха, щоб я почула її від рідної матері? 

Нащо ти дав мені матір, щоб тільки вона приносила до мого серця нові муки 
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та пекучі сльози? Нащо ти дав мені серце і заклюнув у його любову й шанобу 

до рідних йому? Живе ж на світі скотина, звірина усяка – і не скаржиться на 

своє нещастя!.. Згодувала пташка діток – і розпустила їх по світу широкому; 

виросли пташата малі – кинули і забули про матір свою. Кожне шукає щастя, 

де знає; ніхто йому силоміць не накидає свого, – кожне по-своєму щасливе... 

Чому ж ти, Боже, не дав того чоловікові? [...] Господи, який же немощний та 

безталанний чоловік на світі!» [6, с. 35–36]. На думку драматурга, батьківська 

любов повинна виявлятися не у вимозі беззастережної покори, а в наданні 

дитині права власного вільного вибору. 

Саме таким вибором для Наталі є її односелець – Василь, якого ще в 

дитинстві прийняла до себе родина Кнурів. Виховавши Василя як 

прийомного сина, Кнури хотіли, щоб він одружився з їхньою донькою 

Марусею. Становище Василя робило його повністю залежниим від волі 

прийомних батьків. Той факт, що вони вигодували його, на думку Кнурів, 

давав їм усі підстави розпоряджатися його долею на свій розсуд. Кохання та 

шлюб між Василем та Наталею не входили в плани ні Наталчиної матері, ні 

родини Кнурів. Разом з тим, за Наталею впадає Карпо Шкандибенко, що 

повністю відповідало інтересам Лимерихи та Кнурів. Усе розгортання дії – це 

показ того, як люди, один раз збрехавши, поставивши свої корисливі інтереси 

вище за загальнолюдські цінності, ламають життя не лише головним героям, а 

й самим собі. 

Автор п’єси показав, наскільки кохання Наталі є щирим і палким: 

«Наталя: ... я люблю тебе, мій голубе!... Більше матері, себе... всього на світі 

люблю тебе!.. Якби ти зміг заглянути у моє серце і подивитися, що в йому 

коїться, як я побачу тебе... Щастя моє! і доле моя! Я тобі всього того не 

вимовлю словами... не зумію, не зможу... Я, здається, здурію від щастя!» [6, 

с. 17]. Та кохання приносить лише страждання. Мати головної героїні 

категорично не погоджується на шлюб своєї доньки з Василем, бо він, у 

випадку, якщо ослухається своїх прийомних батьків, може залишитися без 

спадку, що ніяк не влаштовує Лимериху. Розуміє приреченість свого кохання 

й Василь: «Василь: Все мені немиле, все мені обридле; все не так робиться, як  

треба; немає правди на світі! Люди, неначе ті собаки, одне з одним гризеться, 

кожний кожному добра ані крихти не жадає...» [6, с. 17–18]. Василь може стати 

або багатим господарем, якщо погодиться на шлюб із Марусею і піде проти 

свого серця, або ж його перспективи залишаться примарними. 

Автор за допомогою промовистих деталей наводить читача на думку, 

що волевиявлення Наталі буде проігноровано. Для цього вже в другому 

виході він вводить епізод, коли Лимериха, навіть не порадившись з донькою, 

називає Карпа зятем. Також Панас Мирний демонструє, що в ситуації, коли 



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 19 ~ 
 

ігнорується волевиявлення особи, можлива лише трагічна розв’язка. Вже на 

початку п’єси, коли заходить мова про можливе одруження Наталі із 

Шкандибенком, головна героїня заявляє: «Щоб я за Шкандибенка пішла? 

Щоб я за ним була? Та скоріше ніж обкипить кров’ю у моєму серці, ніж я за 

ним буду» [6, с. 19]. Ця промовиста деталь, проігнорована тими, кому ці слова 

адресувалися, створює атмосферу трагічності вже на початку п’єси. Цим 

автор показав рішучість Наталі у боротьбі за своє щастя й неможливість будь-

яких компромісів з її боку. На жаль, герої п’єси не поставились з належною 

повагою до цієї перестороги, що, зрештою, й привело до трагічної розв’язки. 

Маруся, Карпо, Лимериха, Кнур для того, щоб досягти своєї мети, 

підготували цілу змову. Вони вирішили під загрозою того, що Василя повинні 

забрати у пікінери, на деякий час спровадити його з села. Тим часом за його 

відсутності одружити Наталю з Шкандибенком, а Василеві після повернення 

нічого не залишиться, як одружитися з Марусею. Василь, який не підозрює 

підступного задуму з боку прийомного батька, та зведеної сестри, 

погоджується піти з села. Особливо підступно чинить Кнур. З діалогу з 

Василем видно, що він нібито намагається його врятувати, а насправді хоче 

обдурити. 

«Кнур. Краще я тобі ось що пораю: зійди ти, парубче, на півроку чи на 

рік зовсім від мене... Подайся у степи або що; переховайся, поки набір пройде. 

А потім знову приходь до мене... Як сина тебе прийму, як рідному, буду 

радий». 

Василь. Одного тільки буду вас, батько, прохати, одного благаю: як піду я – 

одговорюйте ви Наталю від того Шкандибенка. Розкажіть їй усе, що було між 

нами; розкрийте їй очі. Стара хоче силоміць її за його видати. Побережіть її, 

сироти, як і мене поберегли, а я вам, поти й віку мого – дякувати буду!» [6, с. 34]. 

Справжні наміри Кнура не мали ж нічого спільного з тим, що він обіцяв 

Василеві. Прийомний батько хоче вчинити по-своєму будь-якою ціною. Його 

мало цікавило те, що відчуватимуть Василь та Наталя. «Кнур. Рік мине – 

багато води утече... А тим часом треба Наталку за Шкандибенка зіпхнути, 

щоб, як вернеться Василь, не було замішки. Гарний він хлопець, чесна душа – 

моїй Марусі якраз до пари. [...] Піти, лишень, до Лимерихи... Що там вона з 

Наталкою возькається? Хоч вона і хрещениця моя, та що?.. Все ж своя сорочка 

до тіла ближче. Своя кров рідніше...» [6, с. 34–35]. 

Отже, ми бачимо, як старше покоління за допомогою брехні хоче 

досягти своєї мети. Причому, трагізм ситуації полягає в тому, що ніхто з 

батьків не хоче поганого своїм дітям. Просто егоїстичне прагнення старшої 

генерації нав’язати свою волю у цій ситуації набуло найбільшого вияву. Для 

Лимерихи, Кнура основним мірилом достойного життя є заможність. 
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Прагнучи таким чином допомогти дітям, старше покоління навіть не хоче 

помічати, якої шкоди воно їм завдає. Не рахуючись із свободою інших, батьки 

врешті-решт втрачають і власну свободу, стають заручниками власних 

егоїстично-індивідуалістичних намірів. 

Наталя й Василь, на відміну від власних батьків, на перше місце 

виносять особисту свободу, а не матеріальний статок. У діалозі з Марусею 

Наталя розкриває своє бачення свободи: «Наталя. То ще не лихо, Марусю, 

коли ні в що гаразд удітись, часом прийдеться голодному посидіти. Щира 

праця та не покладлива робота тому горю завгоре! А то лихо, сестрице, коли 

твоє серце нівечать, на твою душу плюють, над твоєю волею знущаються. [...] 

Знаєш, Марусю, буває іноді таке – я сама собі не рада, своєму життю не рада...  

Мені здається, краще б було, коли б хто взяв та задавив мене, ніж отак на світі 

жити, отак мучитись!» [6, с. 37]. 

Василь та Наталя ведуть боротьбу за своє право бути разом, захищають 

ті ідеали, які вони ототожнюють з власною сутністю. Однак у тій ситуації, в 

якій опинились герої, вони безсилі що-небудь змінити. Їхні вчинки скуті 

моральними традиціями українського села, їм протистоїть, фактично, увесь 

світ. Загалом, Панас Мирний у своїй п’єсі розглянув і ті моральні проблеми, 

які існували в українському суспільстві. В українській родинній традиції був 

відсутній деспотизм, однак за українським народним звичаєм, дівчина, 

обираючи собі нареченого, мала отримати батьківське благословення. 

Порушивши цю традицію, донька могла наразитися на засудження 

громадською думкою й прокляття. Наталю в першу чергу цікавив моральний 

аспект цієї події, оскільки в патріархальному селі вона не могла б жити з 

коханим без материного благословення. Мати ж користується цим. Саме 

бажанням матері отримати заможного зятя й тим самим забезпечити свою 

старість та добробут доньки і пояснюється її наполегливість при досягненні 

своєї мети. 

Загалом, тема свободи й несвободи особистості в буденному родинному 

житті, будучи однією з провідних у представників європейської драматургії, 

була новою для української драматургії. Панас Мирний тут окреслив ту 

проблему, яку розкрив у своїй творчості один з найбільш яскравих 

представників «нової драми» – Генрік Ібсен. Розгляд подібних тем давно, на 

думку Панаса Мирного, потребував проекції на українське суспільство. 

Драматург не сягнув глибин у розкритті подібної ситуації, а лише накреслив 

проблему, виніс її на розгляд загалу. 

Дійсність для драматурга – це замкнене коло, з якого для героїв, 

фактично, немає виходу. Переслідуючи власні інтереси, руйнуючи чуже 
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кохання, герої твору Панаса Мирного, не помічають, як руйнують себе, 

формують навколо себе ситуацію трагедійної безвиході. 

Наталя, якій сказали, що Василь втік від набору в пікінери і ніколи не 

повернеться в село, врешті-решт погоджується на умовляння матері й 

хрещеного батька. Тим більше, що рідні зробили так, що Василь нібито не 

схотів навіть попрощатися з Наталею. Тому Наталі, яка втратила віру в 

кохання, стало абсолютно байдуже, з ким одружуватись. Тим більше, що 

Карпо пообіцяв, що він в усьому догоджатиме Наталі. Втрата кохання й 

свободи як сенсу існування, життя з нелюбом та постійні знущання свекрухи 

стають причиною трагічного фіналу. Моральне насилля призводить до того, 

що Наталя божеволіє, а потім кінчає життя самогубством. На вільну людину, 

за Панасом Мирним, суспільство накладає тягар великої кількості умовностей, 

архаїчних пережитків, моральних зобов’язань. Усе це робить неможливим для 

жінки здійснювати власний вибір, а відтак і бути щасливою. 

Таким чином, норвезький та український драматурги наголошували на 

проблемі свободи жіночої самореалізації, засуджували тогочасне суспільство, 

у якому жінка не мала право вибору, показували трагізм і неможливість 

подальшого розвитку суспільства без розв’язання гендерного питання. 

 

Література 

1. Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму 

/ Віра Агєєва – К.: Факт, 2003 – 320 с. 

2. Гапон Н. Гендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний 

аналіз. / Н. Гапон –  Львів: Літопис, 2002. –  310с. 

3. Гендерний аналіз українського суспільства / [Наук.ред. Т. Мельник]. –  К.: 

Златограф, 1999. –  294с. 

4. Гендер і культура: зб. ст. / [Упорядн.: В. Агеєва, С. Оксамитна]. – К.: Факт, 

2001. – 224 с. 

5. Ибсен Г. Кукольный дом // Ибсен Генрик. Собр. соч.: В 4 т. / Генрик Ибсен 

– М., 1958. – Т. 4. – С. 371–455. 

6. Мирний П. Лимерівна //. Зібрання творів: У 7 т. / Панас Мирний – К., 1970. 

– Т. 6. – С. 9–75. 

7. Павличко С. Фемінізм / Соломія Павличко –  К.: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2002. –  322 с. 

8. Юнг К. Трансцедертальная функция. Обзор теории комплексов. //. 

Избранное / Карл Юнг– Минск, 1998. – 358 с. 

  



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 22 ~ 
 

 

СОЦІАЛЬНО-ЗВИЧАЄВІ УМОВИ ВСТУПУ ЖІНКИ У ШЛЮБ  

В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ 

  

Х. В. Ваніна 

Науковий керівник: к. і. н., доц. М. В. Яцюк 
 

Харківський національний університет  
міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Аналіз гендерних проблем сучасного суспільства спонукає дослідників 

зазирнути в історичне минуле. Це обумовлюється, насамперед, накопиченим 

широким історичним досвідом людства щодо побудови відповідних відносин 

між чоловіком і жінкою, які несуть в собі окремі прояви гендерних проблем. 

Цей безцінний досвід має яскраві ознаки тієї історичної епохи, до якої 

звертається дослідник. Не є винятком і пропонована стаття. Важливим буде 

погляд на буття населення Київської держави дохристиянського періоду крізь 

таку делікатну сферу, як сімейне життя. Але зробити це важко. Головна 

проблема – недостатність джерельної бази. Предметом нашого дослідження 

обрано соціально-звичаєві умови вступу жінки у шлюб доби Київської 

держави дохристиянського часу. Зрозуміло, що охопити в одній розвідці весь 

комплекс проблем даного контексту не можливо, тому головну увагу буде 

приділено таким питанням: традиційні типи сімей у східних слов’ян тієї доби, 

форми шлюбів даного періоду та їх вплив на умови укладання шлюбів; вплив 

норм звичаєвого права на шлюбно-весільну обрядовість.  

Чому окреслені питання зацікавили дослідника? Покидаючи 

батьківську родину, молода жінка переходила з одного соціального поля в 

інше: донька → дружина, матір. Жінка, позбуваючись одного соціально-

звичаєвого стану (донька), набувала важливого іншого – дружина, матір. У 

правовому відношенні подібні соціальні трансформації наділяли-позбавляли 

жінку певними суспільними правами і бов’язками. Яскравим прикладом 

цьому можуть служити майнові відносини подружжя. 

Упродовж багатьох століть сім’я була уособленням реально діючого 

соціального інституту, який зберігав своє непересічне значення на усіх стадіях 

розвитку людського суспільства. Вважається, що головним завданням сімей 

було продовження людського роду. У той же час, суттєвим доповненням до 

визначення значення сім’ї є фактор взаємодопомоги в середині цього 

колетиву, забезпечення соціального співіснування людей [7, с. 220]. 

На цей час відомі два основних типи сім’ї з перехідними стадіями між 

ними. Мала сім’я, що складалась з подружжя та їх дітей, які ще не вступили у 

шлюб, жила в окремому невеликому житлі, мала своє господарство і була 
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первинним виробничим колективом. Поряд з нею існувала і велика родина, 

або «рід», як її називають джерела. Ця родина складалася з людей похилого 

віку − батьків, їх синів з дружинами і онуками. Мала сім’я виділялася зі складу 

великої. Виникнення її було спричинено підвищенням продуктивності праці 

й достатньою рентабельністю невеликого господарства. Але мала сім’я 

виявлялася менш стійкою у боротьбі з силами природи, у соціальних 

зіткненнях з більш заможними і сильними сім’ями, а також у протистоянні із 

владою феодальної держави. На думку відомого російського історика Я. 

Щапова, роль великої родини в давньоруському суспільстві не зовсім 

з’ясовано [9, с. 216]. Так, члени великої родини були пов’язані між собою 

спільністю політичних і майнових прав, наприклад, успадкування від 

умерлого (який не мав прямих спадкоємців) майна; права покарання вбивці 

(це право було пізніше забрано державною владою). Велика сім’я була 

екзогамною: між її членами, навіть троюрідними братами і сестрами, були 

заборонені шлюби. Члени великої родини не обов’язково жили під одним 

дахом. Я. Щапов зауважує, що важко простежити роль цієї сім’ї як 

виробничого колективу [9, с. 216]. У такій якості вона виступала, очевидно, 

там, де населення переселилось зі старих землеробських територій на нові 

лісові й було змушене спочатку освоювати ці землі великими колективами. 

Пізніше знову запанували малі сім’ї. 

Крім малої й великої родини, існувала більш велика суспільна група, що 

нерідко виступала захисником старого ладу і була начебто суперником 

феодальної держави. Це була вільна сусідська громада-організація, до якої 

входили великі та малі сім’ї, що жили в одному або декількох селищах. На 

ранній стадії свого розвитку така громада в особі старших або виборних її 

представників володіла владою у відношенні до тих сімей, які входили до неї, 

мала низку важливих адміністративних і судових функцій. Але це 

продовжувалося до тих часів, поки княжа влада, а потім і церква, не 

експропріювали одну за одною ці функції. Норми сімейного права 

Давньоруської держави регулювали взаємини в середині малої та великої 

сімей, а також відносини між членами сімей з громадою та державою. З 

розвитком класового ладу, посиленням ранньофеодальної держави поряд зі 

старими суспільними групами виникали нові, що стали добре відомими вже у 

феодальний період історії.  

Людина середньовіччя була складовою частиною певної соціальної 

групи, поза якою вона не мала ні прав, ні обов’язків. Наприклад, основу 

сімейного і шлюбного права XI-XII ст. складали норми, що виникли у 

взаємовідносинах сім’ї з громадою та протодержавою ще язичницьких часів. 

Уже тоді на Київській і Переяславській землях перемогла моногамія, а шлюб 
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шляхом викрадання нареченої став пережитком, зберігшись лише у вигляді 

обряду. Архаїчні норми шлюбу тих часів ще поширені в менш розвинених 

районах − лісових частинах Русі, в басейнах Верхнього Дніпра, Прип’яті, Оки, 

де збереглись більш сильні пережитки первіснообщинного ладу. 

Запозичена з Візантії, багата традиціями християнська церква після її 

офіційної установи на Русі наприкінці X ст., намагаючись пристосуватись до 

місцевих умов, сама частково змінювалась і спиралась на ті норми, які 

знайшла на Русі. До середини XI ст. в результаті цієї взаємодії стародавніх 

язичницьких і привнесених сюди християнських норм оформилися основи 

давньоруського сімейного і шлюбного права, які були частково зафіксовані в 

1051-1053 рр. у спеціальному кодексі – «Статут князя Ярослава про церковні 

суди». У XI-XIII ст. низка норм сімейного і шлюбного права знайшли 

відображення у князівських кодексах − Короткої та Великої редакції «Руської 

Правди», в літописах, у пергаментних і берестяних грамотах. 

Перші згадки про шлюбне життя східних слов’ян зберігаються в 

давньоруських літописах. Але, деякі історики піддають критиці гострі 

твердження того ж Нестора про існування шлюбу у східнослов’янських 

племен. Так, наприклад, С. Соловйов зазначав, що Нестор розглядав цей 

шлюб з позицій християнства, а не об’єктивної реальності повсякденного 

життя східних слов’ян дохристиянської доби [6, с. 98]. 

Першою формою шлюбу стародавніх слов’ян дохристиянського періоду 

було викрадення нареченої, або навіть заміжньої жінки («умичка»). Причому 

неабияку роль у цьому обряді відігравав фактор наявності водоймища (річка, 

ставок тощо). Ця форма укладання шлюбу язичницького періоду доволі 

широко практикувалась. На те були свої вагомі причини. Давньоруське 

дохристиянське суспільство ще продовжувало жити за деякими звичаями 

первісного ладу, де чимало проблем вирішувалось за допомогою сили. 

Російський історик В. Ключевський вбачає в обряді викрадення нареченої 

наявність на той момент традиції мати декілька дружин [2, с. 121]. З одного 

боку, не вистачало наречених у середині якогось роду, з іншого – небажання 

сусідніх родів віддавати свої жінок чужинцям. Така ситуація, на думку В. 

Ключевського, й спонукала чоловіків шукати собі дружин шляхом 

викрадення. Сакральне ставлення до води у східних слов’ян наділяло водні 

стихії релігійними властивостями. Ріки, озера, криниці для них були живими 

істотами. Через це вода мала велике обрядове значення під час укладання 

язичницьких шлюбів. У деяких племенах (радимичі, в’ятичі, северяни) 

викрадення нареченої носило виключно релігійний, обрядовий характер. 

Здебільшого викрадали наречених під час свят на честь богині Лади. Цей 

період продовжувався з ранньої весни (від так званої Червоної Гірки) й до 
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середини літа – дня Івана Купала [4, с. 70]. Саме на таких святах відбувались 

не тільки знайомства молодят, а й проходив обряд викрадення нареченої за її 

згоди. До речі, «умичка» не завжди означала насилля над вільним вибором 

жінки. Досить часто чоловік викрадав наречену за її згодою. 

Така форма шлюбу у східних слов’ян дохристиянської доби мала, 

безумовно, свої особливості. Так, Б. Рибаков ставить під сумнів твердження 

деяких давньоруських літописів про начебто існування у східних слов’ян 

шлюбів між близькими родичами. Учений в даному питанні додержується 

погляду про поширеність саме екзогамних заборон у східнослов’янському 

дохристиянському середовищі [5, с. 403]. До того ж так зване «умикання» 

нареченої відбувалось здебільшого під час проведення усіляких ігрищ між 

різними селами, в яких брали участь представники різних родів. Це 

виключало забороненого кровозмішення. Ще однією особливістю згаданої 

форми шлюбу є відсутність усталених за тих часів весільних обрядів. 

Принаймні, таких фактів дослідник не зустрів. Дійсно, спосіб укладання 

подібного шлюбу шляхом викрадення нареченої майже не залишав ані часу, 

ані місця для подібних обрядових дій. 

Аналіз історичної літератури свідчить про те, що «умичка» позбавляла 

чоловіка і викупу, і приданого, оскільки на момент здійснення викрадення 

нареченої між її майбутнім чоловіком і її батьками була відсутня відповідна 

домовленість. Наприклад, М. Владимирський-Буданов вважає, що викрадення 

жінки не завжди означало появу шлюбного зв’язку. На його думку, шлюб 

визнавався законним лише через певний час: з моменту примирення обох 

родів і суспільного визнання цього шлюбу [1, с. 18]. Подібна особливість даної 

форми шлюбу дає можливість подивитись на неї під кутом звичаєвих і 

майнових традицій східних слов’ян дохристиянської доби. «Умичка» як 

форма стародавнього шлюбу в східнослов’янському середовищі була 

характерна не тільки для пересічних представників роду, а і для родової 

верхівки (знаті). Проте наслідки подібного вчинку для простолюддя і для 

знаті були різними. За викрадення жінки знатного роду слід було чекати 

покарання, а за простолюдинку − ні. 

Наступною формою шлюбу у східних слов’ян дохристиянської доби 

була купівля нареченої. Можна стверджувати, що ця форма шлюбу є 

похідною від «умички». Безумовно, походження звичаю купівлі нареченої 

тісно пов’язане з «умиканням» жінок. Про те, що цей звичай набув широкого 

вжитку, свідчать численні народні весільні обрядові пісні й заходи. 

Наприклад, у весільних піснях нареченого називають купцем, а наречену − 

«товаром». Особливо яскраво проявлявся такий «торгівельний» акцент під час 

заручин. В окремих випадках подібні обряди й насправді нагадували 
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торгівельні угоди. Представники нареченого викупали наречену, а її батьки, 

брати та найближчі родичі активно торгувалися про її ціну. Ще обов’язковим 

елементом такого обряду був викуп нареченим коси нареченої, її постілі, а 

також грошові подарунки батькові, братам, найближчим родичам молодої. 

Ґенеза цієї форми шлюбу пов’язана з підвищенням рівня економічного 

розвитку східнослов’янського суспільства язичницького періоду. Поява 

надлишкових коштів дозволила купляти жінок для своїх одноплемінників. На 

думку Н. Хлєбнікова, викуп нареченої міг здійснюватись, коли досягалась 

необхідна економічна база [8, с. 159]. Можна зауважити, що сам процес купівлі 

молодої був складним. Він складався з декількох складових: попередній 

договір між «покупцем» і «продавцем» (оглядини нареченої й попередня 

домовленість); визначення розміру викупу і термін майбутнього шлюбу. 

Характерно, що в сумі, яку мав сплатити наречений за свою обраницю, 

розрізняли дві складові. Перша – це реальна платня батькові за його доньку-

наречену, а друга – обрядова у вигляді так званого викупу, який отримували 

брати або подруги молодої. Сама ж процедура укладання шлюбу врешті-

решт зводилась до передачі нареченому його майбутньої дружини. 

Описуючи цю форму шлюбу дохристиянської доби, необхідно 

зауважити про дискусійність сприйняття в історичному науковому 

середовищі самого факту існування купівлі нареченої у східних слов’ян. Так, 

С. Юшков, визнаючи історичну можливість купівлі-продажу жінок з метою 

укладання шлюбу, зазначав, що ця форма шлюбних договорів ще до 

прийняття християнства втратила свій первісний зміст, перетворившись в 

один з елементів шлюбного обряду [10, с. 118]. Російські історики ХІХ ст. А. 

Добряков, В. Шульгін заперечували таку форму шлюбу. Їх підтримує сучасна 

російська дослідниця Н. Пушкарьова. 

Ще однією формою шлюбу у східних слов’ян язичницького періоду був 

так званий договірний шлюб. За свідченням Нестора в «Повісті минулих літ», 

договірний шлюб вперше з’явився у полян [3, с.14-15]. Сутність цієї форми 

шлюбу полягала в досягненні домовленості між зацікавленими сторонами 

щодо укладання майбутнього шлюбу. Очевидно, що предметом договору 

могли бути як сам шлюб, так і його терміни. У перемовинах з цих 

принципових питань брали участь і батьки, і близькі родичі молодят. Досить 

часто уподобання потенційного подружжя щодо бажаних чеснот своїх 

майбутніх супутників по подальшому життю не брались до уваги. Як 

правило, все вирішували батьки чи родичі сторін. 

Коли досягалась згода між зацікавленими сторонами, переходили до 

наступного етапу – заручин. Важливим моментом, який виділяв цю форму 

шлюбу в дохристиянський період східних слов’ян, було те, що головні події 
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етапу заручин проходили саме у помешканні нареченої. Як зазначає Н. 

Пушкарьова, у будинку молодої готувалась трапеза. Обов’язковими стравами 

святкового столу, які мали до того ж обрядовий характер, були коровай, каша 

та сир [4, с. 72]. Причому, сир відігравав сакральну роль. Він означав 

принесення жертви. Недаремно його виносила до гостей саме майбутня 

наречена, а нарізав для всіх присутніх сват. Після заручин відмова нареченого 

від своєї майбутньої дружини вважалась неймовірною подією і страшною 

ганьбою для дівчини.  

Подальші шлюбні обряди символізували перехід дівчини з одного 

соціально-звичаєвого стану до іншого: перехід з-під влади батька під владу 

чоловіка. Серед ознак набуття молодою нового стану були, наприклад, 

покриття голови нареченої хустиною (чіпцем), передача її батьком 

нареченому тощо. Після весілля за звичаєм наречена переходила жити до 

чоловіка. Це надавало шлюбу закінченої форми й юридичної сили. 

В історичній літературі, що досліджує соціально-шлюбні відносини в 

Київській державі дохристиянського часу, дискутується проблема 

походження й становлення так званого «віна» і «приданого». У рамках даної 

статті не можливо охопити всі дискусійні аспекти цієї проблеми. Зазначимо, 

що обидва згадані явища мали місце і відігравали значну роль у формуванні 

соціально-звичаєвого простору перебування жінки у шлюбі дохристиянського 

періоду Київської Русі. Полонення можна розглядати як ще одну форму 

укладання шлюбу зазначеного періоду. Ця форма шлюбних відносин 

дохристиянської доби була поширеною у східних слов’ян через об’єктивні 

обставини військових конфліктів внутрішнього чи зовнішнього походження, 

що виникали. Жінки, які захоплювались у полон, розглядались переможцями 

як інша надбана здобич. Їх могли у подальшому продати, обміняти, 

подарувати, відпустити й навіть одружитись на них. Проте цей шлюб, як 

правило, характеризувався повною залежністю жінки від чоловіка-переможця, 

приниженням її положення. Жінка мусила підкорятись чоловікові і 

сподіватись на те,що його ставлення до неї буде, принаймні, не жорстоким. 

Характерно, що і з прийняттям християнства на Русі, подібна форма шлюбу 

продовжувала існувати, чому є багато історичних прикладів. 

Зважаючи на вплив звичаєвого права на шлюбно-весільну обрядовість, 

слід зауважити, що у дохристиянський період у Київській державі шлюб 

регламентувався саме звичаєвим правом. Воно було тісно пов’язане з 

численними язичницькими обрядами. Шлюб дохристиянської доби, з точки 

зору звичеєво-правових відносин, слід розглядати як майнову угоду, що могла 

бути укладеною і згодом розірваною. Звичаєве право дохристиянського 

періоду Русі по суті узаконювало ущемлення особистої волі жінки при вступі 
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у шлюб. Жінка ставала заручницею звичаєвих норм, що існували і диктували 

їй свою волю. Під час шлюбу ці норми ставили на перше місце інтереси 

общини, роду, навіть чоловіка. Не на останньому місці були й політичні 

реалії та інтереси сторін, які розв’язувались за допомогою шлюбів. Звичаєве 

право цього періоду до того ж узаконювало таке явище, як багатоженство. З 

історичних джерел бачимо, що багатоженство було притаманним заможним 

верствам населення Русі дохристиянської доби. 

Отже, сім’я протягом багатьох століть виступала як 

багатофункціональний соціальний інститут, основним завданням якого було 

збереження роду. Історія соціально-звичаєвих умов вступу жінки у шлюб 

дохристиянської доби яскраво ілюструє її залежне становище у тогочасному 

східнослов’янському суспільстві, регламентованому звичаєвим правом і 

язичницькими традиціями. Будь-яка оцінка шлюбних норм 

дохристиянського періоду буде упередженою, якщо вона не враховує 

об’єктивні умови життя стародавньої Русі. Природа і сімейні цінності, 

шлюбна обрядовість в Київській державі постійно змінювались в історичному 

полі розвитку самого східнослов’янського суспільства й держави. 
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Сучасна Японія є найбільш розвинутою країною азійського простору. 

Наявність значного економічного потенціалу, високі темпи економічного 

зростання, вигідне геополітичне положення в північно-західній частині 

Тихого океану дають підставу вважати цю країну одним із найважливіших 

центрів світового господарства. Країна має потужну промисловість з 

найновішими технологіями, значні валютно-фінансові ресурси, займає міцні 

позиції в системі міжнародних економічних відносин. У другій половині XX 

ст. вона пройшла період небаченого в своїй історії економічного піднесення і 

досягла стадії постіндустріального розвитку. Японія стоїть на шляху 

докорінних змін усіх сфер життя, що і формує її новий образ. Оскільки країна 

довгий час була закритою, її національна культура якісно відрізняється від 

західних зразків не лише світоглядними позиціями, а й моральними. 

Специфічною рисою її культурного та суспільно-політичного розвитку було 

формування та генеза інституту гейш ще від часів Токугавського сьогунату.  

Проблема статусу японських гейш досліджена в науковій історичній 

літературі недостатнім чином і на період сьогодення ще не отримала 

комплексного аналізу. Для вивчення питання були використані праці 

російських японістів А. Востокової, Є. Гаджиєвої, Ю. Кузнєцова, А. Лазарева, 

В. Молодякова, Є. Нестерова, І. Фукусова [2; 3; 10; 11; 12; 15; 16; 18], а також 

представників західної історичної школи Н. Деле, П. Попман [5; 20]. У працях 

вчених гейші розглядаються в соціокультурному аспекті, як складова 

культурної спадщини та суб´єкт гендерних відносин. Для дослідження 

проблеми були використані мемуари та Лізи Делбі та Мінеко Івасакі [7; 8].  

Метою нашого дослідження є аналіз еволюції інституту гейш у 

японському соціумі, починаючи від XVIIІ ст. до сьогодення. Автор ставить 

наступні завдання: дослідити особливості гендерних відносин у Японії 

зазначеного періоду; визначити місце гейші у японському суспільстві; 

проаналізувати внутрішній та зовнішній зміст поняття «гейша» у японській 

культурі. Варто наголосити на тому, що культура Японії надмірно тяжіє до 

давніх традицій і від багатьох із них, часом навіть досить застарілих,  
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відмовляється з великими труднощами. Зокрема, ця проблема стосується 

жіноцтва. Протягом тривалого часу жінка в «чоловічому» соціумі Японії мала 

обмежене становище [2, c. 98]. З часом відношення до жінки змінилося, але з 

огляду на особливості традиційної свідомості японців, велика кількість 

пережитків минулого продовжує зберігатися. Це можна визнaчити як 

нагальну суспільну проблему сучасного японського суспільства. 

Слід зазначити, що навіть в постіндустріальному японському суспільстві 

для європейця характерне неправильне розуміння того, ким були в дійсності 

гейші. Від початку знайомства з Японією, в період «відкриття» США Японії в 

1853 р., а також в період «помірної» вестернізації «Мейдзі ісін» (1868-1912) 

європейці ідентифікували гейш як куртизанок, але на японський манер. 

Такий образ гейші підкріпився в період американської окупаційної 

адміністрації генерала Д. Макартура в 1945-1952 рр., який і став визначальним 

у розумінні європейцями поняття «гейша». На нашу думку, це могло 

спричинити виникнення нового підтипу − «гейш гарячих струмків», які на 

даний момент є найбільш розповсюдженими в Японії та доступними для 

європейців [13, c. 160]. Особливістю цих гейш є те, що вони повністю 

відповідають уявленню європейців про них, що склалося в постокупаційний 

період. Насправді навіть вживання слова «гейша» неправильне. У дослівному 

перекладі означає людина мистецтва. Терміном «гейша» у XVIII ст. у Кіото 

позначали людей мистецтва: музикантів, танцюристів і акторів, які спочатку 

були виключно чоловіками. З розвитком міської культури, посиленням 

прагнень знаті до розкоші, з'являються жінки-гейші, які володіють 

мистецтвом гри на інструментах, різноманітними техніками співу та можуть 

вести світську бесіду на будь-яку тему [10, c. 15]. 

 Поява перших гейш припадає на кінець XVIII ст., а саме на 1751 р., коли 

зустрічаються перші випадки офіційної реєстрації гейш-жінок, ведення 

контрольного обліку їхньої кількості, створення об’єднань гейш, які 

слугували своєрідними «профспілками», галузі керівних органів Кенбенів, які 

діють дотепер [8, c. 189]. На кінець ХХ ст. лише жінки стають представницями 

світу гейш. Популярність саме гейш-жінок можна визначити через те, що 

вони є антиподом традиційного уявлення про жінку. В традиційному 

японському суспільстві жінка або дружина – скромна, тиха, покірна, гейша ж 

– уособлення розкутості, відкритості. Основними центрами, де процвітала 

культура гейш, були Едо, Кіото і Осака, які залишаються такими дотепер [9, c. 

60]. В перод нового та новітнього часу популярність та краса гейші 

вимірюватися статусом її чайного будинку. Гейші поступово стають 

неодмінним атрибутом на святах будь-яких заможних людей. Їхня 

присутність, кількість, ранг визначали статус того, хто їх запросив. На початку 
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ХХІ ст. банкети з гейшами в Японії все більше стають екзотикою не лише для 

іноземців, але і для японців, оскільки гейші все ще залишаються досить 

дорогим задоволенням. Але незважаючи на це, їхня присутність все ще є 

ознакою статусності.  

Між різними окійя (будиночки в яких живуть і ведуть справи гейші) до 

нашого часу існує досить тверда конкуренція за заможних клієнтів, крім того 

вона посилюється тим, що більшість окійя приходять до занепаду, поступово 

перетворюючись у бари чи ресторани [9, c. 75]. Виходячи з цього, багато 

традицій, пов´язаних із функціонуванням інституту гейш, зазнали змін, а 

деякі зникли назавжди. Занепад чайних будиночків можна пояснити не лише 

зниженням попиту на гейш, але й зниженням кількості бажаючих поповнити 

ряди цього прошарку. Саме тому, на відміну від періоду Едо (1603-1867), де 

виховання дівчат починалось з 6 років, або з 12-ти, як у період  «Мейдзі ісін» 

(1868-1912), на сьогоднішній день навчання починається з 16 років, за згодою 

батьків, або навіть з 18-ти, за власною згодою.  

Поступово змінюються умови існування гейші та окійя [14, c. 56]. Так, 

наприклад, у кварталах Гіон Кобу, що знаходиться в Кіото, гейші традиційно 

проживають у своїх чайних будинках, а гейші, які залишились у Токіо, 

Понтотьо чи на «гарячих джерелах» Атамі, проживають окремо від своїх 

окійя, приходячи до них лише незадовго до банкету, щоб провести всі 

необхідні підготовчі заходи [10, c. 209]. 

Традиційно становленню гейші передував довгий період навчання, в 

процесі якого вона мала освоїти основи гри на сямісені (традиційний 

струнний інструмент, на зразок лютні) або кото (традиційний духовий 

інструмент, на зразок флейти), основи традиційного співу коут (жанр 

виконання традиційних балад) чи нагаути (жанр виконання жартівливих 

пісень). Крім того, необхідним було вивчення традиційних танців, але вже в 

період правління імператора Хірохіто (1926-1989) поступово відбувається 

скорочення періоду навчання. Крім того, замість оволодіння всіма видами 

мистецтва, гейші обирали лише один. Таким чином, поступово починається 

формування шкіл танцю, які мали найбільше поширення у Токіо, або 

виділення шкіл гри на сямісені, як у Атамі. Така градація спричинена, перш 

за все, безпосередніми вподобаннями гейш. 

На сучасному етапі оволодіння гейшею хоча б частково, принаймні, 

двома видами мистецтва зустрічаєтся дуже рідко [10, c. 64]. Крім того, період 

навчання майко (гейші-учениці) до обряду «зміни комірця» значно 

скоротився до 2-3 років, а іноді термін навчання визначається кількома 

місяцями. Багато традицій стають лише формальністю, як-то церемонія зміни 

гейшею комірця, коли вона стає справжньою, повноцінною гейшею. В процесі 
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обряду рожевий або червоний комірець замінюється на білий. Обряд мідзуаге 

(обряд втрати цноти) зараз  зовсім не проводиться [8, c. 193]. 

У багатьох аспектах змінився і уклад життя гейш. Якщо в періоди Едо 

(1603-1867) чи «Мейдзі ісін» (1868-1912) гейші, в основному, жили на кошти 

данна (покровитель, людина, що брала на себе відповідальність за фінансові 

витрати в обмін на прихильність гейші). Зараз гейші, навіть при наявності 

данна, мають працювати, оскільки данни не мають змоги покрити витрати  

гейш, крім того, їхня наявність не виключає можливості жінок продовжувати 

свою діяльність. Майже незмінною залишилася традиція, що після навчання 

гейша має повернути окійя гроші, витрачені на її виховання та утримання. До 

сьогодні окійя ведуть підрахунок своїх витрат, виходячи з того, скільки гейша 

змогла заробити. Не виключається і те, що за неї всі витрати може покрити 

данн чи родина, таким чином, звільняючи її від необхідності повертати 

кошти окійя, але такі випадки трапляються рідко. 

Традиції кімоно і дотепер в багатьох аспектах залишаються незмінними. 

Від 70-х р. ХХ ст. починається відродження школи кімоно та його поступове 

розповсюдження серед жінок [10, c. 328]. Подібно до символізму в мистецтві, 

кімоно гейш також має свою систему символічних аналогій, зокрема його 

колір визначає сезон, тканина, з якої виготовлено кімоно, може попередити 

про рівень знаковості події. Крім того, важлмве значення має довжина рукава: 

так, довгий рукав є ознакою зовсім молодої майко, а короткі рукава є ознакою 

зрілої гейші або одруженої жінки. У сучасній Японії «зміна довжини рукава» 

традиційно відбувається в 20-22 роки, в той час як до цього «зміна довжини 

рукава» була пов’язана з входженням майко у доросле життя. Зараз це стало 

свого роду формальністю [9, c. 7]. 

Традиційними залишаються і зачіски, форма та значення яких не 

змінилися повністю. Тип зачіски має відповідати статусу гейші, сезону та 

події. Волосся вкладається на голові в три валики, щоб відкрити шию. Для 

дебюту роблять особливу зачіску «міседасі варесінобу», що від простого 

«варесінобу» відрізняють дві огі (алюмінієві широкі шпильки, до яких 

прикріплені смужки металу) і прикраси «тирикан» у вигляді стрічок позаду. 

Варесінобу − зачіска молодих майко на перші три роки навчання. Прикрас 

більше, ніж на варесінобу, буває тільки на святкових зачісках. Задня частина 

зачіски називається «момоваре», що означає «розламаний персик» і є натяком 

на те, що перебуває у дівчини між ніжками. Деякі японці дотепер знаходять 

момоваре трохи зухвалими. Зібране в круглий валик волосся посередині 

розділяє «канюко» − червона стрічка. Зверху в нього вколюється кругла 

шпилька з черепахового панцира. 
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У періоди Едо та «Мейдзі ісін» зміна зачіски на офуку (зібране у валики 

волосся) відбувалася після обряду мідзуаге (втрати невинності), приблизно в 

13-15 років. Сьогодні зміна зачіски є лише формальністю і в основному 

припадає на період 3-х років навчання [11, c. 20]. Попереду офуку дуже схожа 

на варесінобу, хоча їх відрізняє червона стрічка каноко, що ділить момоваре 

навпіл, але відсутня в офуку. Позаду ж тепер перебуває «тіримен тегарамі» − 

трикутна стрічка, що просто закріплюється шпильками, на відміну від 

стрічки, що вплітається в зачіску варесінобу. Майко носить цю зачіску доти, 

поки до церемонії «зміни комірця» не залишиться 2-4 тижні. Тоді вона буде 

носити зачіску саккоо (волосся, зібране на потилиці у петлю). 

За кілька століть свого існування гейші виробити звід правил − 

своєрідний кодекс гейш, підтримання якого й сьогодні є обов’язковим. Ці 

правила є керівництвом щодо зовнішнього виду і манери поведінки. 

У гейш мають бути бездоганними руки, очі, рот, голова й ступні, вони 

також повинні мати прекрасну поставу, приємний голос, повною мірою 

відповідати духу своєї корпорації і уособлювати в своєму образі дух 

жіночності, так званий дух «ікі» [6, c. 316]. До традицій макіяжу слід віднести 

традицію робити обличчя білим. Витоки цієї традиції пов’язують не лише з 

естетичними уявленнями японців, а й з прагматичної точки зору, завдяки 

вибіленому обличчі, рукам, гейша завжди залишалась помітною, навіть у 

погано освітлених приміщеннях. На відміну від традицій Заходу, гейші 

ніколи не фарбували вій. Ця традиція зберігається й понині. Однак очі 

підводили тушшю, слід виділити гейш Токіо і Кіото: представниці Токіо 

наносили червону фарбу в куточки очей поверх білил, а в Кіото під білила [8, 

c. 99]. Зокрема, слід відзначити, що чим досвідченішою була гейша, тим більш 

скромним був її макіяж і тим простіше й природніше було її кімоно: зазвичай, 

більше спокійних тонів, часто однотонне, без візерунків. Вважалося, що 

яскравий макіяж та яскраве кімоно буде відволікати гостя одзасікі (банкету, 

святкування) від майстерності гейші [8, c. 160]. 

Брови були однією з відмінних рис вигляду гейші. Правда, щодо цього 

не було єдності: випускниці деяких шкіл освітлювали брови, деякі 

вищипували. Вищипування брів і малювання їх вище природного положення 

на обличчі надавало їм особливу натхненність. Форма брів була настільки 

важлива, що у випадку помилки доводилося змивати з обличчя весь макіяж і 

все доводилося починати спочатку [8, c. 184].  

Одним з важливих елементів завершеності образу гейші є ступні її ніг. 

Ця традиція прийшла в Японію з Китаю і вкоренилася ще в епоху Едо. Із цієї 

причини навіть узимку гейші не відмовляють собі в задоволенні 

продемонструвати оголені ступні з акуратно підстриженими нігтями, 
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покритими червоним лаком. Це завжди вважалося та вважається особливим 

втіленням ікі.  

Саме поняття ікі є найвищим проявом втілення жіночності. До одного з 

проявів ікі відносять традиційне взуття окобо. Особливістю окобо є зміщений 

на п’яти центр тяжіння, що зумовило особливі ходи гейш. Самі гейші 

називають таку специфічну манеру «пливучою» або «ходою восьми кроків» і 

пояснюють: освоїти всі ці премудрості можна, якщо уявити себе «хвилею, що 

набігає на піщаний берег». І хоча така манера пересування викликає в 

європейців посмішку, однак японцям вона видається ритмічною, граціозною 

й звабливою. Внаслідок тертя складок кімоно як результату такої ходьби 

виникає характерний ритмічний шерех, що, на думку японців, є одним з 

найвищих проявів ікі [6, c. 316]. 

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки. 

Становище гейш та їхня подальша доля залишаються невизначеними. 

Незважаючи на те, що Японія дуже сильно тяжіє до національних традицій, 

зміни в соціокультурному середовищі все ж таки відбуваються. На даному 

етапі розвитку японського суспільства можна спостерігати тяжіння до 

європейських традицій. Помітними є зміни у соціальних інститутах, зокрема 

сім’ї, де все частіше спостерігаються тенденції до зрівняння прав жінок і 

чоловіків: сучасні японки не бажають більше займати підлегле становище.  

Тенденціями останніх десятиліть є стрімке скорочення кількості гейш і 

традиційних кварталів розваг, які поступово адаптуються до потреб масової 

культури. Таку зміну можна пояснити тим, що інститут гейш виконує на 

сьогоднішній день, в основному, культурну функцію. Сумнівно, що гейші 

зникнуть як явище, але доцільним буде передбачити те, що соціальний 

інститут гейш переживе ще не одну низку трансформацій на шляху 

збереження традицій. 
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Луцький педагогічний коледж 
 

Питання ґендеру в політичній площині є важливим і нагальним для 

більшості розвинених країн світу. Принципи позитивної дискримінації, 

ґендерне квотування, широке залучення жінок до участі в політичних 

процесах стали незмінними атрибутами демократичних перетворень в 

країнах Європи, Південної та Північної Америки. Світова практика свідчить, 

що зі збільшенням кількості жінок в політиці спостерігаються якісні зміни у 

всіх сферах внутрішньої та зовнішньої політики держави. Формування 

України як демократичної держави з високим соціальним та економічним 

рівнем життя і політичною стабільністю обумовлює необхідність аналізу 

участі жінок у виборчому процесі держави.  

Мета науково-дослідницької роботи – з’ясувати можливості участі жінок 

у виборчому процесі та їх роль і місце в українському суспільстві. 

У процесі виконання роботи зроблено спробу вирішити наступні 

завдання: проаналізувати міжнародні та державні нормативні документи 

щодо участі жінок у політичному житті; з метою збору інформації 

опрацювати матеріали даних ЦВК; провести аналіз щодо представництва 

жінок у виборчому процесі в Україні та Волинській області; з’ясувати роль і 

місце жінок в українському суспільстві. 

Світовий загал вбачає в активному залученні жінок в політику шлях до 

ефективних трансформацій в системі управління державою. Однак в Україні 

ґендерні перетворення в політичному середовищі сприймаються досить 

неоднозначно, в більшості випадків, навіть негативно. Демократизація 

України, становлення правового суспільства, перспективи європейської 

інтеграції зумовлюють необхідність формування ефективної політики рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. Україна зобов’язалася утверджувати 

ґендерну рівність, підписавши низку міжнародних документів як 

універсального, так і регіонального рівня. 

Зокрема, норми про рівноправність жінок і чоловіків закріплено у двох 

Міжнародних пактах ООН 1966 року. Це Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права та Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права. Варто зазначити, що в цих документах принцип 

рівноправності статей закріплено у формі юридичного зобов’язання, а 
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рівність прав жінок і чоловіків розглядається ширше, ніж просте 

декларування їх загальної рівності перед законом. 

Особливу роль у становленні рівності статей відіграла Конвенція ООН 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 року. 

Додатковий імпульс реальному втіленню Конвенції ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок дав Факультативний протокол до цього 

документу, який був схвалений на 54-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 6 

жовтня 1999 року і набув чинності 22 грудня 2000 року. Україна ратифікувала 

Факультативний протокол у вересні 2003 року. Цей документ спрямований на 

забезпечення гарантій ґендерної рівності.  

Починаючи з 1975 року, під егідою ООН було проведено чотири 

всесвітні конференції з питань становища жінок, серед яких особливе місце 

посідає Четверта Всесвітня конференція (м. Пекін, 1995 року). Саме у Пекіні 

були прийняті фундаментальні історичні документи – Декларація та 

Платформа дій. Через п’ять років після Пекінської конференції ГА ООН 

скликала спеціальну сесію під назвою «Жінки у 2000 році: рівність чоловіків та 

жінок, розвиток та світ у ХХІ столітті» з метою аналізу реалізації положень 

Пекінської платформи. Після широкого обговорення та консультацій на сесії 

були прийняті Політична декларація та Підсумковий документ «Подальші 

заходи й ініціативи зі здійснення Пекінської декларації та Платформи дій». 

Важливою подією в утвердженні ґендерної рівності став Всесвітній саміт 

Тисячоліття (вересень, 2000 року), на якому була прийнята та затверджена 

главами 191 держави світу, в тому числі й Україною, Декларація Тисячоліття 

ООН. Декларацією був схвалений глобальний стратегічний документ 

найвищого рівня Пакт «Цілі Розвитку Тисячоліття». Серед восьми цілей 

розвитку тисячоліття, визначених у Пакті, третьою ціллю визначено: 

«Розвивати ґендерну рівність та надавати повноваження жінкам». Серед 

документів Ради Європи варто відзначити насамперед Конвенцію про захист 

прав людини та основоположних свобод (1950 року) і Європейську соціальну 

хартію (1996 року) та ін.  

На виконання міжнародних зобов’язань Україна включила принцип 

ґендерної рівності до Конституції (зокрема, ст. 24, 23, 21), де проголошується, 

що «рівність прав жінки та чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних 

з чоловіками можливостей у суспільно-політичній та культурній діяльності, у 

одержанні освіти та професійної підготовки, у праці та винагороді за неї» (ст. 

24). Практичне втілення принципу рівності статей забезпечив Закон України 

«Про рівні права і можливості жінок та чоловіків», що набрав чинності 1 січня 

2006 року. «Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і 
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чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 

дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових 

заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і 

чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами 

України», – зазначено у Преамбулі до нього [3]. 

У Законі дається визначення поняття «ґендерна рівність»: «рівний 

правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства», вказуються механізми і принципи  забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі, у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, сфері освіти тощо. 

Прийняті акти юридично забезпечують ґендерне моделювання способу життя 

українського суспільства, визначають основні напрями державної ґендерної 

політики. 

Окрім цього, на Саміті ООН (вересень 2010 року), присвяченому 

узгодженню програми дій для прогресу досягнення Цілей розвитку 

тисячоліття, Україна зобов’язалася до 2015 року виконати наступні завдання: 

забезпечити ґендерне співвідношення (30 до 70% тієї  чи іншої статі) у ВРУ, 

серед депутатів місцевих органів влади, серед вищих державних службовців у 

представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади;  

скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків (співвідношення 

середнього рівня зарплат, %). На жаль, діючі механізми та інструментарії 

забезпечення ґендерної рівності в Україні досі залишаються недосконалими.  

На це зверталася увага і на засіданні Комітету ООН з ліквідації 

дискримінації щодо жінок (на 45 сесії, 2010 року), де у Заключних коментарях 

підкреслювалося, що в українському суспільстві сильними залишаються 

стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; недостатньою є 

представленість жінок у парламенті; у вищих ешелонах виконавчої та 

державної влади; відсутня практика застосування компенсаційних заходів, 

зокрема, введення квот; значними є відмінності у заробітній платі жінок і 

чоловіків, все ще існує професійна сегрегація та ґендерно-зумовлене 

дискримінаційне ставлення роботодавців у державному та приватному 

секторах тощо. Особливо наголошувалося на відсутності статистичної 

інформації про становище жінок відповідно до всіх напрямків, що їх охоплює 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), та 

на необхідності підвищення ґендерної культури в суспільстві й проведенні 

заходів з метою підвищення обізнаності державних службовців з 

положеннями ґендерного законодавства.  
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Таким чином, нагальною постала необхідність кардинального 

покращення політики та практики утвердження ґендерної рівності в 

українському суспільстві.  

Ґендерна рівність і розширення прав та можливостей жінок – це не 

лише питання дотримання прав людини, це обов’язкова умова забезпечення 

всебічного, справедливого та сталого розвитку. Участь жінок в політичному 

житті є найважливішим фактором у досягненні цих цілей, а політичні партії – 

одні з найважливіших інституцій, які підтримують цю участь і сприяють їй. 

Жінки займають лише менш ніж 20 % місць у парламентах країн світу. 

Надання рівних прав та можливостей жінкам і чоловікам – одне з 

неодмінних завдань для сучасних демократичних держав, яке стало настільки 

очевидним, що згодом перестало сприйматися як актуальна проблема. 

Зрештою, ґендерну рівність буцімто намагались просувати ще в СРСР, а 

згодом прописали окремим пунктом у Конституції України. Однак цього, як 

виявилось, недостатньо: чоловіче панування, щонайменше в економічній та 

політичній сфері, залишається незаперечним фактом. Не можна 

стверджувати, що політики взагалі не помічають цієї проблеми. У 2000-і роки 

питання нерівності між чоловіками й жінками, як і саме слово «ґендер», 

увійшло до порядку денного і навіть проявилось, за «помаранчевих» часів, у 

прийнятті кількох нормативно-правових актів. Це, зокрема, закон «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Державна 

програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 

період до 2010 року». Та навіть ці, спрямовані на подолання проблеми закони, 

виявились звичайними деклараціями. Забезпечення ґендерної рівності в 

українській політиці та в механізмах прийняття рішень у представницьких 

органах влади (в парламенті, органах місцевого самоврядування) 

здійснюється різними шляхами. Традиційним та основним способом 

збільшення представництва жінок у владі є вибори до представницьких 

органів різних рівнів. 

У статті 15 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» зазначається: «Рівні виборчі права та 

можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.  

Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні 

депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 

передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих 

списках». Демократичний парламент має представляти всі соціальні групи 

населення. У ньому повинні бути жінки. Жінок у Верховній Раді України 

ніколи не було більше, ніж 8 %, хоча вони складають 54 % населення. 

Незважаючи на певний прогрес, досягнутий Україною у забезпеченні 
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ґендерної рівності, поточна ситуація демонструє неприйнятно низький 

рівень участі жінок у політичному житті. Змінюються виборчі системи, 

збільшується кількість політичних партій, а жінок на рівні прийняття рішень 

дуже мало. Таку ситуацію нам показують списки першої десятки політичних 

партій, які брали участь у виборах 28 жовтня 2012 року. Найбільшу кількість 

жінок – по 4 особи – було представлено у політичних списках партій «УДАР», 

«Народно-трудовий союз України» та Радикальній партії Олега Ляшка, інша 

ситуація у Соціалістичній партії України та Політичній партії Всеукраїнське 

об’єднання «Громада», де представлено по 3 жінки. Особливо відмітились 

політичні партії ВО «Свобода» та Партія Пенсіонерів України, у яких не 

представлено жодної жінки у першій прохідній десятці. Усі інші партії 

залучили по 1-2 жінки до своїх партійних списків. 

Незважаючи на існуючу позицію щодо низької активності жінок у 

політиці в Україні, кількість жінок-самовисуваниць особливо не поступається 

кількості жінок-кандидаток в депутати, висунутих політичними партіями. 

Проте, загалом на виборах до Верховної Ради України 2012 року 46 партій 

висунули 238 жінок-кандидаток. Більше того, свої кандидатури висунули 183 

жінки. Як бачимо різниця є невеликою – 13 % і це за умови обов’язкового 

фінансового внеску за реєстрацію кандидатом в депутати до Верховної Ради 

на виборах 2012 року, що створювало деякі перепони іншим політично-

активним жінкам балотуватись в народні депутати. 

Яка ж ситуація була на Волині? По 5 мажоритарним округам Волинської 

області було зареєстровано 75 кандидатів, з них лише 6 жінок або ж 8 % від 

загальної кількості. Ситуація на Волині є своєрідною. Із 225 округів близько 

70-ти не мали жінок-кандидаток. Середній показник по усіх округах – 13 % 

кандидаток. На Волині жінки-кандидатки активніше долучилися до 

політичної діяльності, ніж, скажімо, у сусідній Рівненщині, де виборці не 

побачили жодної представниці жіночої статі. До кінця виборчої кампанії 

залишилось троє кандидаток на двох виборчих округах: 19 і 22. У 19 окрузі 

Савюк Ганна Павлівна, член Комуністичної партії України, яка набрала 1630 

голосів (1,8 % ) та Лазаренко Людмила Ростиславівна, безпартійна, 

самовисуваниця – 1600 голосів (1,7 %). У 22 виборчому окрузі єдина жінка-

кандидатка Голєва Олена Василівна, член Політичної партії «Європейська 

партія України». Її результат – 4 місце, 5643 голоси (5,61 %). За результатами 

парламентських виборів, найбільше нардепів-жінок у новій Верховній Раді 

представлятимуть Партію регіонів, а найменше – ВО «Свобода». 

Усього народних депутатів жіночої статі від Партії регіонів у новому 

парламенті становитиме 17 осіб. Це приблизно 37 % усіх жінок, що 

працюватимуть у Верховній Раді сьомого скликання. Водночас, ця цифра 
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втрачає свою помітність на фоні всього представництва Партії регіонів у 

парламенті, яка за результатами виборів в багатомандатному та 

одномандатних округах претендує на 187 місць у парламенті. Отже, зі всієї 

команди Партії регіонів жінки становлять 9 %. Цікаво, що найбільш 

«жіночою» партією виявилась КПУ. У результаті виборів за партійними 

списками ця політична сила отримала 32 мандати, в одномандатних округах – 

жодного. Так-от, і з 32 мандатів комуністів 6 місць у Верховній Раді займуть 

нардепи-жінки, що представляють Комуністичну партію України. Зі всього 

представництва КПУ у парламенті 18,7 % – за політиками-жінками. Фактично 

найсерйознішою чоловічою компанією пройшло у Раду Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода». Партія отримала 25 мандатів за партійним списком та 

здобула 13 перемог в мажоритарних округах. Дві жінки в рядах ВО «Свобода» 

– це якраз мажоритарники. Це означає, що у «Свободи» 5 % нардепів-жінок. 

Проміжні місця в цьому рейтингу зайняли партії УДАР та ВО 

«Батьківщина». Зі 40 нардепів від УДАРу жінок – 17,5 %. Нижчим цей 

показник є у «Батьківщини»: зі 102 мандатів нардепам-жінкам дісталось 12 

місць, тобто приблизно 12 %. 

До слова, за опрацьованими ЦВК результатами парламентських виборів 

до нової Верховної Ради потрапило 43 нардепи-жінки, що становить 10 % від 

загальної кількості народних депутатів. З одного боку, це свідчить про 

позитивні зрушення і дозволяє країні піднятись на декілька сходинок: із 152 

місця у світі за відсотком жінок у головному законодавчому органі. З іншого 

боку, навряд чи саме по собі збільшення кількості народних депутаток із 37 до 

44 здатне переломити традицію наших політиків не зважати на власні ж 

обіцянки щодо поліпшення стану ґендерної рівності в Україні. Волинське 

жіноцтво у Верховній Раді представлятиме лише Катерина Ващук, яка 

проходить за партійним списком Партії регіонів 45 номером. 

Таким чином, представництво жінок у виборчій кампанії 2012 року 

вкрай низьке. Зрозуміло, що жінок у політиці не вистачає. Україна знову буде 

мати парламент із переважним домінуванням чоловіків. І хоча 

представництво жінок зросло у порівнянні із 6-им скликанням на 2 %, для 

демократичної і європейської країни такий показник неприпустимий. 

Проведений аналіз дав змогу виявити, що представництво жінок в органах 

влади є надзвичайно важливим для того, щоб їхні інтереси були належним 

чином представлені у керівництві країною. Тим самим постає завдання 

забезпечення збалансованої участі чоловіків і жінок у процесі прийняття 

управлінських рішень та впровадженні заходів, які впливають на їхнє життя. 

Зміни у становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної 

державної ґендерної політики. Розробка й впровадження державних стратегій 
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дозволили б жінкам урівноважити свою суспільну діяльність та сімейне життя 

й тим самим підвищити ефективність державного управління. Основою та 

підґрунтям таких стратегій має стати відродження демократичних традицій 

історично високого суспільного статусу української жінки, підтримка 

прагнень жінок розширити свої можливості і заявити про свій повноцінний 

статус членів громадянського суспільства. 

Залучення жінок як рівного суб’єкта до процесу прийняття рішень, 

вироблення загальнодержавних, загальнонаціональних стратегій суспільного 

розвитку задля виведення жіночого соціуму за межі приватного життя і 

входження в публічний процес обох статей як рівних у можливостях є 

історично зумовленою тенденцією. Зважаючи на це, варто констатувати 

наступне: не дивлячись на те, що жінки отримали де-юре рівний із 

чоловіками статус, вони де-факто продовжують піддаватися дискримінації 

внаслідок глибокого укорінення в нашому суспільстві і, зокрема, в середовищі 

української влади ґендерних стереотипів. 
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Українська інженерно-педагогічна академія 
 

Місцеве самоврядування є невід’ємною складовою сучасного 

демократичного суспільства. Спільно вирішуючи питання місцевого життя, 

індивіди вчаться толерантності, вдосконалюють самоорганізацію, 

впроваджують в повсякденне життя принципи громадянськості. В 

демократичному середовищі місцеве самоврядування значно впливає на 

формування громадської думки, забезпечує зворотній зв’язок між владою і 

суспільством, значну частину якого складають жінки. Не враховувати 

інтереси жінок або чоловіків в місцевих питаннях та на державному рівні, 

означає не враховувати інтереси мінімум половини суспільства. Врахувати ж 

ці інтереси в повному обсязі, не даючи можливість представникам обох статей 

на рівних правах безпосередньо приймати участь в місцевому 

самоврядуванні, не представляється можливим.  

Метою даної статі є аналіз залученості представниць жіночої статі до 

діяльності органів місцевого самоврядування України починаючи з ІІ 

половини ХІХ ст. і до сьогодення, дослідження умов, що впливали та 

впливають на громадську активність та політичні можливості представників 

обох статей. 

Завданнями статті є 1) проаналізувати кількісні показники 

представництва жінок та чоловіків на рівні місцевого самоврядування; 2) 

з’ясувати умови, що впливали на рівень цих показників; 3) означити тенденції 

та перспективи участі жінок та чоловіків в органах місцевого самоврядування. 

Досвід інших країн, зокрема Великобританії, США, Фінляндії, де жінки 

приймають участь в самоврядуванні в тій чи іншій мірі вже більше як півтора 

століття, демонструє, що жінки виконують громадські обов’язки аж ніяк не 

згірше ніж чоловіки, а той краще за них. В цих країнах  жінки так само як і 

чоловіки зробили значний внесок в розвиток на місцевому рівні 

благодійництва, охорони здоров’я, народної освіти, місцевої статистики, 

агрономії тощо. В нашій країні теж існують власні традиції участі жінок в 

вирішенні справ місцевого самоврядування. 

Першими реально працюючими органами місцевого самоврядування 
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на території Центральної та Східної України стали створені в другій половині 

ХІХ ст. земства та заклади міського самоврядування. За Земським (1864 р.) та 

Городовим (1870 р.) Положеннями участь жінок в органах місцевого 

самоврядування законодавчо ніяк не забезпечувалась. Гендерний стереотип 

Російської імперії того часу не вважав жінку за суб’єкт суспільно-політичної 

або соціальної діяльності. Найбільше, на що могла розраховувати жінка, це 

бути благодійницею на приватному рівні, але аж ніяк не на громадській 

посаді.  Хоча вже наприкінці ХІХ ст. ліберальна частина суспільства 

усвідомлювала що таке становище є вкрай неправильним. Адже, як 

зауважував відомий суспільний діяч Н.Щепкін «ми не можемо вказати на 

якісь такі недоліки жінок, які б ставили їх на нижчу ніж чоловіки щабель, як 

громадських робітників. Досвід показав, що уважність та серйозне ставлення 

до справи у жінок зазвичай вищий ніж в чоловіків і їх робота в цих галузях є 

незгіршою ніж в чоловіків» [1] Він же писав про те, що жінки, як прошарок 

суспільства, містять в собі величезний соціальний потенціал, адже, виховуючи 

дітей здатні прививати їм громадянські почуття, відповідальність, повагу до 

оточуючих. Крім того, безпосередньо ведучі господарство, жінка добре 

обізнана в соціальних проблемах і може краще обґрунтувати необхідність тих 

чи інших соціально-економічних заходів в конкретній громаді або місцевості. 

Не дивлячись, на неможливість участі в органах місцевого 

самоврядування в якості виборного елементу, жінки проте працювали там в 

якості найманих спеціалістів. В багатьох земствах їх охоче брали в якості 

середнього і молодшого лікарняного персоналу, працівниць бібліотек, 

народних вчителів тощо. Як вказував відомий дослідник земств Б.Б. 

Веселовський земські лікарні стали місцем професійної самореалізації жінок-

лікарів. Жінок запрошували на посади лікарів до земських лікарень, 

щоправда здебільшого як завідувачок жіночими відділеннями чи акушерські 

посади. В цілому на посадах лікарів (не рахуючи допоміжного персоналу) в 

земствах на 1890 р. працювало вже 93 жінки [2]. Звісно якщо порівнювати з 

загальною кількістю земських лікарів того часу (1813чоловік), то ця цифра 

видасться мізерною, але сам факт професійного визнання жінок на той час 

демонстрував поступове проникнення ідей гендерної рівності в суспільство. 

Кращим чином справа йшла в сфері земської народної освіти. Це перша 

професійна галузь де жінка була визнана майже нарівні з чоловіком. Якщо 

брати лише кваліфікованих народних вчителів, на 1880 р. кількість вчительок  

на службі в земських школах складала – 20%, а в 1911 – вже 54 %. Якщо 

врахувати те, що загалом земськими вчителями працювало 153000 осіб, то 

побачимо досить велику кількість жінок на громадській службі того часу [3].  З 

часом кількість земських найманих службовців все збільшувалось і це 
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стосувалось в тому числі і кількості жінок в їх рядах. Це підштовхнуло 

ліберальних діячів активніше дискутувати питання про допуск жінок в 

органи місцевого самоврядування як виборний елемент поряд з чоловіками. 

На початку ХХ ст. представники ліберальної думки вказували, що з 

розвитком практичної діяльності місцевого самоврядування «потреба в 

громадських робітниках повсякчасно зростає. Такий стан речей забов’язує нас 

використовувати всі культурні сили суспільства. Вже одне це має спонукати 

нас залучати жінок до участі в місцевому самоврядуванні» [1]. Свідоцтвом 

того, що все більша частина суспільства усвідомлювала необхідність участі 

жінок в якості рівноправних членів органів місцевого самоврядування (і не 

лише місцевого) може слугувати той факт, що в політичних програмах того 

часу все частіше проголошується вимога залучення до управління і 

самоуправління більш широких кіл суспільства. Так, партією кадетів 

проголошувалась необхідність загального, рівного, прямого і таємного  

голосування на виборах в органи самоврядування без дискримінації за 

гендерною або будь якою іншою ознакою. Навіть більш консервативно 

спрямована партія октябристів в своїй програмі визнавала можливість участі 

жінок в виборних органах самоврядування. Говорячи ж про партії 

радикального спрямування то в їх програмах всіляко наголошувалось на праві 

представників трудящого прошарку (без поділу за гендерною ознакою) самім 

вирішувати справи суспільного значення [4]. Серед представників цих сил 

чимало було жінок-революціонерок, що нарівні з чоловіками приймали 

участь у нелегальній  політичній діяльності. Тема нашої статті не пов’язана з 

розкриттям ролі жінок в революційному русі, але все ж згадаємо про те, що 

початок ХХ ст. відзначився  активною політичною діяльністю ряду видатних  

жінок-революціонерок, зокрема Н. Крупської, Р. Люксембург, К. Цеткін. Ці 

жінки в першу чергу відстоювали класові інтереси, а не національні, проте їх 

діяльність демонструвала зразок боротьби жінок за свої і чужі права. 

Перші реальні спроби змінити виборчі права жінок було зроблено в 

революційні часи. 19 березня 1917 р. 40-тисячна демонстрація жінок в 

Петрограді висунула вимогу рівних виборчих прав для жінок. 15 квітня 1917 

р. Тимчасовий уряд прийняв постанову «Про організацію виборів гласних 

міських дум, про дільничні міські управління», згідно якого виборчими 

правами наділялись всі громадяни що досягли 20-ліття незважаючи на стать 

[5]. Навесні 1917 р. пройшли вибори до міських дум і жінки змогли прийняти 

в них участь. 

В Україні жінки разом з чоловіками отримали виборче право в 1919 р. 

Першою радянською конституцією України проголошувалась рівна 

можливість для всіх трудящих приймати участь в виборах і роботі органів 
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влади всіх рівнів. Був встановлений віковий ценз – 18 р. Нова держава 

офіційно визнала жінку як суб’єкт політичного і соціального життя [6]. З 

настанням радянської доби правове положення жінок, в тому числі і що 

стосується їх участі в управлінні і самоврядуванні значно змінилось. В 

усякому разі в нормативному плані. Радянська влада попри всі свої недоліки, 

декларувала гендерну рівність. Багато було приділено уваги підвищенню 

соціального статусу жінки, особливо в тих регіонах де традиційно вона була 

більш пригніченою через домінування певних традицій чи релігійних норм. 

Юридично жінки отримали рівні з чоловіками правові можливості щодо 

освіти, просування по ієрархічних сходах. Проте на рівні участі в питаннях 

управління на практиці було багато складнощів. Слід пам’ятати, що в 

радянські часи органи місцевого самоврядування не мали самостійності а по 

суті були перетворені на низову ланку єдиного державного апарату. Партійні 

структури вимагали від низових управлінських ланок висувати жінок-

громадських активістів в органи місцевого управління і самоврядування в 

обов’язковому порядку. Це було обумовлено насамперед ідеологічними 

чинниками. Тим самим демонструвалась реальна можливість для всіх 

приймати участь в суспільно-політичному життя. Загальне підвищення рівня 

освіти в радянській державі сприяло підвищенню і громадської свідомості. 

Тим більш, що як і будь який інший тоталітарний режим, радянський – 

створив могутній ідеологічний апарат, який активно вміщував в свідомість 

всіх і кожного необхідність плідної роботи на благо вітчизни.  

Величезна кількість молоді обох статей активно приймала участь у 

самоврядуванні різних рівнів. І хоча всі ініціативи не виходили за межі 

дозволеного державою, проте навіть на низовому рівні тендерний стереотип 

змінювався. Жінка все частіше і природніше посідала рівне з чоловіком місце 

в органах самоврядування.  Збільшення кількості жінок в органах місцевого 

управління і самоврядування СРСР і України зокрема відбулось під час 

Великої Вітчизняної війни і у післявоєнний час, що було пов’язано зі 

значними втратами в чоловічому складі. Жінки займали посади голів 

селищних, міських та районних рад. Це ж стосувалось і інших сфер 

суспільного життя. Кількість жiнок-iнженерiв дорівнювала кількості чоловіків. 

Навіть в космос Радянський Союз відправив жінок одразу після чоловіків. В 

радянські часи жінки займали пости керівників підприємств та директорів 

установ. Попри всі свої недоліки, радянська держава зробила дуже багато для 

впровадження гендерної рівності. Але ця медаль мала і зворотній бік. Адже 

радянська жінка мала поєднувати в своєму житті нові і традиційні гендерні 

ролі. Так, наприклад,  працюючи інженерами та директорами, жінки були 

змушені одночасно тягнути на собі тягар домашнього господарства та 
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виховання дітей. Крім того, не дивлячись на формальне декларування 

тендерної рівності, в суспільній свідомості все одно існував  принцип поділу 

праці, професій і занять на чоловічі і жіночі, а деякі виключення лише 

підтверджували загальне правило. Так, наприклад, на верхніх щаблях влади, 

як і зараз, кількість жінок була незначна. За статистичними даними к середині 

1980-х рр. з особистого складу  місцевих рад близько 50 % були жінки. Але вже 

вибори 1988 р., які проходили за більш демократичних умов і не були 

обмежені в такому ступіні, як раніше, диктатом партії, показали що реально 

жінку все ще не сприймають як суспільного діяча. В умовах реального вибору 

їх кількість склала лише 15% від загального числа обраних в органи місцевого 

самоврядування [7].  

Здобуття незалежності Україною у 1991 р. поставило на порядок денний 

потребу формування нового суспільства, нової політичної і правової систем. 

Виклики часу, в тому числі і вплив західних концепцій демократії, вимагав 

переглянути гендерні стереотипи відповідно до реалій сьогодення. В усьому 

світі ширився жіночий рух, йшла боротьба за права жінки. Сучасні 

демократичні держави формують своє ставлення до участі жінок в діяльності 

органів місцевого самоврядування на основі «Конвенції про політичні права 

жінки» прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 1954 р.[8]. Це був першій 

документ високого рівня що затверджував права жінок на участь в 

політичному управлінні. Окремими статями було закріплено рівність в 

пасивному та активному виборчому праві жінок і чоловіків. Згідно положень 

цієї конвенції немає жодної суспільно-політичної сфери де б жінка не могла 

працювати на рівні з чоловіками. Це безумовно був великий крок в вирішенні 

проблеми гендерної нерівності в управлінських та само управлінських 

структурах. Наступним кроком на шляху забезпечення політичних прав 

жінок стала Конвенція 1979 р. «Про ліквідацію всіх форм дискримінації по 

відношенню до жінок» [9]. В останній чверті ХХ ст. вченими і суспільними 

діячами було приділено багато уваги аналізу тендерних ролей в суспільстві, 

зокрема в політичній сфері. Існують теорії, які підводять наукове підґрунтя 

закріплення гендерної рівності в політичній сфері. Соціологи, аналізуючи 

динаміку розвитку різних європейських суспільств, дійшли висновку, що 

існує ідеальне співвідношення кількості жінок і чоловіків в самоуправлінні. 

Саме не менш 30 % жінок в відповідних органах має забезпечити більш 

швидке та раціональне вирішення в першу чергу соціальних проблем. В 

більшості європейських країн кількість жінок в органах місцевого 

самоуправління повсяк час зростає. Вони навіть витісняють з цієї сфери 

чоловіків. Соціологи все частіше говорять, що місцеве самоврядування 

розвинутих країн «має жіноче обличчя». Не стоїть осторонь цього процесу і 
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наша держава. Як демонструють вибори останнього часу в Україні і Росії 

процентна кількість жінок в органах місцевого самоврядування і 

муніципальної влади поступово зростає. Так в Росії після муніципальної 

реформи в середині 1990 –х рр. їх кількість вже становила більш 40 %. На 1 

жовтня 2009 р. співвідношення жінок до чоловіків в органах місцевого 

самоврядування Росії складало 75,6% до 24,4%, причому серед муніципальних 

службовців відсоток жінок був ще більшим. А от представництво жінок серед 

осіб, що заміщують муніципальні посади в контрольно-розпорядчих органах 

(місцевих адміністраціях) набагато менше – 29,8 %  [10]. 

Ситуація на Україні є подібною до російської. Це обумовлено схожими 

умовами розвитку наших держав і довгим часом спільної державності. 

Відповідно і гендерні стереотипи є спільними. На сьогодні кількість жінок в 

різних ланках місцевого самоврядування України становить до 72 %. В 

багатьох сферах вони навіть значно потіснили чоловіків. На 2008 р., в цілому 

по Україні жінки займають 61,1% керівних посадових осіб місцевого 

самоврядування. Найбільша їх кількість в Донецькій та Дніпропетровській 

областях (72,7 % та 68,9 % відповідно). Найменша – в Полтавській (46,8%) та 

Херсонській (50,9%) [11]. Ще більше гендерна перевага жінок на посадах 

рядових спеціалістів та робітників місцевого самоврядування. В цілому по 

Україні їх кількість від загального числа складає 85,8%. Найвишчі показники – 

92,3% та 90,5% відповідно, демонструють  Донецька та Дніпропетровська 

області. Найменші – 77,1% - Чернівецька та 79,8% - Вінницька [11]. Такий 

розбіг між областями обумовлений вочевидь, спеціалізацією регіонів. Донецьк 

і Дніпропетровськ – великі промислові центри, де індустріальна громада, а от 

же і модерні гендерні стереотипи склались раніше. Харківська область займає 

середню позицію. Рівень участі жінок спеціалістів – 85,7 %, а жінок – 

керівників – 64,5% [11]. 

Таким чином, за півтора століття історії гендерний склад органів 

місцевого самоврядування України значно змінився. Від повної відсутності 

там жінок в якості виборних представників, до значного кількісного 

переважання їх. Такі тенденції пояснюються на наш погляд наступними 

факторами. По-перше, існує чітка правова основа для участі українських 

жінок у самоврядуванні. На правовому рівні давно декларується принцип 

гендерної рівності і свідомі в громадському сенсі індивіди мають рівні 

можливості для участі в місцевому самоврядуванні.  Стаття 3 «Закону про 

місцеве самоврядування України» говорить: « Будь-які  обмеження  права  

громадян України  на участь у місцевому самоврядуванні  залежно  від  їх  

раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  

етнічного та соціального походження,  майнового стану,  терміну  
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проживання  на відповідній території,  за мовними чи іншими ознаками 

забороняються» [12]. Таке ж положення існують і щодо різних посад в 

державному апараті. Але там все ще значно переважають чоловіки. Вочевидь, 

більш мобільні за своєю суттю представники чоловічої статі легше 

потрапляють в політичну сферу державного рівня. Крім того стереотип що 

«велика політика – не жіноча справа» все ще достатньо сильний в нашому 

суспільстві. 

Натомість, сфера місцевого самоврядування є більш доступною для 

жінок. Зауважимо, що роботу на рівні міського самоврядування жінці легше 

поєднувати з родинними обов’язками, ніж на державному рівні. Адже вона 

дозволяє менше виїжджати за межі територіальної дільниці де мешкає її 

родина. Для жінки це безумовно є важливим, адже менталітет української 

жінки все ж таки передбачає господарську складову – вона берегиня 

домашнього вогнища. І задовольнятись лише професійною сферою бажає 

невелика кількість жінок. І це важливо – адже родина – це та сфера, де можна і 

потрібно виховувати повагу до жінки і до чоловіка, до їх рівності, 

взаємодопомоги і взаємоповаги.  

Ще одним моментом є фінансово-економічна складова. Все ж таки 

середній дохід жінок є меншим за дохід чоловіків. А участь в виборчих 

кампаніях державного рівня передбачає значні грошові витрати. Хоча останні 

парламентські вибори і продемонстрували, що потроху гендерні стереотипи в 

цій сфері починають змінюватись, і є ті хто готовий бачити в жінці 

політичного діяча і вкладати в подібні проекти гроші. 

Важливим фактором, що визначає збільшення кількості жінок в органах 

місцевого самоврядування є те, що більшість питань місцевої сфери так чи 

інакше пов’язані з соціальною сферою, де традиційно, жінки почувають себе 

вільніше ніж чоловіки. В усякому разі, як зауважують соціологи, аналіз 

різноманітних конфліктів на місцях (наприклад з питань незаконної 

забудови, порушень прав споживачів і т.д.) демонструє більшу активність 

саме жінок а не чоловіків. Саме жінки є ініціаторами клопотань, 

громадянських ініціатив і т.д. Це є природнім. Адже жінка – мати не може 

бути байдужою до того в яких умовах зростають її діти. А саме на рівні 

місцевого самоврядування вирішується багато питань початкової освіти, ЖКГ, 

дошкільного утримання і розвитку дітей, культурно-дозвільні питання. 

Участь жінок місцевому самоуправлінні носить і значний соціо-

культурний потенціал. Жінка в українській родині була берегинею традицій, 

батьківської мови, демонструвала дітям особливості духовного укладу власної 

родини та народу. Як вважають соціологи жінки менш ніж чоловіки схильні 

до девіантних варіантів поведінки саме тому, що на них лежить 
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відповідальність за збереження родини. Місцеве самоврядування має 

працювати з урахуванням місцевих історичних традицій, звичаїв і саме тому 

роль жінок як носіїв гендерної ідентичності тут вагома.  

Таким чином, еволюція системи місцевого самоврядування України 

супроводжувалась збільшенням кількості і ролі жінок в їх складі і діяльності. 

На сучасному етапі їх кількість в цих органах значно переважає кількість 

чоловіків. Загалом поступове збільшення кількості жінок в органах місцевого 

самоврядування може навіть компенсувати недостатню їх кількість в органах 

вищої державної влади. Адже як вже вказувалось місцеве самоврядування 

слугує елементом зворотнього зв’язку в системі влада – суспільство. 

Відповідно високий рівень висвітлення соціальних проблем (в тому числі і 

гендерного плану) на місцевому рівні дозволить приділити їм більшу увагу і 

на державному. 
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Перша світова війна, крім значних руйнувань, мільйонних жертв на 

фронтах, спричинених появою новітньої зброї масового вбивства, яку несли 

смертоності гази, аероплани, підводні човни, танки й артилерія, призвела до 

кардинальних змін у житті пересічної людини. Фронти йшли не лише по 

території країн, вони зруйнували існуючу суспільну ієрархію і привели до 

появи на європейському континенті численних біженців, військовополонених, 

депортованих виселенців. Змінилися й суспільні ролі, наприклад, жінок, які 

взяли на себе турботу про свої сім’ї і про ближніх, що постраждали від 

воєнного лихоліття і невдалої політики військових. Відтак, запропонована 

робота присвячена участі жінок у процесі формування благодійних інституцій, 

які у роки Першої світової війни діяли на українських теренах.  

На кінець 1915 р., у 9-ти українських губерніях, що входили до складу 

Російської імперії, осіло понад 700 тис. біженців, які потребували допомоги і 

підтримки. При цьому, український загал активно включився в організацію 

допомоги цим людям, за короткі строки формуючи дієву мережу місцевих 

відділень Тетяниського комітету, Всеросійського земського союзу (далі. – ВЗС), 

Всеросійського союзу міст (далі. – ВМС), етнічних і низки інших благодійних 

спілок. Актово включилися в цю роботу й жінки, представниці, головним 

чином, середнього класу. Британський історик П. Гетрелл з цього приводу 

зазначив: «Передвоєнна діяльність цих жінок, які володіли деякими суспільно 

значимими професіями, створила передумови для їх ще більш вагомого 

входження в суспільне життя, на підставі участі у програмах «захисту» 

біженців» 1, с. 120. 

Українське жіноцтво долучилося до участі у діяльності губернських та 

повітових відділень Тетянинського комітету. То були дружини губернаторів і 

віце-губернаторів, громадських і наукових діячів. При цьому вони або 

працювали у комітетах разом зі своїми чоловіками, або створювали різні 

благодійні комітети і дамські гуртки. Так, членами Волинського губернського 

відділення були Н. Оржевська, П. Вяхирева, Катеринославського – К. Колобова, 
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Л. Бровцина, О. Солодовська, Київського – О. Букреєва, княжна О. Друцька-

Соколинська, А. Жекуліна, графиня М. Ігнатьєва, Е. Левіна, В. Булгакова, 

Н. Довнар-Запольська, Одеського – М. Станишевська, Полтавського – 

Н. Сердюкова, Т. Чарторижська, Херсонського – баронеса A. Гревениць, 

Чернігівського – О. Матвієва, М. Лавриновська, Харківського – О. Акішева, 

Г. Левицька та О. Стрельникова. Цікаво зазначити, що у грудні 1915 р. Велика 

княжна Тетяна Миколаївна, відвідуючи Харків, досить високо оцінила 

подвижницьку діяльність Олени Акішевої на ниві організації благодійних 

зборів «Харків – Польщі» 6, с. 16 . 

Місцевою ланкою ВСМ були комітети, розташовані у губернських і 

повітових та інших містах і містечках. На початок весни 1916 р. у межах 

Російської імперії діяло 273 комітети, з них 50, тобто понад 18% – в 

українських губерніях. Окремо слід звернути увагу на участь українського 

жіноцтва у роботі місцевих комітетів ВСМ. 74 жінки становили 9% від 

загальної кількості працівників у цих структурах. Так, у складі членів комітету 

Київського обласного комітету працювала єдина в такому статусі на всі 

імперські відділення жінка − Ольга Дякова, дружина очільника цієї структури 

Іполита Дякова й онука мільйонера, колишнього міського голови, професора 

Київського університету Густава Ейсмана. Вона керувала роботою 

об’єднаного дамського шпитального комітету. У структурі 

Катеринославського обласного комітету чотири жінки працювали на різних 

посадах його канцелярії. Так, О. Ситкевич була помічником секретаря 

комітету, М. Грунська та М. Островська – помічницями завідувача медичною 

звітністю, О. Ясинська – машиністкою. У Харківському обласному комітеті 

працювало 10 жінок(табл. 1) 8, с. 2, 9, 15, 21, 33, 54. 

Таблиця 1 
Жінки у складі українських комітетів Всеросійського союзу міст 

(на 1 березня 1916 р.) 
 

 Посада  Прізвище та ім’я Жін.  

Катеринославський 
обласний комітет 

Помічник секретаря Ольга Ситкевич 

4 
Пом. завідувача 
медичною звітністю 

Меланія Грунська 
Марія Островська 

Машиністка Олена Ясинська 

Київський обласний 
комітет 

Член  комітету 
Ольга Дякова 1 

Харківський 
обласний комітет 

Конторщиці 
 

Галина Артем’єва 
Зінаїда Литвиненко 

9 
Реєстратор Лідія Новаченко 

Машиністки Розалія Вайсман 
Марія Савилова 

Пом. завідувача Анна Крое 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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складом 

Зав. інформаційною 
частиною 

Наталія Десятова 

Зав. медичною 
звітністю 

Наталія Костіна 

Пом. завідувачки 
медичною звітністю Анастасія Долженкова 

Київська губернія  

Васильківський Члени комітету  Окремі прізвища подано в тексті  30 

Сквирський Члени комітету Людмила Беркут 
Зінаїда Водинська 
Анастасія Потресова 
Олена Сольська 
Олександра Стефановська 

5 

Харківська губернія 

Ізюмський Товариш голови 
комітету 

Марія Хаджопуло 

12 

 

Члени комітету Марія Єфимович 
Наталія Жевержеєва 
Олександра Каковська 
Катерина Любарська 
Юлія Насєдкіна 
Луїза Плям 
Антоніна Рубинська 
Бетті Рибкіна 
Глафіра Снігур-Волковинська  
Анна Токаренко 
Євгенія Феніна 
Олена Чернова 

Охтирський Члени комітету Л. Курилова 
М. Якубова 

2 

Херсонська губернія  

Новогеоргіївсь-кий Члени комітету Олександра Олексіївська 
Зінаїда Буслова 
Марія Вуич 
Поліна Карпинська 
Юлія Козлянінова 
Анастасія Лапчинська 
Марія Мержанова 
Олена Розова 
Анастасія Хаджи-Кок’єва 
Катерина Шапошникова 

10 
 

Усього   74 
 

У межах Російської імперії чотири жінки працювали заступниками голів 

комітетів, розміщених у повітових містечках, однією з них була Марія 

Хаджопуло з Ізюмського повіту Харківської губернії 8, с. 33. Представниці 

прекрасної статі працювали у комітетах Київщини (35), Харківщини (15) та 

Херсонщини (10). Із них у Васильківському комітеті було 30 жінок, в 
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Ізюмському – 13, Новогеоргіївському – 10. При цьому відмітимо, що у 

комітетах працювали цілими сім’ями. Особливо слід у цьому аспекті виділити 

Васильківське відділення. Там, наприклад, працювало 13 сімейних пар, з них 4 

сім’ї – родини місцевих священиків – священники Іван Атаназевич та його 

дружина Юлія, Іван Крижанівський і дружина Вікторія, Ігнат Сакович і 

дружина Марія. Священник Аполінарій Ящуржинський працював у комітеті 

разом з дружиною Дриною і донькою Олександрою 8, с. 21. 

Активну роль відігравали й жінки, які працювали в органах місцевого 

самоврядування. Підтвердженням цьому є приклад: у Харківському 

губернському відділені з 63 членів, працювало 23 жінки, що було досить 

красномовним фактом прояву нових соціальних ролей жіноцтва, їх 

активності в суспільному житті 2, спр. 112, арк. 22-23. Слід зазначити, що на 

Полтавщині було унікальне Лохвицьке повітове відділення, керівництво яким 

здійснювали жінки. Його очолювала дружина місцевого почесного мирового 

судді дворянка О. Блюм, а скарбником працювала дружина дійсного 

статського радника Н. Ружицька 5, с. 72. 

Активними учасницями у процесі створення різних благодійнних 

спілок виступили й предствниці етнічних меншин - польської, латиської чи 

литовської. Процес відкриття такого комітету та участь у ній жінок можна 

відтворити на прикладі діяльності польської діаспори Харкова. Ініціаторами 

створення відділення виступили поляки, які тривалий час проживали у місті. 

Тим самим вони прагнули надати «…моральної підтримки та допомоги 

землякам». Необхідно відзначити той факт, що на початок Першої світової 

війни у Харкові діяла громадська організація Польський Дім, яка й гуртувала 

навколо себе активних діячів. Головою організації був І. Вільга, інженер-

технік, який працював у Союзі гірничопромисловців Півдня Росії, а його 

заступником – І. Карсницький, також інженер за фахом. Останній про події 

літа 1915 р. восени того ж року згадував так: «Доля занесла багато таких 

біженців до нашого міста, де вони опинилися в чужому їм середовищі, без 

сімей, не знаючи, що їм робити і куди звернутися. Група місцевих діячів, 

зібравшись біля місцевого римо-католицького костьолу, попечительства про 

бідних, прийняла близько до серця долю цих перших польських жертв війни. 

Кількість біженців, яка щодня зростала, вимагала створення міцної 

організації» 9, с. 76. 

15 травня 1915 р. ініціативна група – І. Вільга, М. Вільга, І. Тайлор, І. 

Карсницький, З. Щавинський, Р. Щавинська, С. Виршилло, Й. Дворжанчик та 

О. Дворжанчик – направили до Харківського губернатора прохання надати 

дозвіл на відкриття у місті відділення 3, спр. 667, арк. 2. Відповідно до 
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тогочасного законодавства ці особи пройшли перевірку у місцевій поліції на 

предмет наявності «протиправних діянь відносно їх політичної 

благонадійності» 3, спр. 667, арк. 13. За деякий час вони отримали позитивну 

відповідь. Його головою було обрано С. Виршило, віце-головою – Й. 

Дворжанчика, який на той час працював завідувачем під’їзних шляхів і 

перебував у складі правління компанії «Олексіївського гірничопромислового 

товариства», заснованого промисловим магнатом О. Алчевським.  

Уцілому, близько 160-ти членів місцевої польської громади, тобто майже 

всі члени Польського Дому, «…віддають безкоштовно свій час на послуги 

Польського комітету і лише посади, які вимагали роботи протягом цілого дня, 

обслуговуються платними працівниками, кількість яких склала 24» 9, с.77. 

При цьому представниці польської громади Марія Вільга, Реґіна Щавинська, 

Олена Дворжанчик, Марія Карсницька, Олена Виршилло та багато інших, 

виконуючи у тогочасному все ще патріархальному суспільстві роль матері і 

дружини, разом зі своїми чоловіками брали активну участь в організації 

допомоги своїм землякам, переймаючись проблемами польських біженців.  

На підставі  нечислених даних, що є у нашому розпорядженні відносно 

діяльності латиської громади та участі жінок у діяльності комітетів, також 

можна зробити висновок й про їх подвижницьку діяльність. Слід зазначити, 

що на 1900 р. у Харкові проживало 150 латишів лютеранського 

віросповідання, які займалися приватним підприємництвом та 

землеробством. Роком раніше було створено Латиське товариство взаємної 

допомоги. До його складу під керівництвом Х. Дампеля та «вільного 

художника» А. Юр’яна входило 50 членів. Товариство, за рахунок проведення 

благодійних концертів, танцювальних вечорів та ін., надавало матеріальну 

допомогу непрацездатним латишам, сиротам і багатодітним латиським сім’ям 

12, с. 23. Забезпеченням духовно-освітніх потреб латиських біженців 

займалася «культурна асоціація» – комітет Латиського товариства допомоги 

біженцям Прибалтійського краю «Батьківщина» (Dzimtene). У другій 

половині листопада 1915 р. у Харкові за ініціативи місцевих латишів та 

активної участі «інтелігентних біженців» було відкрито відділення цього 

товариства. До його складу увійшли А. Юр’ян, його дружина Є. Юр’ян, та Х. 

Керґалв, П. Смурге, Ф. Дуцен, Я. Кальнин, А. Кантер, А. Шиффер, Ф. Думе 

(біженець, робітник заводу«Загальна Компанія Електрики»), Ж. Кольберґ 

(капітан далекого плавання), його дружина О. Кольберґ, Я. Крумінен 

(учитель), К. Недра, Е. Кроґзем (учитель) 3, спр. 714, арк. 7.  

Першою українською громадською організацією, покликаною 

опікуватися українськими біженцями, слід назвати «Товариство допомоги 
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населенню Півдня Росії, яке постраждало від війни», відоме серед 

біженецького загалу як «Товариство Півдня Росії». У травні 1915 р. його 

діяльність набула офіційного визнання. Відповідно до свого статуту 

товариство мало на меті надавати допомогу українцям прямо чи 

опосередковано постраждалим від воєнних дій. До району його компетенції 

належали території Бессарабської, Волинської, Київської, Катеринославської, 

Подільської, Таврійської, Херсонської, Холмської, Чернігівської губерній, 

Галичини і Буковини. Членами товариства могли бути особи різної статі, 

різного віросповідання, які співчували і виражали готовність сприяти 

реалізації його завдань 11. Головою на перших загальних зборах було обрано 

директора Київської філії Державного банку Я. Ігнатовича, заступником – Д. 

Дорошенка, а секретарем – М. Ішуніну, у помешканні якої й розмістилася 

канцелярія товариства 4, с. 47-48. «До його складу ввійшло багато жінок, зокрема 

Людмила Старицька-Черняхівська, Наталя Дорошенко, Любов Шульгіна, її донька 

Наталія, Марія Ішуніна, що була секретаркою, Надія Іщук-Ішуніна, на яких, головним 

чином, і лежала вся праця. Зінаїда Мірна… проводила всю фінансову справу» 10, с. 132. 

Слід зауважити, що з серпня 1917 р. З. Мірна очолила цю інституцію, 

перейменовану на «Українське товариство допомоги жертвам війни».  

Помітну роль в організації допомоги біженцям відіграли й різні 

благодійні спілки. З особливою жертовністю та співчуттям зустрічало 

біженців жіноцтво. З початком війни багато світських дам, а це були 

здебільшого уже літні жінки, оскільки їм уже не потрібно було турбуватися 

про малолітніх дітей і вони мали більше вільного часу, створювали «дамські 

комітети» та «дамські гуртки». Їх очолювали дружини губернаторів, голів 

губернських та повітових земських управ. У Харківській губернії такі 

комітети, наприклад, діяли у Валках, Охтирці, Сумах, їх очолювали 

відповідно М. Варенцова, В. Милославська, О. Траскіна 2, спр. 16, арк. 4, 9. В 

окремих випадках саме жінки виступали ініціаторами творення різних 

комітетів. Зокрема, у липні 1915 р. К. Колобова, дружина Катеринославського 

губернатора, започаткувала організацію допомоги прибуваючим у місто 

біженцям 7. Жінки також брали участь і в роботі повітових і волосних 

комітетів допомоги біженцям. Місцеві вчительки, фельдшерки, сестри 

милосердя, дворянки та ін. працювали на різних посадах цих структур.  

Таким чином, Перша світова війна спонукала українське жіноцтво 

активно включитися у формування структур допомоги біженцям, яких було 

евакуйовано вукраїнські міста і села. Не дивлячись на власну зайнятість, 

сімейні обов’язки, вони працювали у канцеряріях комітетів ВЗС і ВСМ, 

Тетянинського комітету, створювали різні дамські комітети і гуртки. Тим 
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самим, було розширено й соціальні ролі жінки, яка вийшла за рамки 

патріархальної сім’ї і заявила про себе як активна громадська діячка. 
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ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – ВИПУСКНИКІВ  

ХАРРІ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ (2008-2012 РР.) 

 

К. С. Кіндякова 

Науковий керівник: д. держ. упр., проф. В. В. Сичова 
 

ХарРІ НАДУ при Президентові України 
 

Подальший розвиток демократії в Україні сприяє зростанню ролі жінок 

у суспільстві, зокрема, в діяльності органів державного управління та 

місцевого самоврядування. У даному контексті представляє інтерес результат 

працевлаштування випускниць Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (далі ХарРІ НАДУ) з дипломом «магістр державного 

управління». Проблему дискримінації за статевою ознакою, в тому числі в 

сфері зайнятості в Україні, у своїх роботах досліджували І. Лаврінчук, 

Т. Марценюк [6, 7]. Зміни співвідношення між чоловіками та жінками на 

керівних управлінських посадах, специфіка кар’єрного зросту державних 

службовців різної статі були проаналізовані Г. Одінцовою, Ю. Чабановою [8]. 

Останнім часом гендерний аналіз до результатів працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів в Україні стали застосовувати 

дослідники О. Лободинська, О. Шаров [6, 13]. Разом із тим, залишається поза 

увагою науковців питання працевлаштування магістрів державного 

управління, зокрема, ХарРІ НАДУ в контексті гендерного підходу. 

Мета роботи полягає в застосуванні гендерного аналізу до результатів 

працевлаштування випускників денної форми навчання ХарРІ НАДУ з 

дипломом «магістр державного управління» за період 2008 – 2012 років, 

з’ясування умов та перешкод їхнього кар’єрного зростання. 

Погіршення соціально-економічної ситуації, загострення політичних, 

демографічних, міжнаціональних та інших процесів справляють істотний 

вплив на якість життя всіх громадян, і, в першу чергу, жінок. Гендерна 

рівність означає, що жінки та чоловіки мають однаковий соціальний статус і 

мають однакові умови для реалізації усіх прав людини, для здійснення внеску 

в суспільний розвиток країни. Державна гендерна політика спрямована на 

надання всім громадянам, незалежно від статі, рівних можливостей для 

реалізації своїх прав. Застосування гендерного підходу до аналізу ринку праці 

є однією з її складових. Конституція України (ст. 24) наголошує, що 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 
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законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за відмінностей раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. Рівність прав забезпечується: наданням жінкам рівних 

з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; 

спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням 

пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [4].  

Слід зазначити, що важливим кроком у регулюванні праці жінок є 

прийняття нового закону «Про зайнятість населення України». В п. 3 ст. 11 

прописано, що забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати 

обмеження щодо віку, статі кандидатів, за винятком специфічної роботи, яка 

може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що 

надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які 

працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя [3]. Практика 

показує, що не всі ці норми виконуються, що робить жінок в Україні однією з 

найменш захищених верств населення.  

На сучасному етапі економіка України перебуває у стані глибокої 

кризи. В такій ситуації жінки страждають більш за все. І треба акцентувати 

увагу на тому, що держава в сучасних умовах тільки на папері приділяє 

достатньо уваги вирішенню головних проблем жінок взагалі і молодих жінок, 

зокрема. На сьогодні, основними видами дискримінації є зниження розміру 

заробітної плати порівняно із заробітною платою  чоловіків, незахищеність 

такої категорії жінок як молоді мами та інші. Ще однією прихованою формою 

дискримінації жінок, яка поширюється серед роботодавців, є дискримінація 

на основі сімейного стану жінок. Мова йде про жінок, які не перебувають у 

шлюбі, або жінок, що тільки взяли шлюб. Як бачимо, невирішених проблем є 

багато. Від застосування гендерного підходу в процесі законотворення в 

Україні, від ефективності реалізації державної гендерної політики буде 

залежати підвищення статусу української жінки в суспільстві. 

Поряд з необхідністю законодавчого забезпечення рівних прав жінок і 

чоловіків не менш важливим є рівень усвідомлення цієї проблеми 

найширшим колом громадян у суспільстві. Громадська думка і традиційні 

гендерні стереотипи певною мірою відображають ситуацію, яка склалася в 

суспільстві. За даними Державного комітету статистики України, на 31 грудня 

2012 року в Україні нараховувалося 274739 державних службовців, серед яких 
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жінки складають 210888 особи, чоловіки – 63851 (відповідно, 76,8% і 23,2%) [12]. 

Співвідношення державних службовців-керівників за категоріями посад 

демонструє прямо протилежну тенденцію представництва жінок і чоловіків. 

86,5% чоловіків і лише 13,5%  жінок обіймають посади першої категорії, 68,3% 

чоловіків і 31,7% жінок – другої категорії та 57,6% чоловіків і 42,4% жінок – 

третьої категорії [12]. Це свідчить про дискримінацію жінок у ланці 

прийняття управлінських рішень.  

Для аналізу результатів працевлаштування слухачів із дипломом 

«магістр державного управління», який був отриманий в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, були використані дані по 

випускниках денної форми навчання за період 2008 – 2012 років. До уваги не 

бралися дані про слухачів контрактної форми навчання, бо вони не 

зобов’язані подавати відомості з місця працевлаштування. Обрання саме цих 

років пов’язане, по-перше, зі світовою фінансовою кризою, яка мала 

позначитися особливо на працевлаштуванні жінок; по-друге, - з 15-річним 

ювілеєм науки державного управління, а значить, з усталеною практикою 

працевлаштування відповідних фахівців. На денну форму навчання ідуть 

представники органів державного управління та місцевого самоврядування з 

відривом від основного місця роботи на 1,5 роки.  

Також, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2009 р. N 789 передбачено, що міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають 

забезпечувати як працевлаштування за фахом випускників магістратур, так і 

умови працевлаштування та інші зобов’язання, визначені угодою-

направленням, укладеною державними органами та їх працівниками або 

особами, зарахованими до кадрового резерву цих органів, які направляються 

на навчання за денною формою навчання. Серед цих умов, зокрема, надання 

слухачеві після закінчення навчання роботи на посаді та з оплатою не нижче 

від тієї, яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно 

з угодою-направленням [9]. 

За останні 5 років освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр державного 

управління» на денній формі навчання, на бюджетній основі отримали 369 

слухачів, з яких 233 жінки. Як бачимо, жінки складають абсолютну більшість 

(63%) від загальної кількості слухачів денної форми навчання. З одного боку, це 

підтверджує тенденцію до фемінізації освіти, а також свідчить про прагнення 

жінок до підвищення кваліфікації, бажання працювати в органах державної 
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влади. З іншого – про перебування жінок в органах влади на некерівних 

посадах, які спеціаліст може залишити без жалю.  

Умовами прийому на факультет магістерської підготовки денної форми 

навчання має бути: робота в органах державного управління / місцевого 

самоврядування, відомості про перебування майбутніх слухачів у резерві на 

ІV категорію. Дані про результати працевлаштування магістрів державного 

управління – випускників ХарРІ НАДУ при Президентові України за 

категоріями представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 11. 
Результати працевлаштування випускників ХарРІ НАДУ з дипломом 

магістра державного управління в контексті гендеру  
 

 

 

З таблиці 1 видно, що протягом 2008-2010 років кількість випускників – 

магістрів державного управління залишалася незмінною. У 2011 р. кількість 

випускників з даною кваліфікацією зменшилася до 46 осіб, що пов’язано, 

перш за все, зі зменшенням набору на денне відділення після кризи 2008-2009 

рр. Хоча рівень безробіття, за даними Державного комітету статистики 

України, у 2009 році був на 2,7% нижче, ніж у до кризовому 2007 році, проте 

дорівнював 9,6% [1]. Можна припустити, що в 2009 р. державні службовці на 

посадові особи місцевого самоврядування боялись залишити посаду, йдучи на 

денну форму навчання. Разом із тим, для деяких слухачів магістратура 

перетворювалася на місце, де можна «пересидіти» кризу, на місце 

працевлаштування з отриманням стипендії. За кількістю фахівців жіночої 

статі, які навчалися в ХарРІ НАДУ при Президентові України, так і в 

державному управлінні в цілому, державну службу можна віднести до 

―жіночих‖ галузей. Проте в рамках цієї сфери спостерігається нерівномірний 

розподіл посадової ієрархії: посади вищих категорій державної служби посіли 

Результати 
працевлаштування 

2008 
(осіб) 

2009 
(осіб) 

2010 
(осіб) 

2011 
(осіб) 

2012 
(осіб) 

 Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

на посаду ІV категорії  1 - - 1 1 - - - 1 - 

на посаду V  категорії 2 4 6 8 1 4 4 3 1 6 

на посаду VI  категорії 13 17 5 17 10 33 8 9 12 21 

на посаду VII  
категорії 

7 17 8 14 9 16 7 11 11 18 

Відмова установи - 6 2 9 7 4 - 1 1 - 

Самосійні пошуки  - 3 2 5 - - 2 1 1 5 

Відсутні дані  14 - - - - - - - - - 

Всього слухачів 
37 47 23 54 28 57 21 25 27 50 

84 77 85 46 77 
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чоловіки: із чотирьох випускників ХарРі НАДУ при Президентові України, 

які посіли посади IV категорії, три – чоловіки (75%) (табл. 1). Загальна 

тенденція щодо частішої відмови у працевлаштуванні жінкам – випускницям 

вищих навчальних закладів, ніж чоловікам – молодим спеціалістам наочно 

підтвердилася на прикладі працевлаштування магістрів державного 

управління. Так, було відмовлено в працевлаштуванні шести випускницям 

ХарРІ НАДУ при Президентові України у 2008 р. та дев’яти випускницям 

даного навчального закладу в 2009 р. А дані щодо 14 чоловік у 2008 році 

відсутні. Можна припустити, що під час кризи чоловіки почали працювати не 

на державній службі, а в бізнесі.  

У кризові роки жінки, які отримували освітньо-кваліфікаційний рівень 

«магістр державного управління», у кількісному вимірі переважали чоловіків. 

Так, у 2008 році кількість жінок, які поступили на денне відділенні факультету 

магістерської підготовки ХарРІ НАДУ, склала 56% від загальної кількості 

абітурієнтів, а у 2009 р. – 70%. Жінки з достатньо високим освітнім рівнем 

займають на державній службі посади VІ-VII категорій. Згідно зі ст. 25 Закону 

України «Про державну службу» до шостої категорії належать посади 

керівників управлінь, відділів, служб районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

інші прирівняні до них посади; до сьомої категорії – посади спеціалістів 

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

їх управлінь і відділів, інші прирівняні до них посади [2]. Тобто це найнижчі 

посади в державному управлінні. Навіть з дипломом «магістр державного 

управління» вірогідність підвищення посади у жінок невелика. Так, 

найбільша кількість випускниць з дипломом «магістр державного 

управління» ХарРІ НАДУ при Президентові України, працевлаштованих на 

посади VI категорії, була зафіксована у 2010 році і дорівнювала 58% (з 

загальної кількості випускниць того року), а на посади VII категорії – у 2011 

році, відповідно, 44%. 

Максимальна кількість жінок, що посіли посади V-ої категорії, була 

зафіксована у 2009 році і дорівнювала 15% (з загальної кількості випускниць 

того року). А останні 2 роки кількість жінок, що займають посади цієї ж 

категорії залишається незмінною – 12% (з загальної кількості випускниць тих 

років). У післякризові роки (2011, 2012 рр.) спостерігається позитивна 

тенденція до зменшення кількості жінок, яким було відмовлено у 

працевлаштуванні, тобто з 17% у 2009 році цей показник зменшився до 0% у 

2012. Після отримання диплому «магістр державного управління» 

випускники ХарРІ НАДУ стикаються з певними проблемами, про що свідчать 
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розповіді деяких з них. Магістрів державного управління охоче беруть назад в 

установу, проте іноді виявляється, що їхня посада зайнята. Водночас це не 

означає, що їх очікує підвищення по кар’єрній щаблині. Всупереч відповідній 

Постанові Кабміну (2009 р.), наявність кваліфікації «магістр державного 

управління» не гарантує (особливо жінкам) отримання більш високої посади. 

Більше того, зустрічаються випадки, коли після закінчення навчання на 

факультеті підготовки магістрів державного управління випускники (в 

більшості жінки) працюють на посаді нижчій, ніж до навчання, навіть за 

наявності в організації вакантних місць.  

Згідно з даними Державного комітету статистики, середня заробітна 

плата в країні у лютому 2013 року дорівнювала 3044 грн [1]. Заробітна плата 

державних службовців, згідно Постанови КМУ від 9.03.2006 № 268, 

коливається в межах 2000 грн [10], що на 34,3 % менше, ніж середня в країні. 

Деякі слухачі лишають своє місце роботи саме через цей чинник.  

Нами були відправлені електронні листи до 20 випускників 

магістратури денного відділення ХарРІ НАДУ при Президентові України (10 

чоловіків, 10 жінок). Проте погодилися на інтерв’ю лише три випускники (2 

жінки, 1 чоловік). Ось що розповіла про результати працевлаштування 

випускниця 2010 року факультету підготовки магістрів державного 

управління Таяна Шахова (42 роки) з міста Полтави: «На роботі за планом 

треба було когось відправити на навчання. Мені запропонували після того, як 

чоловіки, які займали посади вище моєї, відмовилися. На старе місце роботи 

після магістратури взяли без проблем. Проте не лише не підвищили, але й 

заробітна плата стала меншою, ніж до навчання, хоча категорія залишилася 

колишньою (VI). Мене пересадили на інше, менш престижне місце. 

Комп’ютер, на якому я працювала до навчання, віддали іншим 

співробітникам, а мені виділили старий. Я вирішила ризикнути: звільнилася 

й почала шукати нову роботу. Мені на той час виповнилося 40 років, що 

сильно вплинуло на працевлаштування. Поза держслужби влаштуватися було 

практично неможливо. Диплом магістра державного управління сприймався 

як підстава для конкуренції з моїми потенційними роботодавцями-

чоловіками». Випускниця факультету підготовки магістрів державного 

управління 2011 року Олена Пальчук (25 років) з м. Люботин теж скаржиться, 

що підвищення не сталося: «Я була направлена з виконкому Люботинської 

міськради, тому що за планом треба було когось направити, а чоловіки 

відмовились. Після закінчення магістратури повернулась на попередню 

посаду. Підвищення так і не дочекалась». 

Інша ситуація складається у чоловіків. Випускник 2011 року факультету 

підготовки магістрів державного управління Ростислав Літвінов (27 років) з м. 
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Луганськ в інтерв’ю сказав, що навчання в магістратурі з метою подальшого 

кар’єрного зростання йому запропонував начальник. Після закінчення 

магістратури він міг повернутися на попередню посаду в Луганську, з 

попереднім розміром заробітної плати. Як амбітна людина, він вирішив 

шукати нове робоче місце в Харкові. Зараз працює в Харкові, на вищій посаді. 

З цього виходить, що жінок, як отримали кваліфікацію «магістр 

державного управління», тим більше, у віці після 40, не поспішають 

підвищувати по службі. Гендерний аналіз чисельності державних службовців 

на посадах VІ-VII категорій доводить перевагу жінок як виконавців доручень. 

Можна припустити, що існує одна вагома причина такого співвідношення – 

оплата праці. Чоловіки явно переважають на посадах, де заробітна плата 

вища оплати праці спеціаліста VI-VII категорій. Це зумовлює ще один 

наслідок нерівномірного розподілу жінок і чоловіків в державному управлінні 

– розбіжності в зарплаті. Чоловіки домінують на посадах з вищою зарплатнею, 

тоді як жінки – на посадах з нижчою. Чим вищий соціальний статус посади, 

тим менша вірогідність, що її обійматиме жінка. 

Отже, гендерний аналіз результатів працевлаштування випускників 

ХарРІ НАДУ при Президентові України з дипломом магістра державного 

управління в період 2008 – 2012 рр., довів, що жінки в основному повертаються 

на ті посади, які займали до навчання (VI-VII категорії, рідше V категорії). 

Вірогідність посадового підвищення жінок (особливо після 40 років) дуже мала 

через недосконалість механізму працевлаштування магістрів державного 

управління. Декларування в законодавчих актах рівності прав і можливостей 

жінок і чоловіків, на жаль, не може забезпечити належний механізм 

працевлаштування магістрів державного управління, зокрема, жінок. 

Незважаючи на законодавче закріплення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у громадсько-політичній сфері, в Україні мають місце деформації 

гендерної державної політики, зокрема, щодо кількості представників різної 

статі в органах державного управління та місцевого самоврядування. Зміни в 

становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної державної 

гендерної політики. 
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ХарРІ НАДУ при Президентові України 

 

У багатьох країнах світу к. ХХ – поч. ХХІ ст. став періодом суттєвих 

зрушень у вирівнюванні прав і можливостей чоловіків та жінок, особливо 

щодо доступу до економічних, політичних та освітніх ресурсів. Це, в свою 

чергу, сприяло подоланню традиційних гендерних стереотипів. 

Демократичний розвиток країни залежить від гендерних відносин їхніх 

громадян, у першу чергу, молоді. Інтерес до зазначеної проблеми 

обумовлений тим, що від уявлень, насамперед, молоді тієї чи іншої країни 

про права, ролі, можливості чоловіків і жінок залежать певні гендерні порядки 

в суспільстві. Предметом аналізу іноземних і вітчизняних вчених к. ХХ – поч. 

ХХІ ст. стали гендерна психологія (Ш. Берн), проблема гендерної 

ідентифікації і соціалізації (Ю. Галустян, В. Новицька), зокрема, жіночої 

молоді (Л. Харченко), гендерний підхід до досліджень (Н. Оніщенко, 

С. Береза, Л. Макаренко) [2; 4; 5; 8]. Разом із тим, уявлення молодого покоління 

про гендерні ролі й досі залишається недостатньо дослідженою, що й 

обумовило тему даної роботи. 

Автор поставив за мету на підставі аналізу переконань молодих людей 

з’ясувати уявлення сучасної молоді великого міста про гендерні ролі, 

порівняти активність молодих жінок і чоловіків м. Харкова щодо виконання 

ними різних соціальних функцій у процесі їхньої соціалізації. 

Гендерна культура є невід’ємним складником демократичного світогляду  

Під нею розуміється дотримання принципу рівної та рівноцінної громадянської 

гідності кожної людини, незалежно від статі, забезпечення й дотримання умов 

вільного вибору діяльності, соціальних статусів і ролей, взаємоповаги, 

взаємопідтримки, розвитку особистості та самореалізації як чоловіків, так і 

жінок. За ціннісно-нормативними уявленнями населення України, в числі 

інших східноєвропейських країн, більшою мірою наближене до Азії і 

Африки, ніж до Західної Європи. Тому не дивно, що за індексом гендерної 

рівності в 2012 р. Україна посіла 64-те місце із 154 країн світу [7]. Проте 55% 

дорослих громадян України вважають, що жінки й чоловіки в Україні мають 

рівні права, зокрема, 65% чоловіків та 47% жінки [6].  

Дослідження майже 13-річної давності, яке проводив у вересні 2000 р. 

Київський міжнародний інститут соціології доводить, що традиційні гендерні 
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стереотипи змінюються доволі повільно. Так, на питання «Що важливіше для 

дружини: підтримувати кар’єру чоловіка чи робити свою власну? 51% 

опитаних відповіли згодою з цим твердженням, 37% – переважно не згодні, 

12% – не змогли дати однозначної відповіді. Соціологічне опитування  «За 

рівні права і можливості», яке було здійснене Канадсько-українським 

гендерним фондом та Українським інститутом соціальних досліджень у 2002 

р., показало: в українському суспільстві і жінки (97%), й чоловіки (98%) 

вважають, що саме ця роль є головною для чоловіка в родині, а всі інші є 

другорядними. Практично всі з опитаних жителів України (97%) вважають, 

що ―жінка зобов’язана доглядати за дитиною в сім’ї‖; 59% вважають, що 

чоловік теж відповідальний і має цей обов’язок, 63% опитаних вважають 

важливою для чоловіка роль вихователя своїх дітей [1, с. 15].  

Спираючись на сучасні гендерні дослідження, наведемо групи 

усталених традиційних гендерних стереотипів. Перша група – це стереотипи 

маскулінності-фемінності. Маскулінність-фемінність – нормативні уявлення 

про соматичні, психічні й поведінкові властивості, характерні для чоловіків і 

жінок [8, с. 10]. Вона базується на переконанні, що в основі всіх відмінностей 

жінок і чоловіків лежать природно біологічні чинники, що визначають їх 

еволюційні призначення. Ці відмінності є вихідною даністю, змінити яку не є 

ні можливим, ні бажаним: наприклад, на відміну від жінок, чоловіки менш 

емоційні і не здатні до співпереживання. 

До другої групи гендерних стереотипів належить уявлення про 

розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками й жінками. Для жінки 

найбільш значущою соціальною роллю вважається роль домогосподарки, 

матері. Жінці приписується перебування в приватній сфері життя – дім, 

народження дітей, на неї покладається відповідальність за стосунки в сім’ї. 

Чоловікам приписується активність у громадському житті, професійний 

успіх, відповідальність за забезпечення сім’ї [8 , с. 10]. До цієї групи належить, 

зокрема, стереотип, що жінки відчувають потребу в шлюбі та сім'ї набагато 

більше, ніж чоловіки, які в них абсолютно не потребують. Прийнято вважати, 

що тільки шлюб і сім'я дозволяють жінці реалізувати свою справжню сутність, 

роблять її успішною і до того ж різко скорочують кількість проблем. А от для 

чоловіка шлюб це важкий хрест, хрест на його свободі. Так уже повелося, що з 

раннього дитинства дівчаткам наполегливо нав'язується думка, що кожній 

«нормальній» жінці потрібне заміжжя. Вважається, що у чоловіків інші 

життєві пріоритети, а тому шлюб для них у громадській думці – аналог 

подвигу. При такому підході вся відповідальність за створення шлюбного 

союзу і якість відносин в сімейній парі лягає виключно на жінок. При наймі 

на престижні та високооплачувані посади перевагу часто віддають 
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одруженим чоловікам, як таким, що менше відволікаються на щоденні 

побутові проблеми, а значить, більш надійним співробітникам. 

Третя група гендерних стереотипів визначається специфікою змісту праці. 

Відповідно до традиційних уявлень вважається, що жіноча праця має носити 

виконавський, обслуговуючий характер, бути частиною експресивної сфери 

діяльності. Жінки найчастіше працюють у сфері торгівлі, охорони здоров’я, 

освіти. Для чоловіків можлива творча й керівна робота, їхня праця визначається 

в інструментальній сфері діяльності  [8, с. 10-11]. Існують думки про 

поступливість жінок на ринку праці та кар’єрну неамбіційність, невисоку якість 

виконуваної жінкою роботи, її низькі інтелектуальні здібності, низьку 

професійну компетентність, абсурдність прийнятих нею рішень, повну 

відсутність у неї здібностей до аналізу через притаманне їм нераціональне, 

нелогічне мислення. І як наслідок, недовіра до неї, як до відповідального 

працівника.  

Ще з 1936 р. американський психолог Льюїс Терман довів, що у цілому 

гендерні розходження незначні [6]. Гендерні відмінності є продуктом різних 

соціокультурних норм, статусних позицій і ролей, приписуваних 

суспільством людям різної статі [4, c. 7]: наприклад, якості, що вважаються 

характеристиками «справжніх» чоловіків (активність, незалежність, 

раціональність та ін), мають велику цінність, ніж якості, що вважаються 

характеристиками «справжніх» жінок (пасивність, залежність, емоційність). 

Разом із тим, більшість психологічних та поведінкових характеристик людей 

різної статі насправді виявляються набутими в процесі соціалізації, що було 

доведено на початку ХХІ ст. американським психологом Ш. Берн [2]. Тож, 

якщо психологічні й поведінкові особливості жінок і чоловіків визначаються 

не стільки біологічними факторами, скільки соціальними, то це робить їх 

цілком доступними для змін. 

Різні підхід та система виховання хлопчиків і дівчаток призводять до 

появи у них різних і якостей, навичок і здібностей. Інтерес дитини до того, що 

пов’язується з іншою статтю, як правило, не вітається. Цей традиційний 

гендерний стереотип, закріплений у суспільній свідомості, перетворюється на 

складову психологічного тиску: іронія та критика тих, які нібито займаються 

не своєю справою, позбавлення суспільної підтримки, навіть осуд їхній дій, 

ігнорування успіхів, злорадство з приводу невдач і промахів. Ролі, функції, 

види діяльності, інтереси, «закріплені» за жінками у традиційній суспільній 

думці, менш престижні, ніж закріплені за чоловіками. Наприклад, ведення 

домашнього господарства (за що відсутня заробітна плата), роботи 

секретарки, медсестри, виховательки, на які орієнтують жінок, є в сучасному 

суспільстві менш значущими, ніж професійна сфера чоловіків (політики, 
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вчені, військові тощо). Проте суспільна значущість домашньої роботи не 

менша. За даними Інституту соціології НАНУ (у 2003 р.), кожна четверта 

жінка не задоволена своїм шлюбом, а серед чоловіків – кожний шостий. 

Більшість жінок, навіть задоволених своїм шлюбом, відзначають 

перевантаженість домашніми справами, що спричинює постійну втому. 

З’ясовано, що заміжніх жінок із невротичними симптомами втричі більше, 

ніж незаміжніх. Сьогодні Україна посідає перше місце в Європі за смертністю 

чоловіків працездатного віку [3]. Проте шлюб дає чоловікам додаткові 1,7 року 

життя, але забирає 1,4 роки у середньостатистичної дружини [1, с. 10; 6]. Разом 

із тим, батьківство однаково важливе як для жінок, так і для чоловіків. 

Спростуванню третьої групи стереотипів сприяли численні 

експериментальні дані, що дозволили визнати принципову рівність статей 

щодо загального інтелекту і різних видів обдарованості, включаючи музичні, 

артистичні, математичні і навіть технічні здібності. Сучасні дослідження 

доводять, що чоловіки й жінки, які живуть в одній культурі, в схожих 

соціальних умовах, мають дуже багато спільного. Їх відмінності складають не 

більше 10%, тоді як подібність спостерігається приблизно у 90% випадків.  

Щоб проаналізувати уявлення молоді великого міста про гендерні ролі 

в сучасному суспільстві нами було проведено анкетування 49 осіб (з них 28 

чоловіків і 21 жінка) першого та другого курсів вищих начальних закладів 

(Харківський національний університет (ХНУ) ім. В. Н. Каразіна (18 осіб), 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління  (надалі ХарРІ НАДУ) при Президентові 

України (20 осіб) та випускників технікумів і училищ (11 осіб) м. Харкова. 

Серед студентів вишів враховувалося також форма навчання (контракт, 

бюджет). Так, контрактники були представлені 20 студентами (9 юнаків і 11 

дівчат) ХарРІ НАДУ при  Президентові України, бюджетники – 18 студентами 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна (12 юнаків і 6 дівчат) (табл. 1). Поділяючи гендерні 

стереотипи на три групи, ми до першої групи стереотипів (уявлення про 

соматичні, психічні й поведінкові властивості, характерні для чоловіків і 

жінок) у нашій анкеті віднесли 4 питання (№№ 8, 9, 10, 14) (табл. 1).  

Так, на питання «Чи потрібна рівність статей у суспільстві?» 40 зі 49 осіб 

(81%) студентів (з них 20 (71%) юнаків і 20 (95%) дівчат) відповіли «Так». Це 

свідчить про те, що уявлення абсолютної більшості з опитаних представників 

харківської молодії відповідають сучасним (модерним) гендерним 

стереотипам. На питання «Прислухаєтесь Ви до думки людини протилежної 

статі?» 43 з 49 осіб (87%) студенти (з них 25 (89%) юнаків і 18 (85%) дівчат) 

відповіли «Так», що свідчить про позитивні тенденції до встановлення 

гендерної рівності в середовищі молоді м. Харкова.  
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Таблиця 1 
Уявлення представників студентської та учнівської  

молоді м. Харкова про гендерні ролі в суспільстві 
 

 
  

відповідь 
«так» 

відповідь 
 «ні» 

відповідь 
«не знаю» 

   чол. жін. чол жін чол  жін 

1.  Ви вже задумувалися про створення сім’ї 6 14 16 3 6 4 

2.  Хто має бути  головним в сім’ї  12 6 2 1 14 14 

3.  Хатня робота є суто «жіночою» роботою 14 2 6 18 8 1 

4.  Може жінка працювати за «чоловічими» 
професіями 

16 18 5 1 7 2 

5.  Хто має забезпечувати сім’ю 23 6 0 0 5 15 

6.  Ви хотіли б мати на роботі керівника 
протилежної статі 

11 18 6 0 11 3 

7.  Ви відповідально ставитеся до своєї 
роботи 

24 18 3 0 1 3 

8.  Ви прислухаєтеся до думки людини 
протилежної статі 

25 18 1 1 2 2 

9.  Хотіли б Ви бути лідером компанії 22 12 1 2 5 7 

10.  Чи прислухаються до Вашої думки друзі 22 14 0 1 6 6 

11.  Чи важливе для Вас навчання 20 21 6 0 2 0 

12.  Чи плануєте Ви після закінчення 
навчального закладу працювати за 
професією 

14 17 4 1 10 3 

13.  Чи слід жінці служити в армії 3 1 19 13 6 7 

14.  Чи потрібна рівність статей в суспільстві 20 20 3 0 5 1 

15.  Жінка проявляє в суспільстві більшу 
активність, ніж чоловік 

7 8 12 7 9 6 

 

На питання «Хотіли б Ви бути лідером компанії?» 44 (89 %) студенти (22 

(78 %) юнаки і 12 (57 %) дівчат) відповіли «Так». Проте тут простежуються 

значні відмінності між чоловіками та жінками у практиці впровадження 

гендерної рівності. Так, більшість хлопців вважають, що можуть бути 

лідерами в компанії друзів, а дівчата менше проявляють лідерські здібності в 

компанії. Представляється, що жінки компанію розглядають, як дружнє, 

близьке до домашнього оточення. І тут поведінкові стереотипи сім’ї (як вплив 

традиційного суспільства) спрацьовують сильніше. А чоловіки також на 

компанію друзів переносять моделі поведінки, притаманні сім’ї.  

На питання «Чи прислухаються до Вашої думки друзі?» 36 осіб (73 %) 

(22 (78 %) юнаки і 14 (66 %) дівчат) відповіли «Так». Це свідчить, що чоловіки 

домінують в компанії друзів, а їхні переконання являються для друзів більш 

вагомими. Що також підтверджує попередній висновок.  
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Шість питань анкети (№№ 1, 2, 4, 5, 13, 15) відносяться до другої групи 

стереотипів (щодо розподілу сімейних і професійних ролей між чоловіками й 

жінками). Так, на питання «Чи Ви вже задумувались про створення сім’ї?» 20 

(41%) осіб (6 (21%) юнаків і 14 (66%) дівчат) відповіли «Так». Це свідчить, що 

студенти-чоловіки з Харкова у віці 18-23 роки проявляють набагато менше 

активності у питанні про створення сім’ї, ніж студентки жінки. У даному 

питанні проявляється більша схильність студентської молоді м. Харкова до 

відтворення гендерних стереотипів, притаманних українському суспільству в 

цілому. На питання «Хто має бути головним в сім’ї?» 28 (57%) студентів (з яких 

14 (50%) юнаків і 14 (66%) дівчат) за рівність і 18 (36%) студентів (з яких 12 

(42%) юнаків і 6 (28%) дівчат), що чоловік повинен бути головним. Аналізуючи 

питання можна зробити висновок, що більшість респондентів, що 

репрезентували харківську молодь, прагнуть рівних прав у сім’ї. Проте тут 

превалюють дівчата, а хлопці в значній кількості знаходяться під впливом 

традиційних гендерних стереотипів. Можна передбачити, що це пов’язане 

також із майбутніми професіями (управлінці, фізики).  

На питання «Хто має забезпечувати сім’ю?» 29 (59%) осіб (23 (82%) 

юнаків і 6 (28%) дівчат) відповіли «чоловік». А 20 (40%) осіб (5 (17%) юнаків і 15 

(71%) дівчат) відповіли «обидва». Це свідчить про те, що хлопці в більшій мірі 

знаходяться під впливом традиційного гендерного стереотипу щодо чоловіка 

як годувальника сім’ї. А жінки, які вчаться у вишах, прагнуть активної участі 

у громадському житті, самореалізації в професійній сфері, не обмежуючись 

роллю домогосподарки. 6 дівчат, які вважають, що забезпечення сім’ї – 

завдання чоловіка, до речі, навчаються за контрактом. Сплачують за навчання 

батьки, що обумовлює бажання бути забезпеченими в подальшому. З 

відповідей на анкету молодих людей можна припустити, що активна 

громадська позиція жінок 18-22 років збільшується. 

На питання «Може жінка працювати за «чоловічими професіями?» 34 

(69%) осіб (16 (57%) юнаків і 18 (85%) дівчат) відповіли «Так», що свідчить про 

великий потенціал активності жінок. Жінки більш готові до суспільних змін, 

до сучасних суспільних викликів. З 12 хлопців, які не вважають, що жінка 

може працювати за «чоловічими» професіями, 5, що однозначно це 

заперечують, не вчилися у вишах (випускники технікумів і училищ). Тож 

можна зробити висновок, що гендерна компонента в освіті поступово дає свої 

позитивні результати щодо подолання традиційних гендерних стереотипів у 

суспільстві. А з трьох дівчат, лише одна (вчиться за контрактом) категорично 

заперечує можливість жінок працювати за «чоловічими» професіями. Тож 

умови навчання (за цю студентку сплачують за навчання) також впливають на 

подолання традиційних, сприйняття модерних гендерних стереотипів.   
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На питання «Чи слід жінці служити в армії?» 32 особи (65%) (19 (67%) 

юнаків і 13 (61%) дівчат) відповіли «Ні». Це показує домінування у 

молодіжному середовищі традиційного стереотипу про розподіл 

професійних ролей. Проте відомо, що шиють військову форму жінки, 

кухарями працюють жінки. Лише три хлопця та одна дівчина на це питання 

відповіли позитивно, а вагалися відповісти, відповідно 6 та 7 осіб. З останніх 6 

контрактниць. Цікаво, що в одній анкеті дівчини, яка відповіла «ні», зробила 

приписку, що вона хотіла б служити. Цей факт показує, що жінки легше 

засвоюють модерні гендерні стереотипи, проте не позбавлені тягаря 

традиційних гендерних стереотипів 

На питання «Жінка проявляє в суспільстві більшу активність, ніж 

чоловік?» думки у студентів розійшлися. Так, 15 (30%) осіб (7 (25%) юнаків і 8 

(38%) дівчат) вважають «Так». До речі, з цих 8 дівчат 5 – студентки Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна, які навчаються на бюджеті. А 19 

осіб (38,8%) (12 (43%) юнаків і 7 (33%) дівчат) дали негативну відповідь. А ці 7 

студенток – контрактниці з ХарРІ НАДУ при Президентові України вважають, 

що чоловіки більш активні, ніж жінки. Мабуть тому, що відсоток жінок на 

вищих щаблях у державному управлінні незначний. 15 осіб (30%) (9 (32%) 

хлопців, 6 (28%) дівчат) вагаються відповісти. 

В анкеті по третій групі стереотипів (специфіка змісту праці) було 

сформульовано 5 питань (№№ 3, 6, 7, 11, 12). На питання «Хатня робота є суто 

«жіночою» роботою?» 16 (32%) осіб (14 (50%) юнаків і 2 (9%) дівчини) відповіли 

«Так» і 24 (48%) осіб (6 (21%) юнаків і 18 (85%) дівчат) – «Ні». Тут простежується 

домінування в уявленнях хлопців традиційних гендерних ролей про 

специфіку змісту праці, проте суттєві зміни у свідомості дівчат щодо їхньої 

гендерної ідентифікації.  

На питання «Ви хотіли б мати на роботі керівника протилежної статі?» 

29 студентів (11 (39%) юнаків і 18 (85%) дівчат) відповіли «Так». Абсолютна 

більшість жінок відтворюють традиційні гендерні стереотипи, які 

постулюють  прерогативи чоловіків на керівних посадах. Лише 10% (3) жінок 

допускають, що жінка може бути керівником. Цікаво, що майже 40% чоловіків 

не заперечують можливостей реалізації жінок на керівних посадах, а ще 

майже 40% (11 юнаків) вагаються відповісти на це питання. Категорично 

негативно до цього питання поставилося лише 21% (6) юнаків. Тож виходить, 

що цю проблему можна вирішити не лише квотуванням, але й через зміни у 

ставленні жінок до даної гендерної ролі.   

На питання «Чи важливе для вас навчання?» 41 (83%) студент (20 (71%) 

юнаків і 21(100%) дівчина) відповіли «Так» і лише 6 (21%) юнаків відповіло 

«Ні». Причому, цікаво, що останні 6 навчаються за бюджетною формою 
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навчання. Це спростовує традиційну думку про невідповідальність за роботу 

як суто «жіночої» властивості. На питання «Чи плануєте ви після закінчення 

навчального закладу працювати за професією?» 13 осіб (10 хлопців і 3 дівчини) 

відповіли «не знаю». З них 6 хлопців (50%) бюджетники. Тоді, як інші 6 (50%) з 

12 бюджетників та 8 (88%) з 9 контрактників відповіли на це питання 

позитивно. Тож виявляється, що для опитаних жінок навчання є більш 

важливим, ніж для чоловіків. Більше того, молоді жінки показали 100% 

відповідальність за свої дії та прагнення в подальшому використати ці знання 

на практиці. Тож більшості молодим чоловікам і всім жінкам з опитаних 

властиві цілеспрямованість, відповідальність, прагнення до креативної роботи 

в майбутньому. 

Таким чином, аналізуючи уявлення молоді, яка навчається та працює в 

м. Харкові, можна зазначити, що чоловіки в більшій мірі, ніж жінки, 

знаходяться під впливом традиційних гендерних стереотипів. Студентки в 

такому великому місті, як Харків, швидше засвоюють гендерні ролі модерного 

суспільства. Цьому сприяє як гендерна компонента в вищій освіті, так і 

особливості проживання в мегаполісі. Контрактна форма навчання 

«закріплює» у свідомості молодих людей традиційні гендерні стереотипи, 

через те, що оплату навчання здійснюють батьки, а не самі студенти. Хлопці 

та дівчата, які закінчили училища та технікуми, в більшості являються 

носіями традиційних гендерних стереотипів. Можливо, це пов’язано з 

оточуючим середовищем на роботі (представники старшого покоління), а 

також відсутністю гендерної компоненти в навчальних курсах. У компанії 

друзів дівчата та хлопці переважно відтворюють гендерні стереотипи, 

властиві їхнім сім’ям. Цікаво, що упереджене ставлення до жінки-керівника 

мають, в першу чергу, змінити самі жінки, бо чоловіки, як виявилося, в 

даному питанні не такі категоричні. Абсолютна більшість респондентів 

вважають за необхідне встановлення рівних прав і можливостей для жінок і 

чоловіків в сучасному суспільстві, що свідчить про тенденцію до засвоєння 

сучасною молоддю модерних гендерних ролей. 
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КУЛЬТУРА ҐЕНДЕРНИХ СТОСУНКІВ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї 
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Науковий керівник: Г. І. Єрко 
 

Луцький педагогічний коледж  

 

Сьогодні ми живемо в часи швидких змін. Звісно ж змінюються і 

взаємовідносини між чоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства. Утвердження ґендерної рівності – важливий напрямок в Україні 

за останні роки. Це питання проходить крізь усі проблеми сьогодення і є 

актуальним в житті кожного з нас. На суспільному рівні декларовані права та 

можливості особистості, незалежно від статі, реально не дотримуються, 

упереджене ставлення й ґендерна дискримінація продовжують 

відтворюватися, жінки та чоловіки як соціальні спільноти загалом мають 

неоднаковий доступ до соціальних статусів, ресурсів, привілеїв, престижу, 

влади. Ґендерні дослідження як важливий розділ сучасного суспільства 

вивчають соціальні та культурні відмінності в становищі й поведінці чоловіків 

і жінок у конкретному соціокультурному середовищі. Вони безпосередньо 

пов’язані з реалізацією прав людини. Проведення цих досліджень і розвиток 

ґендерної культури сьогодні необхідні для України як передумови розвитку 

громадянського суспільства та культури ґендерних стосунків у сім’ї. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні культури ґендерних відносин в 

сучасних умовах розвиту українського суспільства та сім’ї. Досягнення мети 

передбачає розв’язання наступних завдань дослідження: 1. З’ясувати зміст 

термінологічного апарату дослідження: «ґендерні відносини», «сім’я», 

«ґендерне партнерство», «ґендерна освіта», «ґендерне виховання». 2. 

Охарактеризувати особливості розвитку культури ґендерних відносин в 

сучасному українському суспільстві та сім’ї. 3. Проаналізувати результати 

опитування студентів щодо культури ґендерних стосунків у сім’ї. 

На нинішньому етапі трансформаційних процесів в Україні 

актуальним питанням стало переосмислення ролей жінки й чоловіка в 

суспільстві, а точніше – створення егалітарних принципів рівності. 

Егалітарна концепція виходить з того, що жінка й чоловік – рівні як 

особистості, і тому повинні мати в суспільстві однакові можливості для свого 

розвитку, самореалізації. Цей принцип належить розуміти зовсім не як 

нівелювання різниці між жінкою та чоловіком, а навпаки – зважаючи на 

природну роль жінки, вибудовувати такі соціальні умови, щоби всі 

громадяни, незалежно від статі, мали однакові можливості гранично повно 
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виявити свої таланти, реалізувати новаторські ідеї 

Увесь життєвий цикл людини, тобто інтервал між народженням і 

смертю, проходить у тісному зв’язку з родиною на різних стадіях її існування: 

спочатку – це батьківська родина, пізніше – власна. Тому нам беззаперечними 

видаються такі твердження М. Гасюка: сім’я – основне джерело формування 

особистості, перший інститут соціалізації, де відбувається первинне засвоєння 

всіх чи майже всіх соціальних ролей, здійснюється їх початкова апробація. 

Формування особистості дитини визначають тип, склад, структура сім’ї, 

порядок народження дітей, професійні ролі батьків, характер подружніх та 

батьківсько-дитячих стосунків. Найважливіші агенти ґендерної соціалізації в 

сім’ї – особистісні й ґендерні характеристики батьків, їх ідентичність і рольові 

моделі, стать народженої дитини, уявлення батьків про те, якою повинна бути  

дитина цієї статі [2, с. 77].  

Звертаючись до поняття «сім’я», зазначимо, що його розглядають як 

малу соціальну групу, що складається з батьків та дітей, засновану на шлюбі 

та кровній спорідненості, де члени сім’ї пов’язані між собою емоційним 

зв’язком, спільністю побуту, моральною відповідальністю, взаємодопомогою. 

Діти схильні відтворювати сценарій життя батьківської сім’ї, особливо в 

засвоєнні ґендерних ролей (Т. Андреєва) [1, с. 24]. Загальновідомо, що 

протиставлення сімейних ролей зумовлене історичним поділом праці між 

чоловіком і жінкою в доіндустріальний період, який закріпив за чоловіком 

функції захисника, за жінкою – берегині сімейного вогнища. Нині традиційна 

сім’я базується на домінуванні однієї статі, як правило, чоловічої, та на 

чіткому розподілі ролей і видів діяльності, згідно з яким «слабка» стать опікує, 

доглядає, виховує, в усьому підпорядковується чоловікові, а «сильна» – 

заробляє, утверджується професійно, керує [2, с. 78].  

Емпіричний досвід підтверджує той факт, що традиційне розуміння 

психології статей (світ чоловіків – предметно-інструментальний, світ жінок – 

емоційно-експресивний) сьогодні також продовжує панувати в поглядах на 

їхнє призначення в сучасних сім’ях та суспільстві. Такий розподіл сімейних 

ролей відповідав відносинам статей у традиційній патріархальній сім’ї, де 

чоловік мав необмежену владу над усіма членами родини [2, с. 75].  

Як свідчать результати теоретичного аналізу ґенези ґендерних відносин, 

ідеї щодо зміни традиційних ґендерних ролей з’явилися з початком розвитку 

індустріального суспільства, супроводжуваного звільненням жінок з-під 

патріархального впливу внаслідок їх включення у сферу суспільного 

виробництва. Динаміка соціального статусу жіноцтва завдяки досягненню 

економічної незалежності, підвищенню їх фахового, освітньо-культурного 

рівнів породила потребу в зміні соціально-психологічних засад 
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функціонування суспільства, розвитку партнерських відносин із чоловіками. 

Ці соціально-економічні зміни зумовили появу та поширення нового типу 

сім’ї, побудованого на партнерських, егалітарних подружніх відносинах, які 

іноді називають біархатними [4, с. 220].  

Звертаємо увагу на те, що ролі батька (матері) є центральними 

ґендерними ролями у процесі соціалізації дітей традиційної сім’ї, де один із 

батьків зазвичай максимально враховує неповторність, індивідуальну 

своєрідність дитини власної статі, інший – допомагає сприйняттю необхідних 

стандартів засвоєння норм, приписів, поведінкових стереотипів. Побудова 

сімейних відносин на засадах егалітарності (рівноправ’я) вимагає від 

особистості здатності до взаємозамінності статевих ролей, гнучкості 

поведінки, самодостатності, здатності до рефлексії [4, с. 221].  

Якщо прихильники традиційного виховання спираються на тезу, яка 

стверджує, що «немає просто людини, а тільки чоловік і жінка», то 

прихильники егалітарного дотримуються принципу, згідно з яким «немає 

тільки жінки або чоловіка, а є просто людина, особистість». На їх 

переконання, творення міжособистісних відносин у сім’ї має відбуватися на 

засадах психологічної рівності особистостей чоловіка й жінки. Це означає, що 

за домашні, побутові справи береться в сім’ї той, хто на цей момент є менш 

зайнятим. Статева належність не має значення [4, с. 224]. Отже, основою 

егалітарної ґендерної поведінки є взаємозамінність статей у реалізації 

господарських, побутових, виховних функцій сім’ї. Щоб з’ясувати, звідки бере 

початок така наукова позиція, звернемося до аналізу педагогічних та 

психологічних досліджень.  

В. Сухомлинський закликав виховувати дітей так, щоб не було 

«спеціально чоловічих і спеціально жіночих видів діяльності» [7, с. 576]. «Не 

повинно бути таких трудових взаємовідносин, щоб дівчатка обслуговували 

хлопчиків і звикали таким чином до ролі домогосподарки. Те, що треба 

робити в домашньому господарстві, однаково вміло й старанно повинні 

робити чоловіки і жінки. Коли і є якийсь розподіл в самообслуговуванні, то 

він має бути тимчасовим: сьогодні хлопці виконують одну роботу, завтра – 

іншу» [7, с. 577]. Молодь, і дорослі, і літні люди орієнтовані на партнерство 

статей у шлюбі й поза ним. Виховання на традиційних статево типізованих 

ґендерних взірцях розвиває однобічні соціальні вміння та навички, 

ускладнюючи повноцінну реалізацію особистості [6, с. 155]. Батьки 

педагогічно по-різному спрямовують та регулюють поведінку хлопчиків і 

дівчаток. Вони не добирають методи пошукової й дослідницької поведінки 

дівчаток, їхнього прагнення пізнати більше, наприклад, розібрати іграшку, 

застосувати її не за прямим призначенням. Щодо хлопчиків, то в цьому разі 
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дорослі, навпаки, обирають методи схвалення, нетрадиційні способи ігрової 

діяльності, прояву інтересу до механізму функціонування іграшки. Хлопчиків 

заохочують різноманітними педагогічними методами та прийомами змагань, 

перемог, конкуренції [4, с. 9]. Цікаво було проаналізувати інформацію про те, 

що дівчинка повинна уміти: у 3 роки – одягатися, вмиватися, допомагати 

накрити на стіл, розкладати свої іграшки; у 4 роки – зашнуровувати черевики, 

витирати пил, поливати квіти; у 5 років – пришивати ґудзики, застилати 

постіль, прати вбрання ляльки, допомагати принести мамі з магазину 

покупки; у 6 років – мити чайний посуд, прасувати під наглядом мами носові 

хусточки, мити підлогу, міняти маленьку наволочку, робити із готового тіста 

печиво, користуючись формочками; у 7 років – чистити та різати овочі для 

салату, готувати для варіння компоту фрукти, перебирати крупу, пришивати 

до халатика і на рушничок вішалку; у 8 років – купувати у магазині продукти: 

молоко, хліб; користуватися пилосмоком, чистити щіткою взуття; у 9–10 років 

– вишивати, варити яйця та картоплю [5, с. 6].  

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що ставлення майбутньої 

матері до свого малюка, що ще не народився, певною мірою позначається на 

його подальшому життєвому ставленні, а, наприклад, неприховане 

засмучення з приводу появи дівчинки замість хлопчика, або навпаки, 

виявляється тією травмою, наслідки якої для всебічного розвитку майбутньої 

індивідуальності важко передбачити [8, с. 66]. Значний вплив на нормальний 

ґендерний розвиток дівчаток та хлопчиків має наявність жіночого та 

чоловічого зразка поведінки. Гармонійна для статі поведінка вимагає 

одночасного сприйняття дитиною обох ролей: чоловічої – у батька, жіночої – 

у матері [1, с. 113]. Сприйняття обох батьківських ролей передбачає їхнє 

порівняння, усвідомлення суперечності кожної з них та необхідності єдності, 

існування однієї заради іншої та завдяки іншій. Підкреслимо, що в дівчаток з 

неповних сімей у майбутньому менше шансів правильно зрозуміти своїх 

чоловіків і синів, прогнозувати їхні бажання та вчинки, ніж у дівчаток із сімей 

повних, благополучних. Згідно з результатами дослідження батьки для 

підлітків є найдостовірнішими, доступними й впливовими джерелами 

інформації, які дають знання про відносини між статями (ґендерні відносини), 

впливаючи на процес ґендерної соціалізації [5, с. 59].  

Результати батьківського й материнського впливу простежуються в 

особливостях соціальної поведінки, ціннісних і кар’єрних орієнтаціях, виборі 

сфери професійної діяльності. Наприклад, жінки, які відчули перевагу 

впливу на них батька, мають вищу кар’єрну орієнтацію на професійну 

компетентність, у них сильніше прагнення до успіху, вони менш схильні до 

співпраці, частіше обирають «чоловічі» сфери професійної діяльності й 
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дістають більш високий матеріальний і соціальний статус. Жінки, на яких 

більший вплив справила мати, мають вищу кар’єрну орієнтацію на служіння, 

прагнення до соціальної кооперації, бажання піклуватися про інших людей, 

сфери професійної діяльності обирають традиційно «жіночі» [3, с. 65]. 

 Сучасні дослідники встановили, що активна участь батька у вихованні 

дитини необхідна з таких причин: 1. Під впливом батька дитина стає 

дисциплінованішою та відкритою, чесною, здатною керуватися почуттям 

обв’язку, а не лише власними бажаннями. 2. Якщо в сім’ї активний і 

домінуючий батько бере участь у вихованні дітей нарівні з матір’ю, діти 

відчувають підтримку й захист, виростають сильними, впевненими в собі 

людьми. 3. З метою розвитку хлопчика за чоловічим типом необхідні широке 

й тривале спілкування із сильним і справедливим батьком, спільні з батьком 

заняття, прогулянки, відвідування культурних заходів. 4. Батько формує в 

доньки впевненість у собі як жінці. Дівчатка, які виросли у сім’ї люблячого 

батька, відчувають свою захищеність, у них не спостерігається надмірної 

тривожності або страхів перед незнайомими обставинами. 5. Установка на 

стабільну сім’ю формується в дівчаток із сімей, де батьки також змогли 

створити стабільність, засновану на любові батька до матері [3, с. 67]. На 

основі цих характеристик ми можемо говорити про особливу важливість 

активної участі у вихованні дитини як матері, так і батька, бо саме батьки 

«зачинають» процес формування статевої самосвідомості, що зумовлено 

відмінностями в батьківських ролях.  

На основі проаналізованих підходів щодо трактування сім’ї як 

соціалізаційного інституту можемо зробити висновок, що сім’я є базовим 

фактором, який впливає на формування ґендерної культури особистості, а 

отже, навчає чоловічих та жіночих умінь і ролей, розподіляє їх 

ієрархізованість, дає дитині підґрунтя ідентифікації зі статево відповідним 

дорослим. Паралельна діяльність дитини в сім’ї є когнітивно-емоційним 

містком між особою та вимогами соціального середовища. 

Форми ґендерних відносин зумовлені безліччю чинників економічного, 

політичного, соціокультурного, релігійно-конфесійного, соціального 

розвитку. Система соціальних ґендерних очікувань приписує певні стандарти 

рольової поведінки, що регулюють взаємини статей у тому чи іншому соціумі. 

Диференціація позицій чоловіків і жінок відображена у поглядах на 

призначення статей у сім’ї та суспільстві. У більшості країн чоловіки 

вважаються «сильною» статтю не лише за перевагою фізичного потенціалу, 

але й психологічного. Тому чоловіків виховують домінантними, 

ініціативними, наполегливими у досягненні успіху, раціональними у 

міжособистісних контактах, малоемоційними, агресивним у досягненнях, 
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підпорядкованими меті, стриманими у переживаннях та почуттях. Ці якості є 

складовими гіпермаскулінності, образу ідеального чоловіка. Гіперфемінність 

вкорінюються в особистості жінки через переконаність, що здатність жінки до 

успішної кар’єри та просування по службі базуються виключно на її здатності 

прискорювати та поглиблювати інтимні взаємини з оточуючими чоловіками. 

Оскільки взаємини з чоловіками вважаються основоположними в житті жінки, 

то гіперфемінні жінки схильні оцінювати свою сексуальність та 

привабливість зручним капіталом у рамках побудови романтичних взаємин з 

чоловіками. При цьому сексуальність вважається зброєю жінки у 

маніпулюванні стосунками з чоловіками, такі жінки поділяють традиційні 

погляди на чоловіків як ініціаторів сексуальної активності  

Ґендерна злагода – це ліквідація конфліктності в умовах сучасного 

суспільства. Ґендер є значущим стратифікаційним фактором, що впливає на 

соціальний статус та самореалізацію особистості. Тому гармонізація 

ґендерних відносин сприятиме розв’язанню соціальних проблем, 

розширенню каналів мобільності та забезпечення розвитку особистісного 

потенціалу. У суспільстві ніколи не буває повної ґендерної гармонії чи 

абсолютного ґендерного конфлікту.  

Сутність гармонійних ґендерних відносин полягає в тому, що вони 

формуються на засадах таких моральних цінностей, як взаємоповага, довіра, 

доброзичливість, толерантність, повага та партнерська поведінка 

особистостей, які мають бути властиві новому українському суспільству. 

Гармонізація суспільних відносин – мета і засіб суспільного розвитку – 

представляють собою неперервне, багатовекторне, поетапне узгодження 

інтересів соціальних суб’єктів, що відображається у розв’язанні протиріч, 

зняття гостроти та напруги. 

Фактично єдиним способом гармонізації ґендерних відносин, 

соціальних потреб, інтересів та ціннісних орієнтирів, що реалізується у 

процесі конструювання відносин, є партнерство. Термін «ґендерне 

партнерство» фіксує вектор формування взаємовідносин. Ґендерні взаємини 

можуть бути партнерськими або непартнерськими, що визначаються 

аксіологічним змістом соціальної взаємодії та характером ціннісних 

орієнтацій партнерів. Партнерство означає співіснування чоловіків і жінок у 

певну історичну епоху, їх взаємодію, засновану на цінностях та реалізованих у 

різних формах соціальної поведінки. Взаємодія передбачає увагу один до 

одного та визнання взаємних прав на особистий тип поведінки.  

Чоловіки і жінки є рівними, але здатними розуміти ґендерні відмінності 

і не використовувати їх як підставу для дискримінації. Суть партнерства 

полягає в тому, що спільно розв’язується певна проблема, при цьому дії 
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партнерів спрямовані не один на одного, а на позитивний кінцевий 

результат. Чоловіки і жінки на власному досвіді набувають навички 

соціальної співпраці. Досвід партнерства вчить соціально усвідомленій і 

активній позиції, розвиває уміння соціального діалогу. Воно може будуватися 

тільки тоді, коли кожна сторона зацікавлена у вирішенні загальної проблеми, 

при чому так, щоб враховувалася думка та інтереси кожної із сторін. 

Важливу роль для гармонійних ґендерних відносин відіграє соціальний 

досвід, складовими соціально-психологічного механізму якого виступають 

ціннісні відносини щодо ґендерної рівності як принципу взаємодії людей. 

Формування особистості здійснюється як безпосередньо через її свідомість і 

внутрішній світ, так і через оточення, у якому вона перебуває Модель 

реалізації та формування ґендерної рівності повинна стати результатом 

складного узгодження інтересів жінок, чоловіків, суспільства. Структура такої 

моделі може бути представлена діяльністю з науково-інформаційного, 

правового забезпечення вирішення поставлених завдань, економічними, 

організаційними заходами, питаннями виховання, навчання, освіти та 

пропагандистської роботи.  

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можемо зробити висновок 

про провідну роль ідеї партнерства у процесі побудови гармонійних 

ґендерних відносин та визначальну роль ґендерної освіти та ґендерного 

виховання, важливість застосування ґендерного підходу у всіх сферах 

суспільного життя. 

Щоб з’ясувати, яку позицію обирає сучасна молодь стосовно культури 

ґендерних стосунків у сім’ї, ми провели опитування серед студентів Луцького 

педагогічного коледжу. У ньому взяли участь 34 студенти (з них 17 хлопців та 

17 дівчат). Відповідно до завдань дослідження було підібрано методику: 

опитувальник «Роль чоловіка і дружини в сім’ї» (О. Кікінежді). Мета – 

вивчити культуру ґендерних стосунків у сім’ї. Нами було поставлено низку 

запитань, на які потрібно було дати чіку і конкретну відповідь, визначившись 

з трьох складових (спільно, жінка, чоловік), зокрема: вирішувати, скільки мати 

дітей, коли народжувати; перебудовувати свою роботу, щоб піклуватися про 

дітей; стежити за здоров’ям дитини, членів сім’ї, займатися лікуванням; 

виховувати дітей; дбати про покупки; заробляти гроші, забезпечувати 

матеріально; виконувати громадські та політичні обов’язки; готувати їжу; 

дбати про охайність одягу (займатись шитвом, пранням, харчуванням); дбати 

про чистоту житла; займатися ремонтом приладів; уміти водити машину; 

вирішувати проблеми сім’ї; слідкувати за охайністю дітей; піти на службу в 

армію або міліцію; працювати керівником виробничого колективу, 

підприємства; допомагати членам родини порадами, підтримувати морально. 
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Було встановлено, що більшість студентів схиляються до егалітарних 

стосунків у сім’ї, проте відбувається розподіл на «жіночу» та «чоловічу» 

роботу в межах сім’ї. 

На підставі виявленого взаємозв’язку між показниками значущості сфер 

сімейних цінностей, узгодженості сімейних цінностей, можемо стверджувати, 

що узгодженість цих складових сімейно-рольової взаємодії є показником 

загальної узгодженості функціонально-рольової структури сім’ї. Тенденція до 

узгодженості у функціонально-рольовому плані може свідчити про особливу 

спрямованість на партнера, яка характерна для узгодженої пари і виявляється 

у прагненні відповідати його очікуванням. Спрямованість на партнера може 

виконувати роль позитивного сімейного мотиватора, який виявляється у 

прагненні керуватися в сімейно-рольовій взаємодії інтересами шлюбного 

партнера, членів сім’ї та потребами сім’ї як цілого. 

Особливо важлива роль у формуванні культури ґендерних відносин 

повинна лягати на інститути соціалізації особистості: на сім’ю, школу, вищі 

навчальні заклади, засоби масової інформації. Що стосується вищих закладів 

освіти, то вони не повинні бути в стороні від цієї проблеми. Необхідно 

запроваджувати в навчальні програми підготовки фахівців курсів з психології 

ґендерних відносин; проводити соціально-психологічні тренінги по корекції 

ґендерних стереотипів, по формуванню реального уявлення про відмінності 

між статями, про проблеми як жінок, так і чоловіків; проводити 

просвітницьку роботу щодо особливостей впровадження ґендерної політики в 

сучасному українськом суспільстві. 

У процесі дослідження запропонованої проблеми ми дійшли наступних 

висновків: 1. Жіночі та чоловічі ролі залежать від багатьох соціально-

культурних умов і змінюються від культури до культури; уявлення про 

мужність-жіночність є неоднаковим для різних епох, в різних економічних і 

соціальних умовах, національних прошарках населення, культурних 

традиціях; кордони між сімейними, соціальними і громадськими ролями 

статей постійно змінюються, що накладає відбиток на уявлення про «Я – 

концепцію» і «Я – образи» чоловіка та жінки. 2. Формуюча сила культурних 

сподівань та очікувань проявляється в уявленнях про те, як повинні 

поводитися чоловік і жінка, хлопчик і дівчинка; в процесі статевої соціалізації 

дитини і засвоєння нею ґендерних ролей формується індивідуальний статево-

рольовий тип поведінки. 3. Зміна культурних стереотипів маскулінності і 

фемінності; зміни в структурі ґендерних ролей та соціокультурних ґендерних 

стереотипів. Вони стають менш жорсткими, менш полярними.  

Сімейні рольові очікування є компонентом сімейно-рольової взаємодії, 

яка являє собою сукупність установок, норм і зразків поведінки, що 
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характеризують одних членів сім’ї в їхньому ставленні до інших її членів. 

Сімейні рольові очікування є похідними від моделей сімейно-рольвого 

розподілу – традиційної, антитрадиційної, егалітарної, які виділяються з 

урахуванням статеворольової диференціації. Для успішності сімейного життя 

важливою є узгодженість уявлень про рольову поведінку й рольові очікування 

подружжя в контексті прийнятої моделі, а також гнучкість самої моделі, її 

здатність відповідати актуальним потребам життєдіяльності сім’ї. 

В умовах сучасної нуклеарної сім’ї суперечливість сімейних ролей, 

вузькі межі їх виконання призводять до незадоволення особистісних потреб 

членів сім’ї, виступають причиною рольового перевантаження, рольових 

конфліктів (зокрема рольового конфлікту працюючої жінки). Неоднозначне 

розуміння подружжям сімейних ролей, ригідність або невизначеність 

рольових очікувань, неузгодженість рольових очікувань і рольових домагань 

подружжя, співвідношення високого рівня рольових очікувань стосовно 

шлюбного партнера і низької оцінки його рольової поведінки виступають 

причиною незадоволеності сімейних рольових потреб подружжя і, як 

наслідок, причиною сімейних конфліктів. 
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ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

А. П. Мельник  

Науковий керівник: Г. І. Єрко 
 

Луцький педагогічний коледж 

 

У Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні 

наголошується: «Формування базису особистісної культури неможливе без 

своєчасного становлення механізмів статевої диференціації та ідентифікації» 

[1]. Йдеться про реалістичне, правдиве формування світогляду людини, 

сприйняття нею навколишнього світу, гармонійний розвиток, оптимістичне, 

позитивне ставлення до життя, до себе та інших людей. Не буде 

перебільшенням сказати, що доля дитини, її становлення багато в чому 

залежать від того, наскільки тактовно й адекватно зуміють дорослі дати їй 

уявлення про статево-рольові стосунки людей. Актуальність обраної теми 

обумовлюється низкою об’єктивних чинників – реальні трансформації 

ґендерних стосунків у сучасному українському суспільстві; злам традиційної 

системи поляризації жіночих та чоловічих соціальних ролей, їхнє зближення, 

переосмислення ролі та місця жінки у різних сферах суспільної діяльності; 

необхідність вивчення основ ґендерних знань в системі освіти тощо.  

Мета дослідження – обґрунтування комплексу психолого-педагогічних 

умов, які забезпечують ґендерний підхід у вихованні дітей в дошкільному 

закладі. У відповідності до мети були сформульовані завдання дослідження: 1. 

Проаналізувати Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 2. 

Встановити та охарактеризувати особливості ґендерних уявлень дітей 

дошкільного віку, їх ґендерної поведінки в ігрових ситуаціях. 3. 

Проаналізувати, які іграшки діти обирають для гри та які кольори найбільше 

використовуються для зображення хлопчиків й дівчаток. 4. Простежити 

ставлення вихователя до дітей. 

Сьогодні все більше вчених пов’язують розв’язання означених завдань з 

реалізацією ґендерного підходу в освіті тому, що саме ґендерний підхід 

орієнтований на формування й утвердження рівних, незалежних від статі 

можливостей самореалізації людини в усіх сферах життєдіяльності. 

Автори науково-публіцистичних нарисів, що присвячені проблемам 

виховання дітей у сім’ї визначили, що статеве виховання є часткою загального 

процесу виховної роботи. Воно включає в себе два компоненти: статева 
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освіченість і безпосередньо статеве виховання, яким, на їхню думку, є 

«...виховання ставлення людини однієї статі до іншої і пов’язаних із цим 

витончених і складних навичок поведінки та самоконтролю» [7, с. 64]. Під 

статевою освіченістю вони розуміють «...повідомлення дітям певних 

правильних знань про розмноження живих істот» [7, с. 63] та підкреслюють, 

що подання дітям у допустимому контексті знань про статеве життя 

необхідно починати з дошкільного віку, коли у дитини з’являються питання 

на статеву тему. К. В. Корсак, проаналізувавши українські джерела і 

публікації щодо проблем статевого виховання дітей, робить висновок про 

поєднання усвідомлення цікавості й важливості цієї сфери з цілком слушною 

обережністю, яка, на його погляд, стала головною причиною того, що в 

Україні пощастило уникнути грубих помилок Швеції та Росії й відмовитися 

від спроб небезпечного експериментування у закладах освіти. Також 

К. В. Корсак запевняє, що наукові публікації в Україні з теми «сексуальне і 

сімейне виховання» «...не лише існують, а й відзначаються виваженістю і 

розумною обережністю висновків і пропозицій, відсутністю радикалізму і 

необґрунтованих закликів» [6, с. 168]. 

У 1996 році спеціалісти-науковці, педагоги-практики на сторінках 

першого в Україні на цю тематику збірника робіт «Вихователю про 

психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини» познайомили 

широкий педагогічний загал зі своїми поглядами на проблему дитячої 

сексуальності та статево-рольового формування особистості [2]. Розділ цього 

збірника, присвячений методичним аспектам формування статевої свідомості 

вихованців починається статтею О. Л. Кононко, у якій викладена «Орієнтовна 

навчальна програма статевого виховання для дітей середнього та старшого 

дошкільного віку». Опанування розділів цієї програми покликане сприяти 

статевій соціалізації дитини, кращій орієнтації в особистісних та родинних 

системах [2, с. 91–110]. 

Автор сучасного підручника «Дошкільна педагогіка» Т. І. Поніманська 

підкреслює: «В опануванні цією проблематикою (статеве виховання 

дошкільників) педагогові доведеться долати певні коґнітивні (пізнавальні), 

психологічні бар’єри, виявляти такт, гнучкість і делікатність. Попри 

неоднозначне ставлення до цієї проблеми в науці й громадській думці, 

відвертатися від неї не слід, оскільки це є однією із тенденцій розвитку 

сучасної цивілізації» [8, с. 299]. У статевому вихованні дошкільників 

Т. І. Поніманська робить акцент на принципі ґендерного паритету – рівній 

суспільній цінності чоловіків і жінок, рівних правах і обов’язках, рівній 

відповідальності у сім’ї, суспільстві й одне перед одним. Також вона звертає 

увагу педагогів на ідею виховання дітей на принципах андрогінії – поєднання 
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в індивіді жіночих (фемінних) і чоловічих (маскулінних) соціальних 

властивостей, що передбачає допомогу дитині в усвідомленні та прийнятті 

своєї статевої належності, опануванні й реалізації відповідних до неї 

соціальних ролей, а також опануванні багатьох соціальних ролей, 

необумовлених статевою належністю дитини. Отже, сформульовано наукову 

позицію щодо необхідності статево-рольового виховання дошкільників в 

умовах дошкільного закладу. 

Підготовку дітей до виконання свого життєвого призначення, різних 

соціальних ролей – мужнього сина, турботливої доньки, доброго брата чи 

сестри, онука чи онучки, надійного друга чи подруги – треба починати з 

раннього віку через призму ґендерного виховання, коли починає 

формуватись особистість. Ґендерне виховання – це відносно соціально 

контрольований процес розвитку дівчинки й хлопчика у процесі їх ґендерної 

соціалізації – виховання основ ґендерної культури взаємовідносин, розвиток 

здатності до реалізації статево-рольового репертуару та оволодіння уміннями 

й навичками відповідної поведінки. 

Питання ґендерного виховання, починаючи з раннього віку, є 

невід’ємною частиною усіх видів діяльності дітей. На заняттях з різних 

розділів програми, під час трудової, образотворчої, ігрової діяльності діти 

засвоюють загальноприйняті норми поведінки, зміст і особливості виконання 

певних соціально-статевих ролей. Робота з ґендерного виховання проводиться 

комплексно, використовуючи різні методи, спеціально підготовлені та 

природні ситуації, що виникають у процесі життєдіяльності. 

Складовими ґендерного виховання є: створення педагогічних умов для 

природного розвитку різних сфер індивідуальності хлопчика і дівчинки; 

цілеспрямована педагогічна діяльність з ґендерного виховання; 

упорядкування процесу ґендерної соціалізації. 

Психологи стверджують, що процес ґендерної ідентифікації 

починається буквально з моменту народження дитини. Формування 

психологічної статі дитини залежить не лише від біологічного чинника, а й 

від соціального середовища, у якому вона розвивається. Сім’я завжди була і 

буде першим соціальним середовищем, яке визначає ціннісні орієнтації 

дитини. Крім сім’ї вплив здійснюють заклади освіти, групи однолітків, 

відповідні засоби масової інформації, «значимі інші». 

Метою ґендерного виховання є: ормування правильного розуміння ролі 

чоловіка і ролі жінки у суспільстві; формування моделі поведінки певної статі; 

прищеплення культури взаємовідносин статей. 

З огляду на це перед педагогами дошкільного закладу стоять такі 

завдання з ґендерного виховання: виховувати у дітей стійкий інтерес і 
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позитивне ставлення до себе як до об’єкта пізнання; сприяти статевій 

ідентифікації; правильно і компетентно реагувати на прояви сексуального 

розвитку дітей різних статей; підтримувати фізичне і психічне здоров’я дітей, 

радість світосприйняття, оптимістичне ставлення до навколишнього світу; 

виховувати стійкий інтерес і позитивне ставлення до рідних, близьких, 

значимих для дитини людей; створювати умови для набуття досвіду відносин 

з навколишнім світом у цілому і світом людей зокрема; стимулювати 

самостійність, уміння здійснювати мотивований вибір. 

Уся робота з ґендерного виховання дітей дошкільного віку здійснюється 

за умови дотримання наступних принципів: активності – використання будь-

яких ситуацій у житті дитини для формування у неї правильних установок 

щодо своєї статі і вироблення відповідної рольової поведінки; реалістичності – 

формування реалістичного розуміння статевої диференціації; адресності – 

врахування не лише статі і віку дитини, а й її психічного та фізичного 

розвитку; неперервності – послідовне врахування накопичених знань і 

соціального досвіду дитини, починаючи з раннього дитинства; правдивості – 

надання максимально правдивої інформації з урахуванням віку дитини та 

можливостей її розуміння; довіри – відносин між дитиною та педагогом 

повинні базуватися на довірі, яка можлива лише за умови серйозного 

ставлення педагогів до інтересів дитини, її бажань та проявів статевої 

поведінки; моральної чистоти – виховання моральної особистості, у якій 

домінують якості, що формують хлопчика як майбутнього чоловіка, а 

дівчинку – як майбутню жінку. 

Найбагатший досвід взаємодії з однолітками різної статі в ранньому віці 

діти набувають у дошкільному закладі. І саме вихователі повинні створити 

оптимальні умови для формування у дітей адекватної статево-рольової 

поведінки. Умовами ефективної роботи статевого виховання дошкільників є 

спільна робота завідувача дошкільним закладом, вихователів, батьків, 

практичного психолога, логопеда, музичного керівника, медичної сестри. 

Отже, завданням вихователів дошкільних закладів є формування 

ґендерної компетентності як складової життєвої компетентності дітей 

дошкільного віку. Розроблення та впровадження у практику роботи 

ґендерно-освітньої технології сприяє розширенню гендерних компетенцій 

усіх учасників взаємодії – дітей, батьків, вихователів. 

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) задає стандарт психолого-

педагогічних умов розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, 

ставить вимоги до змісту освітніх програм, професійної компетентності 

педагогів, організації розвивального середовища, і відрізняється від стандартів 
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загальноосвітньої школи всіх рівнів більшою питомою вагою розвивальних та 

виховних (порівняно з навчальними) аспектів [1, с. 204].  

Зміст освітніх завдань як інтегралу розвивальних, виховних та 

навчальних установок, закладених у БКДО, є орієнтиром розвитку ґендерної 

свідомості хлопчиків та дівчаток як суб’єктів власного життя, креативної, 

самодостатньої особистості, що цілком відповідає  принципам егалітарного 

виховання особистості і означає: кожна дитина, незалежно від статі, має право 

радісно, щасливо, повноцінно пізнавати, досліджувати навколишній світ і 

себе в ньому [3; 5]. 

Як засвідчила ґендерна експертиза Базового компонента дошкільної 

освіти, основні цілі цього програмного документу відповідають принципам 

ґендерного паритету, бо провідні стратегії передбачають: 1) визнання 

своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного дитинства в 

становленні особистості, його застосування для становлення первинного 

схематичного світогляду, довільної поведінки, самосвідомості; 2) забезпечення 

гармонійного та різнобічного розвитку особистості; 3) інтегрований підхід до 

організації змісту освіти; 4) надання пріоритету актуальним потребам 

сьогодення, активного проживання дитиною кожного вікового відрізку життя 

як важливої передумови її успішного розвитку в наступні роки; 5) 

особистісно-орієнтовану модель дошкільної освіти; 6) забезпечення 

багатокомпонентності, наступності між дошкільною та початковою 

загальноосвітньою підготовкою [1, с. 204]. 

Проведена ґендерна експертиза змістового наповнення БКДО 

підтвердила формальне дотримання принципу рівності статей на 

інституційно-освітньому рівні. Зміст дошкільної освіти спрямований на 

збереження дитячої субкультури, зорієнтованої на цінностях та інтересах 

дитини, врахуванні її вікових можливостей [1, с. 205]. Інваріантна та варіантна 

як дві складові Базового компоненту дошкільної освіти визначають 

«обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, 

забезпечують єдність освітньо-виховного простору України, створюють 

необхідні умови для розвитку, виховання і навчання дітей незалежно від 

місця та умов проживання, типу дошкільного закладу, враховують і 

відображають у змісті освіти регіональні, етносоціокультурні та індивідуальні 

особливості розвитку дошкільників» [1, с. 205]. Отже, гуманістичні концепції 

сучасної дошкільної освіти ґрунтуються на системі принципів, що виходять із 

необхідності пильної уваги, турботи, поваги, любові до кожної дитини, у 

своїй поведінці та забезпечення належних умов для їх реалізації у єдності 

чотирьох світів – Природи, Культури, Людей, Власного «Я». Йдеться, зокрема 

про принципи рівності, діалогічного спілкування, спільної участі дорослих і 
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дітей в організації творчо-розвивального життєвого простору, які 

забезпечують рівні можливості хлопчиків та дівчаток, бо орієнтовані на кожну 

дитину як на індивідуальність [3; 5].  

Виявлено, що для тексту БКДО характерні ґендерно-нейтральний 

виклад («дитина», «особистість») і ґендерна асиметрія мови, яка стосується 

постійного вживання щодо обох статей лише іменників та займенників 

чоловічого роду (назва сфери «Я сам»; поняття: «дошкільник», «він», «малюк», 

«вихователь» тощо). Оцінка змістового наповнення БКДО за сферами 

життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам» теж засвідчила 

відносну рівновагу ґендерних індикаторів. Це, зокрема стосується сфер 

«Природа» і «Культура». У сфері «Люди» наголошується на формуванні 

соціальної компетентності дитини: навчається диференціювати людей за 

ознаками віку, статі, спорідненості; поводитися в межах дозволеної поведінки, 

оволодівати культурою діалогу, адекватно реагувати на вчинки і слова інших, 

дотримуватись правил хорошого тону, співпереживати і співдіяти [1, с. 222].  

Сфера «Я сам», «відкриває дитині світ власного внутрішнього життя, 

прагнень, думок, переживань; допомагає зіставити свої бажання з 

можливостями; привертає увагу до особливостей власного фізичного, 

психічного та соціального розвитку» [1, с. 230], що відповідає принципам 

особистісно орієнтованого та ґендерного підходам. Переважно у змістових 

лініях ґендерні наголоси є правомірними, бо наголошується на розвитку 

здібностей, волі і характеру у дівчаток та хлопчиків, без огляду на «слабку» та 

«сильну» статі; підкреслюється набуття дитиною громадянства як 

особистісної ознаки, а не статевої. 

Водночас, у змістовому наповненні програмного документу виявлені 

ґендерні індикатори як егалітарного, так і стереотипного, статево 

диференційованого підходу. Це стосується передусім категорії статі, трьох 

змістових ліній «Родина», «Інші люди», «Людство», де присутні 

дискримінаційні елементи диференційованого, обмежувального підходу до 

виховання дитини залежно від її статі, статево відповідні традиційні 

очікування щодо виконання ґендерних ролей та видів діяльності дітьми 

різної статі [1, с. 224–228]. Найбільші суперечності щодо основних стратегій 

виховання в контексті статево диференційованого і ґендерного підходів 

виявлені у змістовій лінії «Статеві відмінності між людьми» [1, с. 227–228]. 

Зокрема, ґендерно забарвлені посилання традиційного характеру у БКДО 

транслюються через: прямі вказівки «тато – матеріальний здобувач, мати – 

господиня; хлопчик – захищає, дівчинка – опікується» [1, с. 228]. «Знає, що 

хлопчик опікає, шанує, захищає дівчаток, уважний до них; що дівчатка 

дбають, турбуються про хлопчиків, шукають в них опору, захист, галантність; 
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розподіляти обов’язки, зважаючи на особливості статі» [1, с. 228], акцентується 

на статево відповідних видах діяльності, виборі іграшок, ігор і друзів [1, с. 224–

228], що призводить до позбавлення дитини основних громадянських прав і 

свобод на підставі належності до статі. 

Узагальнення вищенаведених положень дає підставу дійти висновку, 

що акцентування на дотриманні традиційних статевих ролей не відповідає 

вимогам часу, стає на заваді розвитку андрогінних властивостей дітей як 

багатовимірності «чоловічого» та «жіночого» в одній особі, участі дітей обох 

статей у різних видах діяльності, розвитку їх співдружності, позитивному 

образі Я, рівноцінності обох статей. Отже, змістові лінії БКДО потребують 

певного уточнення та узгодження в контексті ґендерного підходу. 

З метою глибшого й детальнішого розкриття стану ґендерного 

виховання у дітей дошкільного віку було проаналізовано стан виховної 

роботи у дошкільному навчальному закладі № 16 «Веселка» міста Луцька. 

Ми спостерігали за групою дітей середнього дошкільного віку та 

роботою вихователів. У результаті проведеного спостереження можна 

зробити висновок, що діти обирають тільки ті іграшки, які відповідають їхнім 

ґендерним ролям, визначених суспільством. Адже якщо дитина бере іграшку, 

яка не буде відповідати цьому, то вона зазнає психологічного тиску з боку 

колективу, тобто однолітків та зі сторони вихователя. Наведемо приклад, 

який ми спостерігали під час нашого перебування в дошкільному закладі. У 

групі сталася така ситуація: хлопчик грався з дівчинкою на килимку 

ляльками, і коли це помітили однолітки, вони почали з нього насміхатися та 

згодом відбулася сварка між дитиною та колективом, а коли це побачила 

вихователька, замість того, щоб виправити ситуацію і пояснити дітям їх 

неправильну поведінку, вона насварила хлопчика. Це спричинило до 

загострення  проблеми. 

Нагадаємо, що у дошкільному віці провідним видом діяльності є гра, 

яка викликає якісні зміни у психіці дитини, саме у грі найбільш інтенсивно 

формується ґендерна ідентичність дитини, відбувається засвоєння дітьми 

ґендерних ролей. Для того, щоб гра стала ефективним засобом ґендерного 

виховання, варто зосередили увагу на тому, як організувати включення 

дитини у позицію суб’єкта ігрової діяльності, яка найбільш повно відповідає 

ґендерним інтересам дитини та уподобанням. На жаль, більшість сучасних 

дітей позбавлена можливості набуття позитивного ігрового досвіду (однодітні 

родини, обмеження спілкування тощо), тому дітей треба вчити грати як у 

дитячому садку, так і в сім’ї. В умовах гендерного підходу постає гостре 

питання про своєчасний та повноцінний розвиток хлопчиків і дівчаток у грі, 

тому що прийняття ними ролі й виконання жіночих та чоловічих соціальних 
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функцій становлять сутність цієї роботи. Роль вихователя різко підвищується: 

керівництво іграми, в яких беруть участь за бажанням всі діти та окремо – 

безпосередня участь в іграх хлопчиків та дівчаток. 

Насправді діти мають право гратися тими іграшками, якими вони 

хочуть. Адже у наведеному прикладі вибір хлопчиком ляльки свідчить про те, 

що в майбутньому він може стати хорошим татом і сім’янином. Додамо, що з 

метою поширення та поглиблення ґендерних знань дітей вихователю 

доречно було б запропонувати дітям сюжетно-рольові ігри на зразок 

«Професії», «Склади та одягни правильно», «Склади родину», «Про кого 

йдеться?», «Чи може бути?». Також, нами було відмічено, що вихователька 

своїм відношенням до дітей свідомо підкреслює і формує у них ґендерні 

стереотипи, які існують в українському суспільстві. Було встановлено, що 

вихователь приділяє більше уваги хлопчикам, але дівчатка опинилися у 

значно комфортнішому середовищі через те, що для них є більше ігрового 

матеріалу, ніж для хлопчиків. І вихователь ніжніше та бережніше відноситься 

до дівчаток, що сприяє їх повному, поступовому та емоційно врівноваженому 

розвитку. Однак нами були виявлені деякі проблеми: фемінізація дошкільної 

освіти; відсутність умов для ґендерної самоідентифікації хлопчиків; 

стереотипні уявлення щодо ролі хлопчиків і дівчаток. З’ясовано, що дівчата 

знаходяться в більш комфортному середовищі, ніж хлопчики – відсутність 

чоловіків у дошкільному закладі, велика кількість неповних сімей, а якщо тато 

і є, то часто він чоловік «диванного» типу і не може подати позитивний 

приклад. Тому одним з основних напрямків роботи закладу є створення 

комфортних умов для хлопчиків.  

Таким чином, у ході спостереження підтвердилося гіпотетичне 

припущення, що ефективність ґендерного підходу у вихованні дошкільнят 

обумовлюється комплексом пов’язаних вищеозначених умов. Ми дійшли 

висновку, що вихователю вкрай важливо усвідомлювати не тільки 

закономірності та шляхи формування ґендерної ідентичності, але й те, що у 

набутті первинної ідентичності відіграють роль статеві стереотипи, які 

спрямовують дітей або на егалітарні, або традиційні ґендерні стосунки. 

Для з’ясування з якими кольорами ідентифікують хлопчики дівчаток, а 

дівчатка хлопчиків ми провели навчальне заняття з малювання на тему «Ми». 

Мета заняття – сформувати позитивне ставлення до своєї та протилежної 

статі, розширити досвід пізнання дитиною навколишнього світу та побачити, 

як дитина усвідомлює себе у оточенні. Нашим завданням був 

цілеспрямований розвиток пізнавально-ґендерних процесів під час розгляду 

картин про хлопчика, дівчинку та сім’ю. 
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Зробивши аналіз отриманих малюнків, ми констатуємо, що діти 

віддають перевагу яскравим кольорам як при зображенні хлопчиків, так і при 

змалюванні дівчат. Проте, хлопчики, коли розмальовували картинки 

дівчаток, використовували більше кольори синіх, зелених та рожевих 

відтінків, а дівчатка у ході розмальовування картинок з хлопчиками – 

кольори теплих відтінків (жовтих, помаранчевих, рожевих). Як показали 

малюнки, у поглядах дітей на використання гами кольорів відсутні 

стереотипні уявлення щодо хлопчиків і дівчаток. Діти бачать оточуючий їх 

світ через призму сприйняття дійсності і завдання вихователя сприяти 

їхньому розвитку різнобічних особистостей, а не одягати їм «стереотипні 

окуляри». Отже, педагогам, вихователям і батькам потрібно враховувати 

ґендерний чинник у виховному процесі насамперед тому, що розвиток 

особистості, в основі якого – формування людиною своїх життєвих ролей, не 

може бути гармонійним без ґендерно-рольової соціалізації.  

Вихователь має знати, що недоліки формування ґендерних ролей 

призводять до порушення статевої та ґендерної ідентичності, а це, зокрема, 

може спричинити проблеми у міжстатевих контактах, сімейному житті, 

вихованні дітей. Чому дітей бажано виховувати з урахуванням ґендерних 

особливостей? Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу та 

результати спостережень, ми встановили, що саме у дітей дошкільного віку 

спостерігається прийняття ґендерної ролі; у віці 2–3 років діти починають 

розуміти свою належність до певної статі; у віці 4–7 років відбувається 

формування ґендерної ідентичності (стає зрозумілим, що ґендер не 

змінюється) та ґендерної свідомості (до складу компонентів якої входять 

зовнішність, ім’я, «образ Я», ґендерні настанови та соціальні ролі (власні та 

соціуму); діти цього віку мотивовані до опанування цінностей та моделей 

поведінки, властивих їхній статі .  

Найважливіше завдання дорослого при цьому полягає в тому, аби, по-

перше, розвивати у дитини ціннісне осмислення себе і як представника 

певної статі, і як неповторну особистість, яка відрізняється зовнішніми 

ознаками і внутрішнім світом; по-друге, активізувати пошук свого місця в 

світі. У роботі з дошкільнятами щодо питань ґендерного виховання потрібно 

зважати на такі напрями: доповнення зони саморегуляції дітей (наприклад, 

заохочення дівчаток до занять спортом, а хлопчиків – до самообслуговування);  

 організація дослідів рівноправності співпраці хлопчиків і дівчаток у спільній 

діяльності; усунення традиційних культурних заборон на емоційне 

самовираження хлопчиків, заохочення їх до виявлення почуттів; створення 

умов для тренування міжстатевої чутливості (наприклад, через театралізацію, 

тренінги, заняття).  
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Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі», за якою працюють вихователі дошкільних навчальних закладів, 

допомагає їм ефективно та доцільно впроваджувати в свою діяльність 

особистісно-орієнтований підхід та індивідуалізацію навчального процесу, 

стимулює розробку та апробацію інноваційних технологій щодо ґендерного 

виховання, виховання і навчання хлопчиків й дівчаток узагалі, враховуючи їх 

статеві відмінності.  

Ґендерне виховання особистості здійснюється під впливом родини, 

освіти, засобів масової інформації, релігії, правової та державної політики. 

Застосування ґендерного підходу у формуванні гармонійно розвиненої 

особистості пропонує новий спосіб пізнання дійсності, у якому відсутні 

нерівність та ієрархія «чоловічого» й «жіночого». 
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Досягнення гендерної рівності як пріоритетної цілі для розвитку 

українського суспільства у Третьому тисячолітті [1] зобов’язує муніципалітети 

ініціювати та реалізовувати відповідні стратегії, зокрема, у створенні рівних 

можливостей для жінок і чоловіків у користуванні міським простором (для 

роботи і відпочинку, самореалізації тощо). Втім у містах спостерігається 

гендерна нерівність через існуючі бар’єри, перш за все для жінок та дівчат, у 

користуванні міським простором («небезпечні території»). Актуальності 

набувають муніципальні проекти, спрямовані на подолання гендерної 

дискримінації у праві на користування міським простором. 

Утвердження гендерної рівності на місцевому рівні стає предметом 

спеціального дослідницького інтересу. Так, у міжнародній практиці проблема 

імплементації гендерних стратегій у політику міст представлена стратегією 

safe city («безпечно для жінки – безпечно для усіх») [2]. В Україні подібний 

пілотний проект був реалізований у 2011 р. О. Сусловою [3]. У коло інтересів 

вітчизняних дослідників увійшли гендерні стратегії: аудиту (В. Мовіла)[4], 

інтегрування (Н. Карбовська)[5], бюджетування (Т.Іваніна, В.Рєзанова, 

Т.Фесенко) [6]. Разом з тим, у вітчизняній практиці відсутні методики 

врахування потреб різних гендерних груп мешканців у якісному життєвому 

просторі міста. Теоретичну основу дослідження складають концепції 

публічного простору Р. Бейлі [7], Д. Гарві [8], Дж. Джекобса [9], 

А. Желніною [10], індустрії дозвілля (В. Ковтун) [11]. 

Метою дослідження є окреслення гендерного простору міста в частині 

благоустрою місць загального користування шляхом виявлення потреб різних 

статево-вікових груп мешканців міста у якісному дозвіллі в міських парках.  

Трансформація просторів міста супроводжується появою нових типів 

просторів, нових способів використання міських територій, що спричиняє 

зміни сприйняття міста та становища у ньому різних соціальних груп. На 

зміну технократичному характеру міського простору має прийти простір з 

високим рівнем комфортності й гуманності, привабливості для пішоходів, 
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перетворення відкритих місць міста у публічні простори [12]. Благоустрій 

міського простору стає одним з напрямків цієї роботи: з’являються пішохідні 

вулиці, де формуються умови для комунікації, дозвілля, набуття 

безпосереднього соціального досвіду, а також формування відчуття 

приналежності до міської громади. Муніципалітети мають вивчати 

особливості адаптації різних гендерних груп міського населення з метою 

урахування їх потреб. 

Втрата м. Чугуєвом статусу військово-промислового центру змінила 

фізичний ландшафт міста (зокрема, спостерігається «закинутість» пам’яток, 

які знаходяться на балансі Міністерства оборони України, - мають 

незадовільний вигляд та знаходяться в аварійному стані). Місту потрібна 

трансформація, що вирівняє архітектурно-просторовий дисбаланс міських 

територій. Постають питання планування та проектування публічних 

просторів з різноманітними конфігураціями, що утворюються на основі 

розуміння міських процесів (економічних, соціальних, мистецьких, 

нормативно-правових та т. ін.) та власне самих мешканців. Враховуючі 

художню історію міста (батьківщина І. Ю. Рєпіна), слід особливу увагу 

звернути на можливості змінювати простір міста [13]. Оскільки у сучасному 

урбанізованому середовищі особливий акцент робиться не на виробничих 

площадках, а на місця, комфортних для життя городян, одним із завдань 

даного дослідження стало проведення та аналіз соціологічного опитування у 

м. Чугуєві. Найактивнішою у опитуванні стала вікова група «26-35 років» – 34 

% від загальної кількості респондентів. Групи «36-45 років» – 21% та «46-55 

років» – 19%. Вікові групи: «до 18 років», «18-25 років» склали по 12% та 14 % 

відповідно [14]. За пріоритетністю та першочерговістю зазначені проблеми 

розташувалися у наступному порядку (табл. 1). 

Таблиця 1  

Аналіз опитування мешканців м. Чугуєва щодо визначення актуальних 

проблем розвитку міста 

Проблематика 
Рейтинг 

Облаштування зон відпочинку біля води за нормами цивілізованого 
відпочинку. 

1 

Створення зон відпочинку для городян і туристів. 5 

Організація дозвілля молоді. 6 

Поліпшення охорони правопорядку, забезпечення особистої безпеки 
громадян і їхнього майна. 

10 

Освітлення міських вулиць. 10 

Будівництво дитячих майданчиків. 15 

Посилення участі громадян в управлінні містом і вирішенні міських 
проблем 

22 
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Визначені мешканцями Чугуєва пріоритети у планування та 

проектування міських територій актуалізували питання: яким критеріям 

мають відповідати місця, комфортні для життя, та які надають можливість 

приємного проведення часу? Сучасний парк культури та відпочинку має 

відповідати статусу центру соціально-культурного розвитку населення, а 

значить, змінювати парковий образ відповідно до соціально-значущих 

інтересів та потреб різноманітних груп населення. Такий заклад має 

забезпечувати державні соціальні гарантії громадян у сфері культурного 

відпочинку та дозвілля в умовах паркового середовища. Парки культури й 

відпочинку зобов’язані задовольнити потреби відвідувачів у різноманітних 

видах занять, дозвіллі, культурних послугах завдяки універсальності, 

специфічності, поліфункціональності, доступності, комплексності, 

мобільності, полікультурності, поєднанню чинників природи і мистецтва. 

Принципи організації поліфункціонального (багатопрофільного) парку 

визначаються його структурно-комплексною будовою – розподілом на зони 

(розважальна, культурно-просвітницька, тихого відпочинку, дитяча, 

спортивна, адміністративно-господарська), які облаштовані об’єктами 

дозвілля, спорудами, обладнанням та відповідають функціональним 

орієнтаціям парків, й призначені для реалізації певних видів та форм 

діяльності в умовах спеціально організованого середовища. Дозвілля у 

парковому середовищі належить до вільного часу особистості. Соціологи 

визначають вільний час як «соціальний час», тому що складає вагому і 

життєво необхідну частину життя людини.  

Культура як спосіб життєдіяльності людей виявляється через ступінь 

впливу вільного часу – паркового дозвілля – на культуру особистості і у змісті 

цього часу. Структура вільного часу у парковому просторі має певні межі, 

функції, змістовні елементи, які виявляються у певних формах. Час дозвілля у 

парковому середовищі постає як умова вільної діяльності людей, що надає 

можливості кожній людині обирати ті види діяльності, занять, що відсутні у 

багатьох видах трудової діяльності у робочий час або формах роботи у інших 

закладах (наприклад, клуби). Отже, термін, «паркове дозвілля» означає 

сукупність занять, до яких звертається особистість у певний час для 

відпочинку, розваг, саморозвитку (інтелектуальної та соціальної 

самореалізації). Дозвілля у парковому середовищі виконує декілька функцій: 

рекреативну, гедоністичну, екологічну, культурно-просвітницьку, 

комунікативну, виховну. Отже, парково-дозвіллєва сфера, що становить 

значний сегмент «загальної» культурно-дозвіллєвої сфери, надає можливість 

людині спілкуватися з природою, відчувати благотворний вплив садово-



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 97 ~ 
 

паркового мистецтва, вільно обирати види занять і змінювати їх 

(переключатися з активних форм на пасивні, варіювати їх). 

Оскільки сучасні стандарти якості міського простору орієнтовані на 

задоволення потреб усіх мешканців/нок міста, в рамках дослідження була 

здійснена спроба виявити гендерну специфіку у «праві на місто» (табл. 2). 

Таблиця 2 

Матриця гендерних індикаторів благоустрою міських парків та скверів 
 

Індикатор 

Гендерні групи користувачів парків та скверів 

Діти  
(хлопці, 
дівчата) 

Молодь 
(юнаки, 
дівчата) 

Сім’я 
(чоловіки, 

жінки, діти) 

Люди похилого 
віку (чоловіки, 

жінки) 

1. Умови для соціальної  
    комунікації 

 
 

2 бали – 
 

4 бали – 
 
 

6 балів – 
 
 

8 балів – 
 
 

10 балів – 
 
 

1, 3, 5, 7, 9 – 

Шкала оцінювання 
 
доступ до об’єктів майже відсутній; 
 
доступні декілька вузько функціональних 
об’єктів; 
 
«крокову» доступніть мають декілька великих 
об’єктів; 
 
доступно багато об’єктів різного функіонального 
призначення; 
 
високий рівень (щільна багатофункіональна 
забудова); 
 
проміжні рішення між двома сусідніми 
оцінками 

2. Умови для рекреації 

3. Умови для  
    культурного дозвілля 

4. Доступ до об’єктів  
    індустрії розваг 

5. Умови для творчого  
    самовираження 

6. Рівень безпеки 

Місто – простір для відкритого інтенсивного спілкування. 

Комунікативна насиченість міста – одна з основних його ознак. Постійне 

насичення міського простору новими можливостями та способами 

спілкування визначає й гендерні можливості міського життя. Для молоді 

наявність/відсутність постійних каналів комунікації з іншими мешканцями 

міста є принциповим, оскільки публічний простір – одна з платформ для 

соціалізації. Важливо, щоб різні гендерні групи приходили у парк Публічний 

простір, за Д. Джекобсом, – це не стільки продукт архітекторів та фахівців 

муніципалітету, скільки самих мешканців – саме вони «обживають» простір, і 

саме вони можуть виконувати функції контролю за міським простором, якщо 

їм його надати. Безпеку при цьому забезпечують самі люди (вони 

спостерігають один за одним, за дітьми, таким чином починає працювати 

громадський/соціальний контроль публічного простору, відсутність якого 

підвищує ризики міського життя. Умови для рекреації впливають на життя і 
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діяльність людей. Особливе місце займає рекреаційна діяльність, що 

спрямована на поліпшення здоров'я населення і підвищення соціально-

трудового потенціалу. Тому актуальності набуває збереження та модернізація 

особливо цінних для мешканців об'єктів живої і неживої природи. 

Важливою характеристикою міського простору є комунікативне 

середовище, здатне спонукати до особливих способів самовираження [15]. 

Наприклад, жінки та дівчата можуть брати активну участь у створенні 

вуличного мистецтва [16]. На початку 90-х років ХХ ст. у вуличному мистецтві 

переважали хлопці, але були й дівчата. Для дівчат класичний стиль графіті 

сприймається як агресивний, тому вони пропонують свої варіанти 

(ситуаційну психогеографію), що дозволяють емоційно перетворювати 

міський ландшафт, розривати рутинні зв’язки між містом і людиною та 

створювати нові, особистісні «маршрути» вражень та спогадів. Ще одна 

техніка стрит-арту, популярна серед жінок – yarn bombing, или «обвязування» 

яскравими нитками міських об'єктів – стовпів, поручнів, труб. В’язальниці, які 

беруть участь у стрит-арті, стають своєрідними митцями, які роблять життя у 

місті теплішим та радіснішим.  

Безпечність території, особливо для жінок, молоді та дітей - особливо 

дівчаток – важливий індикатор організації публічного простору міста 

(оскільки вони можуть стати об’єктом гендерного насильства). Небезпечність 

міських територій обмежує їх свободу участі в навчанні, роботі, відпочинку. 

Жінки і діти мають почуватися безпечно у місцях для відпочинку, а значить 

потрібна комплексна стратегія попередження злочинності в містах [17]. 

Гендерний аудит міського парку відпочинку м. Чугуєва з точки зору 

задоволення потреб різних статево-вікових груп мешканців дозволяє 

окреслити шляхи підвищення ролі парків у сфері встановлення гендерної 

рівності, що вбачаються в розробці гендерних індикаторів у систему 

планування та проектування рекреаційних територій міста. У проектах 

комплексного використання території гендерний аудит дозволяє вирішувати 

питання «включення/вбудовування» цих проектів у міський простір. У 

підсумку якість муніципальних проектів зростає не тільки з точки зору 

інвестора, забудовника, а й з погляду споживачів проектованого простору й у 

цілому громади міста. 
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Сучасна епоха зумовлює необхідність переосмислення традиційних 

ґендерних схем та ролей і їх сприйняття. В основі ґендерної теорії лежить 

твердження, що ґендер присутній у всіх соціальних процесах, а ґендерний 

підхід передбачає наявність ґендерних чинників впливу на всі аспекти 

людського суспільства, культури та взаємодії. Сучасними науковцями 

приділяється мало уваги ґендерним особливостям народних казок.  

Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що в Україні, на 

жаль, ґендерні дослідження ще й досі не є актуальними, питання ґендеру не 

до кінця знайшли своєї відповіді, тому має місце подальше вивчення та 

використання ґендерного підходу в українському фольклорі та його впливу 

на формування соціальної ролі особистості у суспільстві. Сутність проблеми 

полягає у недостатності вивчення і представлення в сучасній педагогічній 

науці. Відсутність повноцінного ґендерного виховання може привести до 

відхилень у формуванні особистості, невротичних і поведінкових порушень, 

нещасливих шлюбних стосунків. 

Мета роботи: проаналізувати з ґендерного погляду українські народні 

казки, записані від розповідачів-чоловіків та розповідачок-жінок, виявити на 

прикладі цих казок відмінності, котрі пов’язано з соціальними ролями 

представників обох статей, з’ясувати залежність між статевою приналежністю 

оповідача і змістом розказаної ним казки. 

Ґендер є соціальною категорією, справжню природу якої особистість 

постійно проявляє своїми вчинками та поведінкою. Складовою частиною 

ґендеру є психологічна стать, у межах якої особистість усвідомлює свою 

належність до тієї чи іншої статі, ідентифікує наявність у себе будь-яких рис, 

як чоловічих, так і жіночих, засвоює стереотипи маскулінності і фемінності, 

тобто спрощені, стійкі, емоційно забарвлені образи поведінки й риси 

характеру чоловіків та жінок. Стереотипи проявляються в усіх сферах життя 

людини: самосвідомості, міжособистісному спілкуванні, міжгруповій 

взаємодії. Ґендерні стереотипи дуже стійкі, навіть сильніші від расових. 
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Різноманітність підходів до проблеми ґендеру, а також наявність певної 

кризи в розробці теорії вже є свідченням ступеня її розвиненості й 

теоретичної глибини. Використання ґендерного підходу в гуманітарному 

пізнанні надає широкі можливості для переосмислення культури. Разом з тим 

необхідно усвідомлювати, що це не просто нова теорія, а теорія, прийняття 

якої передбачає зміну ціннісних орієнтирів і перегляд багатьох усталених 

уявлень. Як зазначає дослідниця з ґендерної проблематики О. Ю. Вілкова 

[1,с.29], виділяють декілька груп ґендерних стереотипів. До першої відносять 

стереотипи маскулінності-фемінності. Друга група ґендерних стереотипів 

включає уявлення про розподіл сімейних і професійних ролей між 

чоловіками й жінками. Для жінки головною соціальною роллю виступає роль 

домогосподарки, матері. Жінці приписується перебування в приватній сфері 

життя - дім, народження дітей, на неї покладається відповідальність за 

взаємини в сім’ї. Чоловікам приписується активність у громадському житті, 

професійний успіх, відповідальність за забезпечення сім’ї. Третя група 

ґендерних стереотипів визначається специфікою змісту праці. Відповідно до 

традиційних уявлень вважається, що жіноча праця має носити виконавський, 

обслуговуючий характер, бути частиною експресивної сфери діяльності. 

Ґендерний підхід орієнтований на формування і утвердження рівних, 

незалежних від статі можливостей самореалізації людини в усіх сферах 

життєдіяльності. Значення ґендерного підходу полягає у з’ясуванні 

андроцентризму сучасної культури, тобто глобальної тенденції будувати світ, 

розрахований на чоловіка як центральну головну нормальну фігуру цього 

світу, а все жіноче розуміється як вторинне і менш значиме. 

Одним з найважливіших елементів соціальної культури народу є казка, 

яка, з одного боку, є носієм ґендерних стереотипів конкретного народу, а з 

іншого, є основою для формування свідомості людини, а саме дитини.  Казка 

(від «казати», «розповідати») - один з основних жанрів усної народної 

творчості (фольклору), розповідний твір про вигадані, здебільшого 

фантастичні події, які сприймаються і переживаються як реальні. Фольклор 

неодноразово був об’єктом аналізу багатьох дослідників (В.Я.Пропп, 

О.С.Киченко, П.Г.Богатирьов, С.Е.Нікітіна, К.В.Чистов та ін.), проте його 

вивчення велося традиційними методами: експедиція, записи текстів, їх 

обробка, систематизація, лінгвістичний та, в разі необхідності, музичний 

аналіз. Але ґендерні стереотипи в народних казках досі не були предметом 

дослідження. Однак, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. і до 1970-80 рр. ХХ ст. 

більшість збірок українських казок не містила жодної інформації стосовно їх 

розповідачів. Ця сумна традиція почала порушуватися лише наприкінці ХХ 

ст. завдяки роботі знаного українського фольклориста-казкознавця 
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М.А.Зінчука, який особисто записав та видав 24 томи українських народних 

казок [3]. Відповідно, в українській історіографії фактично відсутні 

дослідження, предметом яких є аналіз казок за критерієм належності до 

певного розповідача – у тому числі й ґендерний аналіз. 

Отже, ґендер - це складний соціокультурний конструкт, який 

відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних 

характеристиках між чоловічим і жіночим. У рамках цього підходу ґендер 

розуміється як організована модель соціальних відносин між жінками і 

чоловіками, яка не тільки характеризує їх спілкування і взаємодію в сім'ї, а і 

визначає їх соціальні відносини в основних інституціях суспільства. На 

сьогоднішній день дослідження українських казок в ґендерному контексті в 

Україні майже відсутні, що обумовлюється особливостями розвитку 

українського казкознавства. 

Для дослідження нами було обрано збірник «Чарівна квітка: українські 

народні казки з-над Дністра», виданий Ужгородським видавництвом 

«Карпати» 1986 року. Збірник містить вісімдесят чотири казки, які було 

записано Миколою Антоновичем Зінчуком у період з січня 1976 року по 

липень 1983 року в селах Кельменецького, Сокирянського та Хотинського 

районів Чернівецької області. Казки було записано від тридцяти шістьох 

розповідачів, із яких тридцять два чоловіки та чотири жінки. 

Казки, розказані чоловіками. Абсолютну більшість серед усіх 

«чоловічих» казок займають чарівні казки, головний герой яких шукає собі 

дружину. Ця проблема може ставитися перед ним у самому початку, може не 

ставитися, однак найрозповсюдженіший фінал – це весілля. 

Якщо мова про весілля ішла з самого початку, то героєві лишається 

тільки подолати спротив цієї незвичайної нареченої для того, щоб стати її 

чоловіком. В іншому випадку хлопець за допомогою отриманих незвичайних 

здібностей знаходить собі пару. Однак героєві дорогу заступає «антигерой». 

Між героєм і «антигероєм» відбувається двобій за право володіння чарівними 

артефактами, магічними здатностями або за прихильність жінки. У цьому 

двобої герой перемагає. Після цього герой із нареченою беруть шлюб. 

Зазвичай казка починається з розповіді про дівчину, яка з тих чи інших 

причин жила ізольовано: «Була в царя дочка. Та така вже гарна, що цар її й 

показувати не хотів нікому. Боявся, що вкрадуть [7, с.185]». Однак дівчину все 

ж не вберегли: її викрадає чарівник. Головний герой казки за допомогою 

помічників визволяє дівчину із полону, і в нагороду за це має одружитися на 

царівні. Одначе один із його помічників (антигерой) обманом домагається 

весілля з прекрасною дівчиною, проте його врешті покарано. Інші казки, 

записані від чоловіків, найчастіше починаються зі згадки про те, що батько 
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головного героя був бідним і мав багато дітей. Головному героєві рано 

доводиться стати самостійним і заробляти собі на життя. Йому доводиться 

пережити різноманітні випробування, за що він отримує певні чарівні 

артефакти. Отже, ми бачимо, що героєві для того, щоб одружитися, необхідно 

пройти певні випробування (або позмагатися з дівчиною у силі та спритності, 

або перемогти суперника, або заробити грошей). Причому щасливий шлюб є 

головною метою життя героя, а створення добробуту сім'ї – справою честі. 

Казки, розказані жінками У жіночих же казках практично немає 

сюжетів, які б закінчувалися весіллям. Весілля зазвичай відбувається на 

початку і є зав’язкою, основні події відбуваються вже після нього. Жінка стає 

об’єктом підступів з боку якоїсь особи жіночої статі. У ролі такої героїні 

виступає найчастіше родичка – мати, сестра тощо. Однак кара врешті 

знаходить жінку-капосницю. 

Отже, ми бачимо, що у казках, розказаних жінками, метою життя 

головних героїв є не власне весілля. Основні пригоди починаються вже після 

того, як факт шлюбу зафіксовано – з’являється якась заздрісниця, яка прагне 

розрушити міцні стосунки. Можна сказати, що усі дії головних героїв 

спрямовані на те, щоб захистити своє щастя від посягань заздрісних людей. 

Не викликає сумнівів, що причини виявлених закономірностей 

криються у сприйнятті чоловіка та жінки традиційним українським 

суспільством. Відомо, що в очах громади чоловік уособлював добробут та міць 

родини, а жінка – її злагоду і мир. Дуже чітко це можна прослідити за 

допомогою функцій – як внутрішньо сімейних, так і громадських, які 

виконувалися представниками обох статей. Суто чоловічими роботами 

вважалися: в полі – орати, сіяти, волочити, косити, молотити; вдома – 

доглядати за кіньми, волами, за садком, возити зерно на млин, дрова, 

майструвати, плести мотузки, постоли, копати й чистити колодязь. Як 

домогосподар чоловік мав обов’язок сплачувати податки і репрезентувати 

свою родину у світській та церковній владі. 

 Жіночими роботами були: в полі – жати жито (пшеницю), в'язати в 

снопи, складати в копи, гребти сіно; вдома – куховарити, заготовляти 

продукти на зиму, поратися на городі, готувати корм для птиці та худоби, 

доглядати за домашньою птицею та худобою, доїти корів, прати, прасувати, 

шити, ткати, прясти, вишивати, прибирати в хаті, доглядати за дітьми. Отже, 

ми бачимо, саме чоловік репрезентує родину у традиційній громаді. Тому для 

нього справді важливо обрати собі вірну дружину, створити з нею міцну 

родину і забезпечити її добробут. Жіноча ж справа – бути берегинею 

сімейного вогнища. Отже, ми переконалися, що у сюжетах казок, розказаних 

чоловіками і жінками, є відмінності, а саме:  якщо розповідач – чоловік, то в 
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казці головною метою життя героя є щасливий шлюб, а створення добробуту 

сім'ї – справою честі. Причому героєві для того, щоб одружитися, необхідно 

пройти певні випробування; якщо розповідачка - жінка, метою життя 

головних героїв є не власне весілля – воно сприймається як подія апріорна. Усі 

дії головних героїв спрямовані на те, щоб захистити своє щастя від посягань 

заздрісних людей. 

Також можна сказати, що результати, отримані нами внаслідок аналізу, 

корелюють із уявленнями про соціальні ролі чоловіків та жінок, прийнятими 

у традиційному українському суспільстві. Це дає змогу говорити, що 

ґендерний аналіз українських народних казок, записаних від розповідачів-

чоловіків та розповідачів-чоловіків, дає репрезентативні результати і може 

застосовуватись у подальших дослідженнях. Життя в суспільстві підкорено 

певним стереотипам, що історично склалися і закріпилися в нашій свідомості. 

Стереотип у широкому сенсі - це традиційний, звичний канон думки, 

сприйняття. Але стереотипи як підсвідомі стандарти поводження відіграють 

негативну роль у ситуаціях, де потрібна повна інформація й об'єктивна 

оцінка; іноді стереотипи, як певні застиглі конструкти, сприяють виникненню 

й закріпленню упереджень, ворожості до нового. 

Тут слід зазначити про ґендерні стереотипи, що визначають напрямок 

стереотипного мислення в суспільстві та в сім'ї. Оскільки сім'я є невід’ємною 

його одиницею, то ж певні соціальні стереотипи (куди входять і ґендерні) 

проектуються і на сімейні відносини. Ґендерний підхід може стати частиною 

якісного і багатогранного аналізу українського фольклору, а саме народних 

казок. Для української казки є характерним, що дружина селянина майже не 

поступається в активності своєму чоловікові. Вона порається разом з 

чоловіком на їхньому клаптику землі. Але саме чоловік репрезентує родину у 

традиційній громаді. Тому для нього справді важливо обрати собі вірну 

дружину, створити з нею міцну родину і забезпечити її добробут. Жіноча ж 

справа – бути берегинею сімейного вогнища. Тому їй треба не лише вправно 

виконувати усі господарські функції, але й по можливості оберігати родину 

від недоброго ока.  

Звідси випливає питання, чи можна, читаючи казку, виявити хто є 

оповідачем – чоловік або жінка. Задля відповіді на дане питання в ході 

дослідження було проведено опитування. Дане опитування проводилося 

серед учнів 9-го класу (у кількості 30 чоловік). Предметом опитування були 3 

казки зі збірки «Чарівна квітка», розповідачами яких були 2 жінки і 1 чоловік. 

Метою опитування було виявлення читачами статевої приналежності 

оповідача казки та факторів, за якими вони змогли це визначити. Аналіз 

проведеного опитування показав, що зі 100 відсотків відповідей опитуваних 78 
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відсотків були правильними, тобто за певними чинниками опитувані змогли 

визначити стать оповідача. Серед таких чинників були названі, наприклад, 

зменшено-пестливі слова, наявність опису пейзажів та природи загалом (у 

казках, розказаних жінками), пошук нареченої, необхідність подолання 

певних перешкод (у казці, розказаній чоловіком). А тим фактором, за яким 

опитувані дали неправильну відповідь, визначено досить жорстокий кінець 

(як для оповідачки-жінки). 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок щодо 

залежності сюжету та змісту казки від того, ким є оповідач. Вплив ґендерних 

стереотипів у народних казках на формування особистості Особливу роль в 

формуванні особистості за допомогою казки відіграють ґендерні стереотипи, 

що закладені у народних казках. Казка повертає дитину чи дорослого в стан 

цілісного сприйняття і себе, і світу, передає знання і досвід, інформує про 

форми людських стосунків. 

Існує гіпотеза, що ґендерна поведінка, способи й форми спілкування і 

взаємодії не є вродженими, а відповідно, можливий їх цілеспрямований 

розвиток. Дитині допомагають розібратися у тому, як годиться, а як не варто 

поводитися хлопчикові чи дівчинці, казки, оповідання, вірші, які, певним 

чином, програмують певний стиль поведінки майбутніх чоловіка і жінки. 

Тому важливе значення має те, ким буде розказана казка, адже від цього 

залежить її зміст і сюжет. На підставі проведеного опитування можна 

стверджувати, що не останню роль відіграють ґендерні стереотипи, які 

репрезентують уявлення щодо якостей і норм поведінки чоловіків та жінок і 

виявляються за допомогою соціально-культурних ролей. 

Таким чином, нами проведено ґендерний аналіз українських народних 

казок, записаних від розповідачів-чоловіків та розповідачок-жінок, на основі 

якого можна зробити висновок, що існує залежність сюжету та змісту казки від 

того, ким є оповідач – чоловіком чи жінкою. Проаналізований матеріал 

дозволив виявити відмінності між представниками обох статей, пов’язані з 

їхніми соціальними ролями. Встановлено, що результати, отримані внаслідок 

аналізу, корелюють із уявленнями про соціальні ролі чоловіків та жінок, 

прийнятими у традиційному українському суспільстві. Проведено 

опитування з метою виявлення читачами казок статевої приналежності 

оповідача казки та факторів, які дозволяють визначити зв'язок між статтю 

оповідача та сюжетом казки. Аналіз проведеного опитування показав, що зі 

100% відповідей опитуваних 78% були правильними, тобто за певними 

факторами опитувані змогли визначити стать оповідача. 

 



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 106 ~ 
 

Література 

1. Вілкова О. Ю. Конструктивні та деструктивні вияви ґендерних стереотипів 

// Український соціум.—2004. -- №3 (5). – С.28-33. 

2. Вовк О. І. Українські народні казки // Ґендерна політика очима української 

молоді: слобожанський вимір.—Харків, 2010. – с. 96 

3. Кононенко П. Микола Зінчук – людина, яка присвятила життя казці 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaiogos. kiev.ua/ 

fulltext.html ?id=1394 

4. Кравець В. П. Ґендерна педагогіка. Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Джура, 2003. – 416 с. 

5. Романова Н. Ф. Суспільство і ґендерні стереотипи в сучасних умовах: нові 

орієнтири // Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 

грудня 2003 р.). – К.: ПЦ «Фоліант», 2003. – С. 132-133. 

6. Сиваченко М. Є. Іван Рудченко як збирач і публікатор українських народних 

казок // Сиваченко М. Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. -- 

Київ,1974. – С. 400-401. 

7. Чарівна квітка: українські народні казки з-над Дністра /Запис, упоряд., 

приміт. та слов. М. А. Зінчук. – Ужгород, Карпати, 1986. 

8. Чорнописький М. «Царівна родом із високого , блискучого замку. Іван 

Франко про естетичну сутність народної казки» // Вісник Львівського 

університету, Філологічна серія. Вип. 45. Львів, 2009. – С. 3. 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

http://ecsocman.hse.ru/text/16103356/ 

http://school.xvatit.com/index.php?title=Казка_як_жанр_фольклору 

 

 

  

http://ecsocman.hse.ru/text/16103356/
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83


 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 107 ~ 
 

 

«ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ» УКРАЇНСЬКОГО БЕЗРОБІТТЯ 

 

Я. В. Осипенко  

Науковий керівник: д. держ. упр., проф. В. В. Сичова 
 

ХарРІ НАДУ при Президентові України 
 

Проблема безробіття, зокрема жіночого, в України є вельми актуальною, 

бо в умовах переходу до ринкової економіки саме жінки, на рівні з менш 

захищеними верствами населення, потерпають від погіршення соціально-

економічної ситуації в країні. Практична дійсність характеризується явними 

суперечностями між проголошеною державою гендерною політикою та 

реальними процесами у сфері соціальних взаємин чоловіків і жінок. У наш 

час показник жіночого безробіття перевищує рівень чоловічого. Проте відомо, 

що від працевлаштування жінок значною мірою залежить соціальна 

стабільність і сталий соціально-економічний розвиток суспільства. 

Дослідники проблеми «безробіття-зайнятості» зазвичай фокусують увагу 

на макроекономічному, національному, регіональному, галузевому, віковому 

чи хронологічному її аспектах. Гендерний підхід до досліджень проблеми 

зайнятості сформували такі зарубіжні науковці В. Андерсон, Т. Веблен, 

М. Кіммел [8], Дж. Скотт та ін. Внесок у розроблення даної проблеми зробили 

й вітчизняні науковці К. Возьний, Л. Звірич, О. Купець, Л. Лібанова, 

М. Черниш та ін. [1; 4; 7; 9; 14]. Мета даної роботи – зробити гендерний аналіз 

безробіття в Україні.  

Питання гендерної рівності розглядаються в Україні на державному рівні 

багатьох країн: з’явилися національні плани дій у гендерній сфері, з 2006 р. 

вступив в дію Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», спеціальні державні органи займаються гендерними 

питаннями. У 2012 р. за індексом гендерної рівності Україна посіла 64-те місце 

із 154 країн світу [13]. До нього, зокрема, входить показник участі в 

економічному житті через підрахування розриву у рівні прибутків і 

зайнятості жінок і чоловіків. Наше суспільство протягом останніх 25-30 років, 

визначаючи місце і роль жінки, намагається вирішити проблеми жінок часто 

без їхньої участі. Власне, остання обставина також визначає зміст та форми 

жіночої дискримінації [1]. Для поліпшення становища жінок та впровадження 

гендерної рівності уряд України та Верховна Рада розробили Національний 

план дій, вживаються заходи для приведення законодавства у відповідність до 

ратифікованих Україною міжнародних нормативно-правових актів, зокрема, 

проект Трудового кодексу України (2013 р.). З січня 2006 року вступив в дію 
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Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», який містить положення про визначення дискримінації та гендерної 

рівності, заборони дискримінації за ознакою статі, дискримінаційної поведінки 

працедавця та інші [5]. Хоча трудове законодавство України проголошує 

формальну рівність, забороняючи дискримінацію на ринку праці, на практиці 

жінки мають менше можливостей кар’єрного зростання, меншу заробітну 

платню, працюють переважно в низькооплачуваній сфері [4]. 

Станом на 1 січня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебуває 

564000 незайнятих громадян. З них 303,8 тисячі – жінки (54%) та 260,2 тисячі – 

чоловіки (46%). Понад 40% - молодь у віці до 35 років, кожен третій належав до 

осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, і майже 

кожен другий зареєстрований безробітний був сільським жителем.  

Гендерна нерівність на вітчизняному ринку праці не є виключно 

економічним, а скоріше соціально сконструйованим феноменом, в основі якого 

лежать гендерні стереотипи щодо традиційних ролей чоловіків та жінок, норм 

їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерна нерівність погіршує якість 

людського потенціалу, сповільнює економічне зростання, послаблює систему 

державного управління, знижує ефективність стратегій розвитку та боротьби з 

бідністю. На жаль, в українському суспільстві не вироблено ефективного 

механізму соціального контролю за дотриманням гендерної рівності. 

Дані про гендерну структуру безробіття в Україні, зібрані під час 

проведення обстежень домогосподарств, не є однозначними. Наприклад, 

згідно зі стандартами МОП (Міжнародної організації праці) до безробітних 

належать ті, хто активно шукав роботу протягом останніх двох тижнів (коли 

проводиться таке обстеження) та готовий стати до роботи найближчим часом. 

Такі критерії безробіття є предметом серйозної феміністичної критики. 

Зокрема, більшість людей, які не чинять активних дій у пошуку роботи, 

найчастіше є жінками, які підпадають до категорії зневірених, тобто 

економічно неактивних осіб. Однак для України пасивність дій може бути 

наслідком об’єктивних чинників: брак робочих місць у регіоні, невпевненість 

у власних силах, невміння шукати роботу, недоступність служби зайнятості, 

проживання в монофункціональних регіонах, де основні підприємства 

обмежують діяльність жінок (наприклад, Донбас). Хоча тенденція до 

зменшення гендерного розриву в рівнях безробіття очевидна, проте жіноче 

безробіття й досі є складною проблемою, бо загострюється в Україні 

зростанням вторинної та неформальної зайнятості, повсюдним поширенням 

прихованого безробіття та зайнятості в неформальній економіці [6]. 

Низький рівень жіночого та чоловічого безробіття притаманний східним 

та південним регіонам України з відносно диверсифікованою економікою та 
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добрими можливостями для підприємництва та економічного розвитку, 

великим містам таким, як Київ, Одеса або Харків. На відміну від них, сільські 

та моноструктурні регіони з нерозвинутою інфраструктурою та малим 

потенціалом для швидкої реструктуризації, що зосереджені, в основному, в 

західній та північній частині країни, найбільше потерпають від безробіття. 

Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття в Україні характерний для 

західних областей: Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської та Тернопільської. Найбільший рівень жіночого 

безробіття в 2007 р. спостерігався у АРК (68,3%), Києві (66,7%), Харківській 

(63,1%), Херсонській (61,5%) та Тернопільській (60%) областях, а найнижчий 

був у Львівській (25,8%) та Одеській (28,9%) областях. Проте в 2010 році 

ситуація суттєво змінилася. Так, в Херсонській області рівень жіночого 

безробіття знизився на 8,8% та становив 52,7%, в АРК – навпаки, збільшився на 

19,1% та склав 63,8%. Загальне зниження рівня жіночого безробіття в 2010 році 

можна спостерігати в Києві (з 66,7% до 42,8% в 2007 та 2010 рр. відповідно), 

Харківській, Тернопільській, Хмельницькій областях [3]. 

Проблема значної невідповідності у рівнях розвитку регіонів України 

посилюється дуже низькою мобільністю, обумовленою обмеженнями по 

реєстрації, великими цінами на житло, погано розвинутою системою транспорту, 

що постійно дорожчає. Все це, призвело до того, що в умовах ринкової економіки 

«жіночі» професії виявилися найменш конкурентоспроможними. Жінки 

становлять значну частину зайнятих у маргінальній економічній діяльності. Ця 

діяльність відбувається у своєрідних нішах, що виникли стихійно. Йдеться про 

неформальну зайнятість: торгівлю на стихійних ринках, «човникову» діяльність 

тощо. Це означає, що жінки несуть на собі основний тягар соціальних втрат 

ринкових реформ і змушені розробляти альтернативні економічні стратегії [2]. 

Існують категорії жінок, які менш захищені в соціальному плані, через 

неконкурентоспроможність, це – матері-одиначки, багатодітні матері, жінки 

передпенсійного віку і т.д. Важко влаштуватися жінкам у віці від 35 років, що 

звільнилися за власним бажанням. Ризикують втратити роботу й жінки, 

зайняті в таких сферах виробництва, які засновані на фізичній праці і здавна 

склалися як «чоловічі» (водії таксі, представники міліції, прокуратури, діячі 

комерційних і бізнес структур, на будівництві). Для більшості працюючих 

жінок головне – зберегти робоче місце, навіть ціною втрати в заробітку, аби 

мати гарантований дохід [14]. 

За даними Державного комітету статистики України, середній рівень 

зарплати жінок у 2011 році становив лише 73% порівняно з зарплатою чоловіків. 

Розвиток ринкової економіки в Україні, ймовірно, загострив гендерну проблему. 

Приватні роботодавці, враховуючи нинішню систему, часто вважають 
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невигідним брати на роботу жінку, яка має дітей або потенційно може стати 

матір’ю. Більшість пільг для працюючих жінок роботодавці розглядають як 

обтяжливі, що дедалі більше спричиняє посилення дискримінації [7]. 

Гендерні відмінності в оплаті праці призводять до того, що неповні сім’ї 

(без чоловіка) вірогідніше можуть опинитися за межею бідності. За 

дослідженнями науковців, найбіднішими сім’ями є неповні, де в дитини є 

лише один з батьків (або взагалі їх немає), і в 89 випадках зі 100 такі сім’ї – це 

сім’ї з одинокою матір’ю. Зокрема, 88,5% бідних сімей (межу бідності 

прийнято розглядати за міжнародними стандартами, тобто це 75% 

медіанного рівня сукупних витрат на душу населення) в Україні – це сім’ї, де 

діти не мають батька [10]. Багатьом молодим жінкам при працевлаштуванні 

доводиться підписувати контракт, що містить пункт про те, що в найближчі 

роки вони не підуть у декретну відпустку, в іншому випадку їм загрожують 

певні санкції. Тому проблемі дискримінації жінок необхідно приділити 

особливу увагу, здійснити ряд заходів щодо усунення дискримінації, 

підвищення зайнятості та соціальної захищеності жінок. 

Є проблеми на ринку праці й у жінок, які мають маленьких дітей. Так, 

багато українок скорочують декретну відпустку. У компанії мобільного 

зв'язку «life:)» – 16% співробітниць, в яких з'явилися діти, повертаються на 

роботу до виповнення дитині 6 місяців, ще 20% – до року. У компанії Крафт 

Фудз Україна, яка виробляє продукти харчування, більшість співробітниць 

виходять з декрету вже через 4 місяці після народження, бо лише до того часу 

компанії виплачують декретні [4]. Керівники компаній пояснюють ранні 

виходи з декрету небажанням самих робітниць втратити кваліфікацію. Проте, 

за визнанням співробітників, тривала відсутність на роботі співробітниці, що 

народила, не вітається (хоча й негласно). Жінки вимушені так вчиняти в 

основному через небажання псувати кар'єру, збудувати яку їм було непросто. 

Для деяких активних жінок тривала відпустка по догляду за дитиною може 

перетворитися на справжнє покарання, вважають психологи, і в багатьох 

випадках жінки змушені покинути свою роботу і стати безробітними [4]. 

Відповідно до статті 174 Кодексу законів про працю України і ст. 10 

Закону України «Про охорону праці», не можна допускати жінок до робіт із 

важкими умовами праці, робіт із шкідливими або небезпечними умовами 

праці, до підземних робіт (крім нефізичних робіт чи робіт із санітарного й 

побутового обслуговування) [7]. Існують також норми гранично допустимих 

навантажень для жінок при підійманні та переміщенні важких речей вручну, 

встановлені наказом Міністерства охорони здоров’я України. Перелік важких 

робіт зі шкідливими й небезпечними умовами, на яких забороняється 

застосовувати працю жінок, містить понад 500 видів робіт у різних галузях 
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виробництва. Забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, до нічної й понаднормової праці, роботи у вихідні дні, а 

також відправляти у відрядження. І все ж, чисельність жінок, які працюють у 

важких і шкідливих умовах, знижується вкрай повільно. За даними 

статистики, на важких роботах у промисловості частка жінок становить 20%, а 

в будівництві – понад 25% працівників. У цехах із важкими та шкідливими 

умовами працюють понад 30% жінок [7]. Сучасне законодавство дозволяє 

залучати жінок до роботи в нічний час, але тимчасово й лише в тих галузях, де це 

необхідно. Тож, залучаючи жінок до певних «чоловічих» робіт», можна 

скорочувати рівень безробіття в країні. 

Низька зарплата утримує жінок у залежності від чоловіків, заохочуючи 

представниць жіночої статі до заміжжя. Заміжні працюючі жінки виконують 

майже всю хатню роботу. Отже, чоловіки отримують вигоду як від вищої 

зарплати, так і від домашнього поділу праці. Останній, у свою чергу, 

послаблює позиції жінок на ринку праці [8]. Часто заперечується той факт, що 

дискримінація жінок на ринку праці є проблемою для України. Насправді 

дискримінація за статевою ознакою характерна як для державного, так і 

приватного секторів економіки. І це зовсім не означає, що немає робочих місць, 

або жінки не хочуть працювати. Навпаки, сучасні українки прагнуть 

реалізувати себе в суспільстві. Однак ще до співбесіди з потенційним 

роботодавцем, вони вже зазнають дискримінації, що випливає зі змісту 

оголошень у ЗМІ. Ідеться про безліч оголошень у газетах про прийом на роботу, 

які містять вимоги щодо віку, статі, і навіть зовнішнього вигляду бажаного 

працівника. Особливо часто застосовується відсів за статевою ознакою, коли 

йдеться про високооплачувані та престижні посади. 

Аналіз оголошень роботодавців про вакансії на декількох Інтернет-

сайтах засвідчив прояв прихованої дискримінації щодо жінок. Так, на 

популярному сайті ―Работа в Харькове‖ в оголошеннях представлено вдвічі 

більше вакансій, розрахованих на чоловіків, ніж на жінок. Із загальної 

кількості (12096) оголошень близько однієї третини містили інформацію щодо 

бажаної статі працівника, причому 2703 вакансій були розраховані суто на 

чоловіків і лише 1262 – на жінок. Аналіз оголошень на сайті ―Робота плюс‖ 

засвідчив, що загальна кількість оголошень з указівкою бажаної статі 

працівника була меншою, ніж на попередньому сайті. Водночас оголошень, 

розрахованих на чоловіків, було втричі більше, ніж розрахованих на жінок: 

відповідно, 356 та 110. Аналіз оголошень про вакансії на предмет прихованої 

дискримінації жінок проведений на інших сайтах показав схожі результати, 

де до 60 відсотків вакансій були розраховані виключно на чоловіків, а решта – 

на представників обох статей [11, с. 21]. 
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Зазвичай, такі оголошення можна побачити в агенціях 

працевлаштування або навіть у державних центрах зайнятості. Надзвичайно 

поширеною є практика відмови в прийомі на роботу на підставі сімейного 

стану та віку жінки. Зокрема, дискримінації при прийомі на роботу зазнають 

незаміжні жінки, жінки з малими дітьми й жінки старші 40 років. При цьому 

освіта, досвід та професійні якості до уваги просто не беруться. Як правило, у 

вищих навчальних закладах дівчата навчаються краще за хлопців, проте при 

розподілі «портфелів» надається перевага чоловікам [7]. Чоловіки також 

зазнають певних проявів дискримінації у суспільстві [9]. Тому гендерний рух 

означає досягнення рівних прав і можливостей, розвитку та повної реалізації 

людського потенціалу як чоловіків, так і жінок з метою утвердження 

загальнолюдської справедливості та максимального соціально-економічного 

прогресу людства. Кількість звільнених та залучених працівників протягом 

останнього періоду часу свідчить про жіноче безробіття. Частка звільнених 

жінок, що на 7,1% перевищує частку працевлаштованих. Дискримінація жінок 

тільки посилилася. Кількість вивільнених тільки протягом 2010 року жінок в усіх 

галузях економіки України складає 47,6 тис., що у відсотках до загальної 

кількості становить аж 56,0%. Частка жінок, що за аналогічний період 

працевлаштувалися, є меншою на 7,1% і складає від загальної кількості 

залучених тільки 48,9% [1]. У 2009 р. серед чоловіків спостерігався вищій рівень 

безробіття, ніж серед жінок [9].  

Таким чином, гендерний аналіз безробіття в Україні показав, що жіноче 

безробіття перевищує чоловіче, гендерний портрет українського безробіття має 

―жіноче обличчя‖. Для усунення економічних основ гендерної нерівності та 

скорочення рівня безробіття жінок необхідно змінити структуру попиту на 

ринку праці, практику найму і просування персоналу; приділити належну увагу 

гендерному вихованню, впровадженню гендерного підходу в педагогічну освіту. 

Офіційні посадовці найвищих рівнів мають публічно засудити дискримінацію та 

організувати всеукраїнські антидискримінаційні тренінгові програми як для 

держслужбовців на всіх рівнях влади, так і для профспілкових діячів та 

роботодавців. Верховна Рада має внести зміни до законодавства з тим, щоб 

заборонити оголошення про вакансії, що базуються на специфікації статі. 

Представляється доречною практика службових розслідувань щодо роботодавців, 

підозрюваних в дискримінації працівників за статевими ознаками. Є доцільність 

введення квот для жінок на підприємствах, в установах, організаціях; надання 

Державній службі зайнятості повноваження контролю за дотриманням даних 

квот; підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за розвиток 

інфраструктури ринку праці.  
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Соціалізація дітей-інвалідів та їх інтеграція у суспільство залишаються 

одним з найболючіших питань українського сьогодення. Все ще потребують 

вдосконалення системи фінансування, соціального забезпечення, 

реабілітаційні та навчальні програми. Проте, найгострішим питанням в 

Україні, на наш погляд, залишається необхідність включення дітей з 

функціональними обмеженнями у повноцінне життя суспільства, що є 

неможливим без внесення відповідних змін до чинного законодавства та змін 

у освітній та оздоровчій системах. 

Ставлення до дітей-інвалідів як до повноправних членів суспільства, 

бачення їх корисності суспільству в нашій державі неможливе без прийняття 

їх у спільноту, у повсякденне життя, у дитсадки, школи, університети, 

громадські та приватні сектори. Включення дітей з функціональними 

обмеженнями корисне і для дітей, які не мають розладів. Завдяки спільному 

навчанню здорові діти вчаться сприймати як належне людей з 

індивідуальними відмінностями та зручно почувати себе під час взаємодії з 

ними. А участь у щоденному житті класу допомагає дітям-інвалідам відчувати 

впевненість у собі та набувати нових умінь.  

Проте, після закінчення школи не менш важливим перед дітьми з 

обмеженими можливостями постає питання вибору професії. Як свідчить 

аналіз наукової літератури та Інтернет-сайтів професійно-технічних закладів 

освіти в Україні, перелік професій є дуже обмеженим і здебільшого 

зорієнтований лише на осіб чоловічої статі.Тому, враховуючи актуальність 

даної проблеми, темою нашого дослідження було обрано «Ґендерна 

соціалізація дітей-інвалідів в умовах навчання в професійно-технічних 

закладах освіти». 

Метою дослідження є проектування і теоретичне обґрунтування моделі 

процесу дослідження ґендерних особливостей доступу дітей-інвалідів до 

професійно-технічної освіти. Завдання дослідження: охарактеризувати 

ґендерні відмінності соціального становища дітей-інвалідів; проаналізувати 

нормативно-правове забезпечення і систему професійно-технічної освіти для 
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дітей-інвалідів; розробити модель процесу дослідження доступу дітей-

інвалідів до професійно-технічної освіти з урахуванням ґендерних 

особливостей. 

Ґендерна соціалізація – це неусвідомлений безперервний процес 

привласнення членами суспільства ґендерних норм і ролей та суспільних 

очікувань, виконання ними різних ґендерних ролей від народження до смерті 

[3, с.34]. Ґендерна соціалізація дитини починається від народження, коли 

батьки та інші дорослі, визначивши паспортну стать малюка, починають 

навчати його ґендерній ролі хлопчика чи дівчинки. 

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку педагогіки 

спостерігається посилена цікавість до проблем ґендерних категорій 

(О.Вороніна, І. Горошко, І. Жеребкіна та ін.). Науковий інтерес також 

викликають праці, пов'язані з медико-фізичною та соціальною реабілітацією 

інвалідів (Б. Ананьєв, Д. Батлер, С. де Бовуар, І. Кон та ін.).  

Відповідно до Декларації про права інвалідів (ООН, 1975), «інвалід» – це 

будь-яка особа, яка не може самостійно забезпечити повністю чи частково 

потреби нормальної особистості та соціального життя з нестачі, чи то 

природженої, чи набутої, їхніх фізичних або розумових можливостей [2, с. 12]. 

Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які 

сформувалися в попередні періоди життя і навчання молодих людей та 

суттєво впливають не тільки на їхню пізнавальну активність, а й на інтеграцію 

в освітнє середовище. Серед них: прогалини в знаннях;труднощі у подоланні 

бар’єрності навколишнього середовища, зокрема освітнього; труднощі у 

сприйнятті навчального матеріалу у загальноприйнятому вигляді; знижена 

працездатність, підвищена втомлюваність та виснажливість, порушення 

концентрації уваги; підвищена вразливість до інфекційних захворювань і в 

зв'язку з цим проблеми з відвідуванням занять; низький рівень фізичної 

підготовки; дефіцит комунікабельності; недостатня орієнтація в соціумі, 

низька соціальна активність; звичка до невимогливого, поблажливого 

ставлення, завищені уявлення про свої можливості; низький рівень мотивації 

досягнення мети, відчуття втрати майбутнього;низький рівень 

самоактуалізації, нерішучість, переважання інтравертності поведінки; низька 

самооцінка, нерозвиненість самоконтролю, підвищена тривожність, 

вразливість, емоційна нестійкість, депресивні стани та багато іншого. 

Як офіційні визначення, так і ті, що сформульовані рухом інвалідів, 

говорять про інвалідність безвідносно статі, і ґендерно-специфічна природа 

досвіду інвалідності залишається в тіні. Тим самим означені підходи маскують 

природу досвіду інвалідів, диференційовану залежно від різних соціальних 

підрозділів, таких як «раса», національність, релігія, клас або вік. У результаті 
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існує узагальнене – особа з інвалідністю, а не, наприклад, молода жінка з 

інвалідністю, або літня жінка з інвалідністю, або студентка з інвалідністю. 

Крім того, ці визначення інвалідності ігнорують диференційований характер 

ідентичності і статусу, адже саме ці чинники є ключовими для динаміки 

гноблення інвалідів. В умовах інвалідизуючих соціальних відносин люди-

інваліди відчувають пригнічення, їхній життєвий вибір обмежується, оскільки 

суспільство недооцінює фізичні і когнітивні сторони їхньої ідентичностей. 

В Україні проблема ґендерної ідентичності у зв'язку з інвалідністю 

практично не зачіпалася в дослідженнях, а на Заході ця тема потрапляє в поле 

академічної дискусії в 1980-ті рр. під впливом соціальних рухів. З одного боку, 

суспільство відмовляє інвалідам у статевому вираженні, і найпростіша 

ілюстрація того –  це знаки на туалетах у громадських установах на Заході. 

Відмітимо, що в Україні інвалідам на візках взагалі відмовлено у громадській 

діяльності, зважаючи на велику кількість фізичних бар'єрів, відсутність 

спеціально обладнаного транспорту, в'їздів у будівлі, ліфтів та місць 

громадського користування.  

Ґендер виступає найважливішим чинником переживання людиною 

інвалідності, про що свідчать такі факти зі статистики Всесвітньої організації 

охорони здоров'я: 

1) жінки з інвалідністю становлять соціальну групу з найнижчим рівнем 

життя; 2) жінки і діти з інвалідністю часто зазнають жорстокої (фізичної, 

сексуальної, емоційної) експлуатації; 3) в Україні дівчатка з інвалідністю 

практично не представлені серед учнів шкіл, а серед дорослих жінок-інвалідів 

практично 90% безробітних; 4) спеціалісти, що працюють з інвалідами, 

отримують низьку зарплату, тому серед них переважають жінки; 5) 

академічне співтовариство, включаючи представників феміністських 

напрямків, не цікавиться питаннями інвалідності, а в соціальній політиці у 

відношенні до інвалідів ігноруються ґендерні аспекти. 

Чоловіки, чинячи опір стигмі інвалідності, все ж можуть придбати 

очікуваний статус, якому відповідатимуть владні соціальні ролі, тоді як жінки 

в багатьох випадках позбавлені такої можливості. Стереотипні образи 

жіночності та інвалідності як пасивності, поєднуючись один з одним, лише 

підсилюють патріархальний вигляд конвенціальної фемінності, пропонуючи 

асоціації з жалістю, безглуздою трагедією, болем, святістю. Незважаючи на те, 

що демографічна реальність характеризується переважанням серед інвалідів 

літніх жінок, подібні репрезентації дуже рідкісні і переважно негативні: 

жінки-інваліди вважаються неадекватними як для економічного виробництва 

(традиційно більш відповідного для чоловіків, ніж для жінок), так і для 

традиційно жіночих репродуктивних ролей. У свою чергу, на перетині 
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смислових полів популярних образів маскулінності та інвалідності 

утворюються рольові невідповідності і формуються конфліктуючі 

ідентичності. Саме цей конфлікт потрапляє в центр уваги масової культури, 

що апелює до іміджу інвалідності в пошуках метафори слабкості, залежності, 

вразливості, втрати мужності. Життєва реальність чоловіків-інвалідів часом 

дуже відрізняється від стереотипних репрезентацій. Тут варто говорити не 

тільки про відмінність інтелектуальних і фізичних характеристик чоловіків, 

але й про те, що ці характеристики часто пов'язані з додатковими потребами, 

наприклад, ресурсами незалежного життя. 

Жінки-інваліди на 50% позбавлені можливостей освіти, сексуального 

самовираження та шансів стати батьками. Оскільки материнство зазвичай 

сприймається суспільством як найвище жіноче досягнення, жінки з 

інвалідністю не можуть реалізувати себе через суспільні установки, державну 

політику та культурні норми, які підтримують дані стереотипи. У світі, де 

прославляється «тілесна краса» – молоде атлетичне тіло, жінки з інвалідністю 

відчувають особливу дискримінацію. Їм залишається переживати 

супроводжуючі їх стан почуття втрати, смутку і страждання, асоційовані з 

особистою невдачею [5, c. 240]. Крім того, жінки-інваліди відчувають сильну 

дискримінацію у трудовій та сімейній сферах. У світовому масштабі вони 

найчастіше виявляються на найменш бажаних робочих місцях з низькою 

оплатою праці і стають бідними серед бідних. Жінки-інваліди, так само 

більшою мірою, ніж неінваліди, піддаються насильству, будь то фізичне, 

емоційне чи сексуальне. 

Жіночий досвід переживання реальності формується за допомогою 

соціального конструювання ґендерних відносин, які поділяють людей на 

категорії чоловіків і жінок. Цей досвід маскується ґендерно-нейтральною 

мовою. Ґендерні розмежування побудовані на такій соціальної організації, яка 

нав'язує діаду домінування відносин між чоловіками і жінками. Ці бінарні 

(гендерноспецифічні) розмежування й зумовлюють той факт, що чоловіки як 

вища частина діади пригнічують жінок. Дана форма організації відома як 

сексизм.  

У нашому дослідженні сексизм визначаємо як «систему гноблення, 

базовану на презумпції антагоністичних відносин між чоловіками і жінками. 

У цих стосунках чоловік реалізує свою владу над жінкою, будучи 

привілейованими або маючи перевагу, а жінок розглядають як нижчих істот. 

Система, яка організовує соціальні відносинитаким чином, що чоловіки 

можуть контролювати й експлуатувати жінок на індивідуальному, 

інституціональному і культурному рівнях, називається патріархатом» [6, с. 

140-145].Сексистські соціальні відносини стверджують чоловічі норми та 
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диктують, яку поведінку вважати «нормальною» як для чоловіків, так і для 

жінок. Ця діада пронизує всі інші соціальні відмінності, включаючи 

інвалідність, детермінує перевагу інтересів і діяльності чоловіків-інвалідів 

порівняно з інвалідами-жінками. Ґендерні відносини, вкорінені в 

сексистських поглядах на світ, роблять чоловіче нормою і відтворюють 

нерівність між чоловіками і жінками за допомогою сексистської діади, яка 

надає привілеї чоловікам, роблячи жінок нижчими істотами і нерівними 

чоловікам. Отже, сексистські соціальні відносини закріплюють владу чоловіків 

і роблять їхні якості переважаючими. Сексизм призводить до нерівних 

ґендерних відносин, нападаючи на атрибути ідентичності, самовизначення 

людини. Тому, спираючись на вище сказане, варто відмітити, що працюючи з 

інвалідами (жінками або чоловіками), соціальним працівникам, необхідно 

докласти зусиль у напрямі створення егалітарних відносин, які б 

стверджували суб'єктність тих і тих, упевнитися, що інваліди характеризують 

інтеракції з фахівцями як суб'єкт-суб'єктні [1, c. 120]. 

Принципи роботи викладачів і соціальних працівників зі студентами з 

особливими потребами такі: переглядати ієрархії між чоловіками і жінками; 

ставитися до жінок з повагою та гідністю; відштовхуватися від сильних сторін 

(цінувати навички і талант жінок); визначати потреби жінок і чоловіків у згоді 

з їх особистою думкою; зосередитися на характері тих послуг, які отримують 

жінки, а також на їх змісті та способі надання; стимулювати жінок розвивати 

та підтримувати послуги, що здійснюються ними самими; вибудовувати 

зв’язки між факторами, які впливають на життя жінок (ґендер, вік, сексуальна 

орієнтація та інші характеристики поряд з інвалідністю); формувати мережі 

підтримки та заохочувати обмін вміннями і навичками серед жінок; прагнути 

до виграшу всіх сторін. 

Керуючись цими принципами та методами в своїх взаємодіях з 

студентами-інвалідами, соціальні працівники та викладачі повинні 

усвідомлювати, що при цьому вони можуть зіткнутися з цілою низкою 

труднощів. Мова йде про ті протиріччя, які ускладнюють завдання соціальної 

роботи та створюють додаткові перешкоди до вирішення проблем жінок та 

чоловіків. Отже, це:створення пасток уявної рівності;породження конфліктів 

між інтересами жінок і дітей, жінок і чоловіків;робота з нерівними 

відносинами всередині сім'ї;спроби урівноважити домашні обов'язки з 

оплачуваною роботою;прийняття відповідальності за турботу про інших за 

рахунок ігнорування власних потреб;реалізація права жінок піклуватися про 

інших, не будучи пригнобленими вимогами і труднощами обслуговуючої 

праці;залучення чоловіків в обслуговуючу роботу, догляд за 

близькими;нестача ресурсів і часу;чуйне ставлення до особливих потреб 



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 119 ~ 
 

особливої групи жінок,ставши природною частиною повсякденної праці 

соціальних працівників, подвоїть їхні зусилля в прагненні будувати адекватні 

відносини з жінками-інвалідами.Отже, можна постулювати, що досвід 

інвалідності не є ґендерно-нейтральним, адже чоловіки і жінки мають справу 

з різними реаліями, які формують досвід і розуміння інвалідності.  

Аналізуючи нормативно-правові акти щодо захисту прав і свобод дітей-

інвалідів та забезпечення права на здобуття освіти, можемо постулювати, що 

соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової 

допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації та сприйняття 

інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього 

догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського 

транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів. 

Як результат, в Україні сформовано державну систему соціальної 

підтримки осіб із функціональними обмеженнями, яка базується на системі 

правових документів, і ця правова база могла б слугувати непоганим 

підґрунтям для вирішення проблем осіб з функціональними обмеженнями за 

умови усунення недоліків практики її застосування (як-от: неповне 

задоволення визначених законами і нормативами потреб фінансування 

спеціалізованих закладів; невиконання законодавства на належному рівні 

всіма ланками державного управління і фахівцями первинних структур). 

Система професійної підготовки неповносправних дітей. Професійне 

навчання для інвалідів – це підвищення їхнього соціального статусу та 

можливість підвищення рівня доходів, розвиток навичок та вміння 

працювати. Для суспільства професійне навчання інвалідів – це зниження 

напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, 

розв’язання соціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного 

навчання інвалідів – інтеграція їх у суспільство. 

В Україні фахову підготовку інвалідів здійснюють навчальні заклади, 

підпорядковані міністерствам праці та соціальної політики, освіти і науки, 

центри професійної реабілітації інвалідів, підприємства громадських 

організацій інвалідів, державна служба зайнятості (для тих інвалідів, які 

звернулись до неї за допомогою у працевлаштуванні). 

Аналіз сайтів закладів професійної освіти свідчить, що у сфері 

управління Міністерства праці та соціальної політики функціонує 6 

спеціалізованих навчально-виховних закладів інтернатного типу, 

призначених для професійної, фізичної та соціальної реабілітації, а також 

здобуття робітничих професій і спеціальностей найбільш незахищеною 

молоддю віком від 15 років, яка має I, II, III групу інвалідності. Це Кам’янець-

Подільський планово-економічний технікум-інтернат, Харківський обліково-
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економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка, Житомирське вище 

професійно-технічне училище-інтернат, Чернігівський юридичний коледж, 

Самбірське професійно-технічне училище-інтернат, а також Луганське 

професійно-технічне училище-інтернат. Щороку до них вступає понад 500 

інвалідів. Навчання студентів здійснюється за спеціальностями: 

«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємств», «Соціальна робота», 

«Право» — та за робітничими професіями: кравець, закрійник, складальник 

верху взуття, оператор комп’ютерного набору та ін. 

Для вирішення проблеми професійної реабілітації та адаптації до життя 

у суспільстві дітей-інвалідів практикуються різні форми навчання. Так, у 

професійно-технічних навчальних закладах створюються спеціальні групи 

(100 груп) для навчання дітей-інвалідів, а в допоміжних школах-інтернатах – 

спеціальні групи професійно-технічного навчання. Триває робота щодо 

створення спеціальних груп з навчання за різними робітничими професіями. 

З метою підвищення соціального захисту таких дітей передбачено їх 

зарахування до професійно-технічних навчальних закладів. Так, згідно з 

підпунктом Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних 

закладів, затверджених наказом МОН від 06.06.06 № 441 та зареєстрованих у 

Мінюсті України за № 790/12664, поза конкурсом при позитивних 

результатах вступних іспитів зараховуються діти-інваліди, яким не 

протипоказане навчання за робітничою професією. 

У той же час в отриманні освіти дітьми-інвалідами є багато 

невирішених питань. Це пошук робочого місця після завершення навчання. 

Якщо ж його вдається знайти, то наступною може виникнути транспортна 

проблема. Варто також зауважити, що існують захворювання, для яких немає 

спеціалізованих закладів, наприклад, для дітей з ДЦП, аутизмом, але зі 

збереженим інтелектом.  

Тож професійна підготовка дітей-інвалідів та подальше їх 

працевлаштування передбачають індивідуальну допомогу інвалідам для 

підтримання спроможності вести повноцінне соціальне життя: умови 

обслуговування і засоби, які б гарантували як фізичну, так і психологічну 

незалежність. 

На підставі теоретичного аналізу наукової літератури, нормативно-

правової бази та досвіду діяльності закладів професійно-технічної освіти для 

дітей-інвалідів нами визначені й класифіковані ключові проблеми 

професійної підготовки дітей-інвалідів (див. рис.1).  

Первинними, або системоутворюючими проблемами професійно-

технічної освіти дітей-інвалідів нами визначено соціальні; вторинними 

(наслідковими) – психолого-педагогічні; третинними – ґендерні.  
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Рис.1. Виявлення ключових психолого-педагогічних проблем професійної 

підготовки дітей-інваліді 

Постає потреба в проектуванні моделі процесу дослідження ґендерних 

особливостей доступу дітей-інвалідів до навчання в ПТУ (див. рис. 2).  

Метод моделювання широко використовують у наукових дослідженнях. 

Його обґрунтування знаходимо в працях В.Афанасьєва, Б.Глинського, 

В.Штоффа та інших науковців [4, с. 382]. Під соціально-педагогічним 

моделюванням ми розуміємо відображення провідних характеристик 

перетворюваної системи (оригіналу) у спеціально сконструйованому модель, 

яка в чомусь простіша за оригінал і дозволяє виявити те, що в оригіналі 

приховано, неочевидно в силу його складності. При цьому модель повинна 

мати схожість з оригіналом, бути здатною заміщати його в певних відносинах 

і відкривати нові властивості оригіналу, нові можливості його вдосконалення. 

Реалізація представленої моделі дослідження гендерних особливостей 

доступу дітей-інвалідів до навчання в ПТУ (рис. 2) дозволить глибше 

Проблеми дітей-інвалідів 

Соціальні 

Проблеми, пов’язані з 
недоліками фінансового і 
матеріально-
технічногозабезпечення 

Проблеми у сфері освіти. 

Проблеми нормативно-
правового забезпечення. 

Проблема працевлаштування. 

Проблеми, пов’язані з 
недоліками системи охорони 
здоров’я. 

Недостатня кількість інформації 
щодо шляхів подолання 
існуючих проблем та загального 
розвитку. 

Психолого-педагогічні 

Конфлікти в сімї. 

Гіпер- та гіпоопіка. 

Соціальна ізольованість дітей-
інвалідів. 

Встановлення 
міжособистісного контакту 
родини з дитиною-інвалідом. 

Проблеми самообслуговування 
дітей. 

Проблеми з постійним 
медикаментозним лікуванням 
дитини, її періодичною 
госпіталізацією, спеціальним 
режимом дня, розвитком у 
дитини навичок самоконтролю. 

Гендерні 

«Норма успішності/статусу» – 
цінність чоловіка 
визначається розміром його 
заробітку та успішністю на 
роботі. 

Професії для дітей-інвалідів 
здебільшого чоловічі 

Гендерно-обумовлена 
нерівність в оплаті праці. 

«Норма антижіночності» 
містить ідею про те, що 
чоловікам слід уникати видів 
роботи на виявлення 
особистісних рис, що 
асоціюються з жіночністю. 
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зрозуміти ґендерні проблеми дітей-інвалідів під час здобуття ними професії 

та покращити систему професійно-технічної освіти дітей-інвалідів.  

 

Рис.2 Модель процесу дослідження ґендерних особливостей доступу дітей-інвалідів до 

навчання в ПТУ 

Таким чином, Проведений аналіз системи професійно-технічної освіти 

дітей-інвалідів в Україні дозволив нам охарактеризувати гендерні відмінності 

соціального становища дітей-інвалідів. Основними проблемами визначено 

поширеність гендерних стереотипів (зокрема: «Норма успішності/статусу» – 

цінність чоловіка визначається розміром його заробітку та успішністю на роботі; 

«Норма антижіночності» містить ідею про те, що чоловікам слід уникати видів 

Ціль: дослідити специфіку системи освіти в професійно-технічних училищах для дітей-інвалідів та 
ймовірність працевлаштування за спеціальністю залежно від статі. 

Діти-інваліди Система освіти в професійно-технічних училищах 

- аналіз документів; 

- аналіз виховної роботи 

професійно-технічних училищ. 

- анкетування; 

- бесіда; 

- семінари; 

- лекції; 

Прогнозований результат: виявлений рівень забезпечення прав дітей-

інвалідів на освіту та роботу (вибірка за статтю).  

Критерії: 

якісний стереотипність поділу жіночих та чоловічих професійних сфер; 

кількісний розподіл дівчат та хлопців з інвалідністю за напрямками навчання; 

особистісний інтерес дітей-інвалідів до професійної діяльності/навчання в ПТУ, самореалізація; 

Дослідити ґендерні стереотипи 

щодо чоловічих та жіночих 

професій у дітей-інвалідів. 

Проаналізувати 

систему ПТУ для дітей-

інвалідів. 

Створити програму соціально-педагогічної 

роботи з дітьми-інвалідами, спрямованої 

на усунення в них ґендерних стереотипів у 

професійнійсоціалізації. 

 

- аналіз літератури; 

- опитування: 

- аналіз досвіду; 

- інтерв’ювання. 
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роботи на виявлення особистісних рис, що асоціюються з жіночністю; гендерно-

обумовлена нерівність в оплаті праці та можливостях працевлаштування людей-

інвалідів). Було встановлено, що потенційні професії у системі професійно-

технічної освіти України для дітей-інвалідів здебільшого «чоловічі», що створює 

обмеження доступу дівчат-інвалідів для успішної самореалізації.  

2. В Україні сформовано державну систему соціальної підтримки осіб із 

функціональними обмеженнями, яка базується на системі правових 

документів, і ця правова база могла б слугувати непоганим підґрунтям для 

вирішення проблем осіб з функціональними обмеженнями за умови 

усунення недоліків практики її застосування (як-от: неповне задоволення 

визначених законами і нормативами потреб фінансування спеціалізованих 

закладів). 

3. В представленій моделі дослідження ґендерних особливостей доступу 

дітей-інвалідів до професійно-технічної освіти розглядається взаємозв’язок 

неповносправних дітей з системою освіти в професійно-технічних закладах для 

дітей-інвалідів. Ціллю моделювання є дослідження специфіки системи освіти в 

ПТУ для дітей-інвалідів та ймовірність працевлаштування за спеціальністю 

залежно від статі. Завдання: дослідження  ґендерних стереотипів щодо чоловічих 

та жіночих професій у дітей-інвалідів; аналіз системи ПТУ для дітей-інвалідів; 

створення тренінгової програми, спрямованої на усунення ґендерних 

стереотипів дітей-інвалідів у професійній соціалізації.  
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Науковий керівник: к.філос.н., доц.  Г. Г. Фесенко  

 

Харківський національний університет  
міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Стратегія гуманітарного розвитку України передбачає, зокрема, 

«удосконалення суспільства шляхом його наближення до потреб людини у 

всіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розкриття 

творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості 

відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів» [1]. Через 

розвинуті творчі здібності особа здатна до більш продуктивної 

інтелектуальної, трудової діяльності (наприклад, музика є ефективним 

інструментом для розвитку покращення пам’яті, мовних здібностей, 

логічного мислення) [2]. Саме тому забезпечення рівних можливостей 

(незалежно від статі) для естетичного розвитку дітей шкільного віку м. Чугуєва 

має стати одним з пріоритетів міської влади у роботі з молоддю. 

Гендерна політика передбачає певні обов’язки держави щодо 

соціальних статей, що мають бути відображені у бюджетних обов’язках: 

забезпеченні гендерної справедливості у розподілі відповідних бюджетних 

коштів. Втім, у вітчизняній муніципальній практиці відсутні усталені 

фінансові механізми, спрямовані на утвердження принципів гендерної 

рівності у бюджетній політиці, що й обумовлює актуальність даного 

дослідження. Особливого значення питання естетичного виховання дітей 

набуває у 2013 році, у який Президент України ухвалив провести в Україні Рік 

дитячої творчості з «метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних 

потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих 

дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та 

розбудови системи позашкільної освіти» [3]. 

Досягнення гендерної рівності у бюджетній політиці щодо програм 

дитячої творчості відповідає сучасним стратегіям розвитку  суспільства. 2013 

р. об’явлений в Україні роком дитячої творчості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що одна з 

найактуальніших проблем практично не розроблена у вітчизняними 

дослідниками. Окремі питання розробляли С. Гаращенко [4], Т. Іваніна, 
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О. Кисельова, І. Коломієць [5]. Разом з тим, зарубіжні дослідники проявляють 

активний інтерес до зазначеної проблематики. Там здійснений крок вперед 

до «гендерного бюджетування», що розуміється як аналіз і творення 

державного/міського бюджету, орієнтованого на встановлення відмінностей 

його впливу на різні групи жінок і чоловіків, який передбачає обов’язки 

держави щодо соціальних статей і перенесення їх у бюджетні обов’язки [6]. 

Метою дослідження є ґендерний аналіз видатків міського бюджету на 

забезпечення естетичного розвитку дітей шкільного віку м. Чугуєва 

Харківської області. 

Сучасні стандарти ефективного використання людського потенціалу, як 

одного з головних ресурсів держави, передбачають й врахування його 

креативності. Через розвинуті творчі здібності особа здатна до більш 

продуктивної інтелектуальної, трудової діяльності. Саме тому ознакою якісної 

середньої освіти стає наявність серед обов’язкових (а не варіативних, як в 

Україні) предметів естетичного спрямування. Так, музика розглядається як 

ефективний інструмент для розвитку покращення пам’яті, мовних 

здібностей, логічного мислення. Тому звичайною практикою у європейських 

школах є навчання усіх дітей грі на музичному інструменті. За міжнародними 

стандартами м. Чугуїв має недостатній рівень охоплення дітей шкільного віку 

послугами естетичного виховання – 10,21% (5,57% у музичній школі, 4,64% – у 

художній) [7]. 

Освітніми послугами цих закладів, у більшій мірі, користуються дівчата. 

У 2011-2012 навчальному році в Чугуївській дитячій музичній школі 

навчалось 68% дівчат (всього навчалось 187 дітей) [8], в дитячій художній 

школі ім. І.Є. Рєпіна – 73% дівчат (всього навчалось 156 дітей) [9]. При цьому у 

м. Чугуєві хлопців на 6% більше, ніж дівчат (станом на 1 січня 2012 р на 

території м. Чугуєва проживає дітей шкільного віку (6-17 років) – 3360) [10]. 

Це, у свою чергу, засвідчує існування диспропорції у розподілі бюджетних 

коштів на естетичне виховання хлопчиків і дівчаток. Актуальним стає 

питання більш справедливого (гендерно-симетричного) розподілу 

бюджетних коштів. Зокрема, у 2011 році виділено 890 786 грн. на дитячу 

музичну школу м. Чугуєва. В середньому вартість навчання 1 учня в музичній 

школі коштує для бюджету м. Чугуєва 4 763,56 грн. (890 786 грн.: 187 = 4 763,56 

грн.). Оскільки серед учнів 127 дівчинки і 60 хлопчиків, то на навчання дівчат 

витрачено 604 972 грн. (127 х 4 763,56 грн. = 604 972 грн.), а на навчання 

хлопців – 290 960 грн. (60 х 4 763,56 грн. = 285 814 грн.). Оскільки за 

статистичними даними в м. Чугуєві проживає – 3360 дітей віком від 6 до 17 

років і серед них 1768 хлопчиків і 1592 дівчаток, можна констатувати, що на 

музичну освіту одного хлопчика виділено з міського бюджету 161,66 грн. 
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(285 814 грн.: 1768 = 161,66 грн.), а на одну дівчинку – 380,00 грн., (604 972 грн.: 

1592 = 380,00 грн.). Отже, гендерна диспропорція складає 2,4 на користь дівчат. 

Обсяг фінансування дитячої художньої школи ім. І.Ю. Рєпіна у 2011 

році склав 227 919 грн [11]. В середньому вартість навчання 1 учня в художній 

школі коштує для бюджету м. Чугуєва 1461,02 грн. (227 919 грн. : 156 = 

1461,02 грн.). Оскільки серед учнів 114 дівчинки і 42 хлопчика, то на навчання 

дівчат витрачено 166 556 грн. (1461,02 грн. х 114 = 166 556 грн.), а на навчання 

хлопців – 61 363 грн. (1461,02 грн. х 42 = 61 363 грн.). Отже, знов спостерігаємо 

гендерну нерівність на користь дівчат у 3 рази: на художню освіту одного 

хлопчика виділено з міського бюджету 34,71 грн. (61 363 грн. : 1768 = 

34,71 грн.), а на одну дівчинку – 104,62 грн. (166 556 грн. : 1592 = 104,62 грн.). 

Враховуючи те, що фінансування естетичного виховання дітей здійснюється 

із розрахунку на одну дитину, фактичне розподілення державних коштів 

відбувається з порушенням гендерного балансу.  

Попередній аналіз виявив, що потреби хлопців в естетичній освіті 

менше задовольняються (рис 1; рис. 2) через низку причин: по-перше, 

пропозиції музичної школи орієнтовані більше на дівчат (наприклад, відсутні 

музичні класи гри на саксофоні, бас-гітарі, барабанах тощо); по-друге, 

впливають гендерні стереотипи щодо зразків «чоловічого» способу життя. 

Історично Чугуїв склався як військове містечко, за радянських часів тут 

розташовувалися військове училище, військова частина. Батьки теперішніх 

школярів, військові пенсіонери, можуть недооцінювати вплив мистецтва на 

становлення «справжнього чоловіка», захисника вітчизни. Разом з тим, історія 

міста має й потужні культурні аргументи – тут у сім`ї військового поселенця 

народився майбутній видатний митець І.Ю.Рєпін.  
 

 
 

Рис. 1. Гендерна статистика учнівського складу  
Чугуївської дитячої музичної школі за спеціальностями ( 2011-2012 навч. рік) 
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Рис. 2. Гендерна статистика учнівського складу Чугуївської  
дитячої художньої  школи імені І. Ю. Рєпіна за класами (2011-2012 навч. рік) 

 

За статистичними даними, гендерною домінантою у діяльності закладів 

естетичного виховання є «дівчинка 9-13 років». Разом з тим, на теперішній час 

сталою є тенденція, що більшість учнів переривають навчання у 12-13 років. 

Цей факт свідчить про недостатній рівень послуг для дітей підлітків, а 

значить, бюджетні кошти мають низький «коефіцієнт корисної дії». 

Слід також зазначити, що сьогодні посилюється диференціація 

художніх потреб і смаків молоді під впливом урізноманітнення поля 

художнього життя. Творча самореалізація підлітків потребує сучасного 

художнього контексту естетичних послуг – нових за змістом та формою. Отже, 

художні пропозиції шкіл естетичного виховання повинні модернізуватися. 

Нажаль, у Чугуєві відсутні сучасні естетичні послуги, які б задовольняли 

потреби – як дівчат, так і хлопців старшого віку (14-17 років). Постає питання 

щодо вирівнювання гендерного дисбалансу у наданні естетичних освітніх 

послуг різним статево-віковим групам дітей шкільного віку. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Шляхи вирівнювання 

гендерного дисбалансу у міському бюджеті щодо фінансування шкіл 

естетичного виховання: 

1. Підвищення якості послуг шкіл естетичного виховання м. Чугуєва через 

урахування мистецьких потреб усіх статевовікових груп дітей шкільного віку. 
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2. Актуалізація питання про підвищення внеску учнів/учениць шкіл 

естетичного виховання у культурний та соціо-економічний розвиток 

громади м. Чугуєва. 

3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для дітей та їх батьків з 

метою подолання гендерних стереотипів та про важливість естетичної 

освіти для розвитку інтелектуальної діяльності людини, формуванні 

потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. 

4. Для реалізації принципів гендерного бюджетування при фінансуванні 

шкіл естетичного виховання м. Чугуєва використовувати ресурси міських 

цільових програм Культурного розвитку (додаток 1), Позашкільної освіти в 

частині витрат на навчання хлопчиків та дівчат різних вікових груп. 

Додаток 1 

Пропозиції «гендерних вставок» до  

Комплексної міської Програми культурного розвитку м. Чугуєва  

  Підвищення якості послуг з естетичного виховання дітей шкільного віку 
м. Чугуєва відповідно до сучасних вимог художнього життя та естетичних потреб 
молоді  

1. Модернізація навчальних програм у напрямку урахування естетичних 
потреб дітей шкільного віку різних статево-вікових категорій (покращити 
показники з кількості учнів, які навчаються у старших класах; а також гендерну 
статистику – з кількості учнів-хлопців).  

 Провести конкурс навчальних програм (з рекламною компанією, 
залученням провідних фахівців Харківської області). 

 Просвітницькі заходи для дітей та їх батьків щодо важливості 
естетичного виховання у інтелектуально-психологічному розвитку 
дитини. 

2. Охоплення естетичним вихованням ширшого кола дітей. 
Збільшити кількість учнів у школах естетичного виховання:  

 Проведення аудиту культурних потреб молоді (з інформаційно-
просвітницькою компанією для дітей та їх батьків для визначення 
діапазону затребуваних естетичних потреб). 

 Проведення конкурсів, фестивалів, концертів для вихованців шкіл 
естетичного виховання (заохочення, нагородження вихованців). 

 Сприяння вихованцям шкіл естетичного виховання в участі в 
обласних, всеукраїнських, міжнародних культурних заходах. 

3. Інтеграція талановитої молоді у культурну індустрію міста. Створення умов 
для художньо-прикладних сфер діяльності, культурного підприємництва:  

 Організація інформаційних заходів на підтримку професійної 
спрямованості мистецької діяльності (де творчість стає основою для 
професійного зростання), спільно з вищими навчальними закладами, 
що здійснюють підготовку за творчими професіями (архітекторами, 
дизайнерами і т. ін.), проведення профорієнтаційних шкіл, 
тематичних зустрічей з відомими діячами творчих професій). 
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міського господарства імені О. М. Бекетова 

  

Про жінок в мистецтві найчастіше говорять як про муз, що надихають 

майстрів на створення своїх величних шедеврів. А що можна сказати про 

жінку в ролі творця? У статті розглядається жіноча кар'єра епохи 

Просвітництва на прикладі двох видатних художниць - Розальби Кар'єри і 

Марі Елізабет Луїзи Віже-Лебрен.  

Метою даної роботи є розкриття такого феномена, як успіх жінки-

художниці в чоловічому суспільстві творців; метод дослідження — 

порівняльно-біографічний. Та варто завдатися питанням «Перерахуйте 

найбільш видатних художників», як відповіддю слугують 

переважно  прізвища чоловіків, та й саме питання з каверзою - «... видатних 

художників». Однак, в епоху Просвітництва ми спостерігаємо таких 

талановитих майстринь, як Мері Бив, Елізабет Софі Шерон, Марія Сибілла 

Меріан, Тереза дель По, Рашель Рюйша, з яких найвідоміші - Розальба Кар'єра 

і Віже-Лабен. 

Розальба Кар'єра (1675 - 1757) - італійська художниця і мініатюристка 

Венеціанської школи, одна з головних представниць стилю рококо в 

мистецтві Італії та Франції. Її успіх в якості портретистки був настільки 

високо оцінений, що буденним стало називати інших жінок-художниць 

Англійською Кар'єрою, Німецькою Кар'єрою, Голландською Кар'єрою і т. п. 

Дочка майстринi за мережева. За припущенням ряду дослідників, вчилася у 

своєї матері і починала як декоратор табакерок із слонової кістки (що 

призначалися для продажу туристам); звідси - її інтерес до портретної 

мініатюри.  

У віці 25 років за свої роботи була обрана в гільдію художників - 

Академію Св. Луки в Римі. У 1716 р. познайомилася у Венеції з великим 

фінансистом і знаменитим колекціонером П'єром Кроза і за його порадою в 

березнi 1720 р. разом з родиною переїхала до Парижу, де її пастелі мали 

величезний успіх, який став одним з імпульсів до зародження мистецтва 

рококо. У французькій столиці отримала замовлення на 36 портретів членів 

королівської сім'ї (у тому числі написала портрет дофіна Людовика - 
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майбутнього короля Людовіка XV - одну з кращих своїх робіт). У Парижі вона 

вела щоденники і листування, познайомилася з Ватто, написала його портрет. 

У тому ж році була обрана членом Французької Королівської Академії 

живопису; в наступному 1721 повернулася до Венеції, у свій будинок на 

Великому Каналі. У 1730 р. Кар'єра покинула Венецію, 6 місяців працювала у 

Відні, при дворі імператора Карла VI, її цінувальника і патрона. Ученицею 

Кар'єри у Відні була дочка Карла VI, майбутня імператриця Марія Терезія. 

Твори Кар'єри були надзвичайно популярні в Європі при монарших 

дворах і у знаті, секрет цього успіху зрозумілий, - все її портрети сповнені 

найніжнішої чарівності, її персонажі - усміхнені, гарні (і вельми прикрашені), 

їх внутрішній світ повний тонкої чарівності, жіночності, легкості (настільки 

близькими художньому світогляду рококо). 

У 1750-х роках художниця втратила зір: дві операції з видалення 

катаракти не допомогли, і художниця до кінця днів залишилася сліпою. У XIX 

і на початку XX століття на хвилі феміністського руху були написані кілька її 

біографій, нещодавно німецька письменниця Мікаела Ярі написала про неї 

історичний роман [1]. 

Марі Елізабет Луїза Віже-Лебрен (1755-1842) - французька художниця. 

Перші уроки живопису одержала вiд свого батька, потім користувалася 

консультаціями Жана Батіста Греза, Жозефа Верне, Габріеля Франсуа Дуаєна 

та інших майстрів. Вже наприкінці 1760-х рр. Віже малювала цілком 

професійно: непрямим свідченням її успіху може служити те, що її майстерня 

була формально закрита владою за відсутність патенту у юної художниці. 

У 1776 р. Віже вийшла заміж за Жана Батіста П'єра Лебрена, художника 

і, більшою мірою, торговця живописом. Зв'язки чоловіка посилили 

популярність юної художниці-портретистки в середовищі французької знаті, 

і нарештi Віже-Лебрен була запрошена до Версалю малювати королеву. Марія 

Антуанетта дуже високо оцінила роботу художниці і засипала її додатковими 

замовленнями, а в 1783 р. вчинила, зі свого боку, певний тиск на французький 

художній істеблішмент з тим, щоб Віже-Лебрен було благополучно обрано 

членом Королівської академії живопису і скульптури. 

З 1780-х рр.. Віже-Лебрен багато їздила по Європі (часто разом з 

чоловіком), працюючи в різних країнах, в тому числі в Росії. В цих поїздках 

нею були написані портрети багатьох осіб царського оточення, державних 

діячів та інших помітних фігур. У різних країнах Віже-Лебрен також 

обиралася в місцеві Академії мистецтв. У пізні роки залишила заняття 

живописом. Написала «Спогади про моє життя» (1835-1837), повні яскравих і 

живих історичних і художніх свідчень. Віже-Лебрен залишила 660 портретів і 
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близько 200 пейзажів. Манера письма її ясна і точна, чи не найбільшою 

жвавістю відрізняються автопортрети, які вона писала багато і охоче [2]. 

Так що ж сприяло такому успіху цих художниць? По-перше, не на 

останньому місці стоїть походження, тобто  сім'я і освіта. Мати Розальби 

Кар'єри так чи інакше була пов'язана з мистецтвом, що не могло не вплинути 

на можливі схильності дочки до творчості. Починаючи з розпису табакерок, 

поступово її роботи виросли в написання портретів, для яких вона відкрила 

незвичайне застосування пастельних фарб. Її успіх у портретному живописі 

призвів до того, що видатні іноземці, які прибували до Венеції, вимагали, щоб 

саме Розальба зобразила їх. Здавалося б, дочка з родини середнього класу, але 

творчість згодом привела  її до успіху. Допомога матері у виготовленні 

виробів з мережева на продаж визначила її подальше життя як  відомої 

художниці. 

Марі Елізабет Луїза Віже-Лебрен - дочка портретиста. У своєму 

щоденнику вона говорить: «... Моя любов до малювання проголосила сама 

себе ще в ранньому дитинстві. У сім чи вісім років я намалювала людину з 

бородою. Коли це помітив батько, він неймовірно зрадів і вигукнув: "Ти 

будеш художницею, сонечко, яких ще не було!" [3]. Знову бачимо вплив сім'ї, 

на цей раз більш значний, і виражався вiн не тільки у тому, що батько 

поважав талант доньки, але і в передачі їй своїх знань у живописі. Батько її був 

не аби яким художником, а вельми відомим в ті часи. Отже, рівень 

популярності Луї Віже може говорити і про якість освіти, яку отримала Віже-

Лебрен. По-друге, знайомства у вищому суспільстві. Для Розальби відкрилися 

двері Гільдії - організації (або об'єднання), яка надала жінкам більше 

простору для самореалізації, ніж у попередні роки [4]. Не будемо забувати і 

про її близьке знайомство з багатим фінансистом П'єром Кроза. Безсумнівно, 

його фінансова участь мала місце. Це знайомство стало перепусткою у вище 

суспільство, що дозволило таланту Кар'єри завойовувати серця 

шанувальників її картин, у тому числі і Карла VI. Могутність знайомств 

складно недооцінити. 

В особі свого чоловіка Жана Батіста П'єра Лебрена знайшла вихід у 

суспільство і Віже-Лебрен. Ймовірно, тут не обійшлося без салонів - в даному 

випадку це — гурток обраних осіб, які збиралися в приватному будинку для 

обговорення останніх тенденцій в культурі, починаючи з філософії та 

політики і закінчуючи мистецтвом [5]. Салони були й інститутом, і жіночим 

простором, в якому "порушувались питання про інтелектуальну рівність 

жінок з чоловіками, про важливе значення жінок у створенні культури, про 

мир і гармонію як суспільні цінності, що протистоять цінностям держави" [6]. 

Не останню роль у тому, що питання про природу жінок, їх роль та 
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положення в суспільстві стало центральним для салонів, грав той факт, що 

саме жінки очолювали салони, запрошували гостей і керували бесідою. 

"Характерною рисою салонів, яка відрізняє їх від інших культурних 

інститутів, таких, як чоловічі літературні гуртки та клуби в кабаре і кавових 

будинках, було домінування в них жінок" [7]. 

Салонна діяльність ототожнювалася з суспільною активністю жінок. У 

зв'язку зі зростанням впливу жіночих салонів на соціальні процеси в XVIIІ в. у 

Франції і домінування в них жінок, жіноче питання з інтелектуального 

перетворювалося на питання соціальне [8]. Таким чином, французькі салони 

мали велике значення для зародження фемінізму. Але повернемося до Марі 

Елізабет. Ступені зв'язків і знайомств зі знаттю привели її до королеви Франції 

Марії Антуанетти. А що може бути могутнішим за покровительсво і 

поклонiння уряду країни перед талантом, жіночим генієм? 

Так чи інакше, вісімнадцяте сторіччя називають періодом 

Просвітництва або Століттям розуму. Нові політичні, економічні та наукові 

теорії, що з'явилися слід за революцією і урядовими змінами, висунули новий 

ідеал вільної особистості. Почалася боротьба за емансипацію людини і 

надання громадських прав чоловічому населенню, проте становище жінок 

мало чим змінилося [9]. Але жінки - (могутні особистості) долали і заборони, і 

забобони. І Розальба Карьерра, і Віже-Лебрен - яскравий тому доказ. Їхня 

професійна кар'єра в XVIII в. явище рідкісне, але аж ніяк не унікальне. Так, у 

науковій сфері відомий випадок, коли в 1722 році графиня Вітторія Дельфіна-

Доза стала домагатися в Болоньї ступеня доктора прав і блискуче витримала 

запропонований їй публічний диспут, що викликало цілу бурю протестів. 

Слідом за тим з'явилися в Болоньї жінки-професора, слава про яких гриміла 

по всій Італії: Лаура Бассі (1711-1778), більше 25 років викладала фізику, і 

Ганна Моранді (1716-1774), що читала анатомію (обидві - жінки заміжні), 

Гаетана Аньєзі (1718-1798), яка на публічному диспуті 1738 року в складі 191 

філософської тези захищала і здатність жінки до наук, а згодом на всю Європу 

прославилася своїм підручником з математики («Instituzioné analitiche», 1748), 

відхилила кафедру, запропоновану їй в 1750 році Болонським університетом, і 

цілком віддалася справі благодійності [10]. 

Взагалі ідея рівноправності жінок була вперше висунута саме в XVIII 

столітті, знову ж таки, завдяки великому впливу салонів. У суспільстві немов 

стався вибух, який розширив можливості жінок для самореалізації в 

суспільстві і мистецтві. А успішне професійне становлення Розальби і Марі 

Елізабет Луїзи створювало для боротьби за права жінок досить привабливі 

приклади, якi надихають. Звичайно, вони - не єдині жінки-художниці епохи 

Просвітництва, але, мабуть, найталановитіші та найбільш показні. 
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Одним із прогресивних та, водночас, проблемних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві, є підваження статево-рольового підходу 

та зміна його на ґендерний, що супроводжується, зокрема, переглядом 

ґендерних ролей. У першу чергу, це стосується жінок, які вже не одне 

сторіччя виборюють собі належне місце «під сонцем», доводячи суспільству, 

що мають право власного вибору. 

Демократичні країни, що обрали шлях з орієнтацією на ґендерну 

рівність, давно усвідомили: створення умов для реалізації жіночого 

потенціалу – це один із найефективніших шляхів для економічного розвитку. 

Ось чому питання ґендерної рівності перебувають у полі зору країн-членів 

ООН, які з 1945 р. прийняли понад 100 конвенцій, декларацій та інших 

документів, спрямованих на досягнення  рівності за ознакою статі. 

До цих документів приєдналася й Україна, яка таким чином визнала 

забезпечення ґендерної рівності пріоритетом державної політики. На основі 

міжнародних актів у нашій країні прийнято низку національних документів, 

що регламентують сферу забезпечення ґендерної рівності, серед яких 

найважливішим є Закон України №2866-15 «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків». З моменту набуття чинності Закону (1 січня 

2006 р.) в Україні впроваджується державна ґендерна політика, метою якої є 

встановлення ґендерної рівності – рівності прав і можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах та на всіх рівнях українського суспільства. У цей же час 

події, що відбуваються в нашій країні, демонструють, що просування ідей 

ґендерної рівності носять, на жаль, переважно декларативний характер. На 

практиці вони гальмуються на державному рівні, а на суспільному – не тільки 

часто не сприймаються, але й іноді викликають активний супротив. Причини 

цього вбачаємо як у низці соціально-економічних перешкод, так і в 

стереотипності уявлень про ролі жінок та чоловіків. Останні глибоко 
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закорінені в суспільній свідомості та традиційній вітчизняній культурі й 

продовжують репродукуватися сучасною системою освіти, зокрема вищої, не 

зважаючи ані на згаданий вище закон, ані на міжнародні зобов’язання, ані на 

процеси, що відбуваються у світі у напряму досягнення дійсної рівності прав 

та можливостей жінок і чоловіків, чим і визначається актуальність цього 

дослідження. 

Мета цього дослідження – з’ясувати, чи впливає та як саме розвиток 

інформаційних технологій та мережі Інтернет на зміну ґендерних ролей, 

зокрема, жіночих в сучасному суспільстві, дослідити та систематизувати дані 

про можливості, що надає Інтернет-простір жінкам із малолітніми дітьми.  

Розглянемо наслідки існування стереотипів щодо соціальних ролей 

жінок і чоловіків, і, в першу чергу, у системі вищої освіти, адже саме в цій 

сфері формується інтелектуальна еліта нації, закладається завтрашній день 

суспільства. По завершенні відпустки по догляду за дитиною жінки дуже 

часто стикаються із різноманітними проявами дискримінації, адже 

оголошення про прийом на роботу дуже часто містять вимоги щодо віку, 

зовнішнього вигляду, статі, та сімейного стану бажаного працівника. 

Особливо часто стать стає ознакою для відбору у випадках, коли йдеться про 

високооплачувані та престижні посади. Відмова у прийомі на роботу на 

підставі віку та сімейного стану жінки є надзвичайно поширеною практикою. 

І знову найуразливішою групою постають жінки з малолітніми дітьми, і це 

стосується як державного, так і приватного сектору. На сьогодні в суспільстві 

спрацьовує стереотип, що діти є надзвичайною перешкодою для кар’єрного 

зростання. У результаті жінки все більше витісняються в низькооплачувані 

сфери послуг та державний сектор або шукають роботу, у тому числі й за 

сумісництвом, у нерегульованому тіньовому секторі. Чоловіки, на відміну від 

жінок, є найбільш бажаними з боку роботодавців кандидатами на престижні 

та високооплачувані посади. Вони, відповідно до чинних у суспільстві 

уявлень, мають більше можливостей працювати та більше часу присвячувати 

розвиткові кар’єри, адже не мусять, відповідно до тих же уявлень, приділяти 

багато часу сім’ї і дітям, головне для них – достойний заробіток. За жінками 

здебільшого залишається домашня робота та виховання дітей, чоловіки ж 

стереотипно сприймаються як основні годувальники в сім’ях, тому їм 

пропонується краща та високооплачувана робота.  

У 2011 р. компанія Regus проводила дослідження щодо готовності 

прийняти на роботу жінок, які мають дітей. Як пише «Корреспондент.net» за 

результатами дослідження в Україні тільки 39% компаній-респондентів готові 

прийняти на роботу жінок із малолітніми дітьми. Зокрема 42% українських 

роботодавців стурбовані тим, що жінки, які мають дітей, знову підуть у 
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декрет, а 39% вважають, що ця група пошукачок роботи втратила свої 

професійні навички, – говорять в Regus. Крім того, 56% опитаних компаній 

вважають, що співробітниці, які мають дітей, мають навички, які важко 

знайти на сучасному ринку праці, а 57% стверджують, що вони цінують 

працю жінок, які повертаються на попереднє місце роботи після декрету, 

оскільки ті мають значний досвід роботи і володіють професійними 

навичками і при цьому не вимагають високої оплати праці. Згадані 

дослідження свідчать, що взагалі в Україні 48% жінок, які мають дітей, не 

вимагають високої оплати праці [8]. 

Саме такому становищу сприяє і наявність в українській освітній сфері 

розподілу на «жіночі» та «чоловічі» ВНЗ, факультети, спеціальності. Однією із 

сфер, що традиційно вважається «чоловічою», є сфера інформаційних 

технологій. І хоча, на думку експертного кола, за останні п’ять років жінки 

зробили потужний прорив у цій сфері, вона залишається «чоловічою». 

Аналітиками кадрової агенції Mortimer Spinks спільно із виданням Computer 

Weekly було здійснене дослідження щодо причин низької представленості 

жінок в ІТ. Одним із висновків засвідчив, що просуванню жінок у галузі ІТ 

заважає наявність стереотипів як у чоловіків, так і у жінок: і ті, і інші відводять 

жінкам другорядну роль у виконанні проектів: «жінки мають займатися 

організаційними питаннями, а чоловік вирішувати технологічні задачі». І 

стереотип цей має набагато глибші корені, ніж здається, його підтримує увесь 

соціум. Відповідно до результатів дослідження 70% жінок та 72% чоловіків 

дотримуються думки, що технологічний напрямок є менш привабливим для 

жіночої аудиторії. Підбиваючи підсумки проведених досліджень, аналітики 

Mortimer Spinks зробили висновок, що жінок не допускають у сферу ІТ 

стереотипи, що мають самі жінки – їхня впевненість, що їм будуть заважати й 

не дадуть досягти певних результатів та висот [1]. Зерно ж таких переконань, 

як ми вважаємо, закладається у сім’ї, закладах освіти та профорієнтації. 

Розвиток суспільства, демократичні зміни, науково-технічний поступ 

хоча й повільно, але зрушують проблемне питання з мертвої точки: жінки 

впевнено продовжують виборювати достойне місце у суспільстві, і цьому 

сприяє надшвидкий розвиток інформаційних технологій, і зокрема – 

розвиток можливостей Інтернет-простору. У вересні 2011 р. Інтернет 

Асоціація України (ІнАУ) провела дослідження щодо кількісного та якісного 

складу користувачів мережі Інтернет. Як повідомляє MediaSapiens, 

дослідження здійснювалося шляхом аналізу загальнонаціональної 

репрезентативної вибірки, що нараховувала 5 тис. осіб. Результати 

засвідчили, що серед українських користувачів кількість жінок перевищила 

кількість чоловіків, відповідно 51% та 49%  [9]. І ця тенденція залишається 
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незмінною. Висуваємо гіпотезу, що розвиток інформаційних технологій 

взагалі та Інтернет-простору сприяє зміні ґендерних ролей, укріпленню 

позиції  жінки у суспільстві, надає  жінкам із малолітніми дітьми можливість 

успішно поєднувати материнство із професійним та кар’єрним зростанням. 

Для проведення дослідження були використані такі методи: описовий 

(може, це метод контент-аналізу?) та аналітичний – для вивчення Інтернет-

простору з використанням ключових слів «ґендерні проблеми жінок в 

українському суспільстві», «самореалізація жінки», «жіночий бізнес», 

«можливості Інтернет для жінок з дітьми», «жінки та інформаційні 

технології»; польові дослідження??? (аналіз Інтернет-сайтів) – для збору 

матеріалу предмету дослідження (http://tvoy-startup.ru/, http://coursera.org/, 

http://mamalancer.ru/, http://uspevai-s-detmi.livejournal.com/)??? тут слід 

вказати у квадратних дужках № за списком літератури, а не самі сайти. 

Для підтвердження гіпотези та перевірки вірогідності отриманих даних було 

використано також участь в навчальних онлайн-програмах (http://tvoy-

startup.ru/, http://coursera.org/) та створення власних  проектів: www.mary-

ch.com.ua  та www.mamasolo.org.ua тут слід вказати у квадратних дужках 

№ за списком літератури, а не самі сайти. 

Глобальна мережа комп’ютерного зв’язку – сфера, що дуже швидко 

розвивається й виконує важливу функцію, якої не виконує держава – 

створення умов для людей, обмежених у можливостях вільного пересування 

до місць навчання та роботи, і в першу чергу – для  жінок із малолітніми 

дітьми, яким Інтернет-простір надає цілий спектр можливостей для навчання, 

проведення дослідницької роботи, заробітку, створення й розвитку власної 

справи. Зрозуміло, що для використання цих можливостей треба мати певні 

матеріальні ресурси – комп’ютер та доступ до мережі Інтернет, а також 

володіти певними навичками – уміти цими ресурсами користуватися. 

Здійснений аналіз можливостей, що їх надає мережа Інтернет для жінок із 

дітьми, засвідчив, що передусім це можливості для навчання, заробітку, 

створення власної справи. 

Навчання. Завдяки розвиткові та розповсюдженню «високошвидкісного 

Інтернету» народилася нова форма освіти – онлайн-освіта, що надає 

можливість навчатися дистанційно через організацію вебінарів, онлайн- 

конференцій, професійних курсів тощо. Сьогодні завдяки Інтернету можна 

проходити й курси підвищення кваліфікації, і дистанційно отримати 

повноцінну вищу (або другу вищу) освіту чи навіть ступінь МВА, оволодіти 

певними практичними навичками.  

Освітні ресурси, що існують сьогодні в Інтернет-просторі, умовно 

можна розподілити на дві великі групи. До першої можна віднести так звані 

http://tvoy-startup.ru/
http://coursera.org/
http://mamalancer.ru/
http://uspevai-s-detmi.livejournal.com/
http://tvoy-startup.ru/
http://tvoy-startup.ru/
http://coursera.org/
http://mary-ch.com.ua/
http://mary-ch.com.ua/
http://www.mamasolo.org.ua/
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кредитно-модульні курси навчальних дисциплін, що офіційно затверджені та 

пропонуються для дистанційного опанування в акредитованих навчальних 

закладах. До другої групи можна зарахувати решту пропонованих онлайн- та 

дистанційних курсів, що призначені для отримання додаткової або 

постуніверситетської освіти (наприклад, з метою підвищення кваліфікації), 

які не надають можливість отримати документ державного зразка. Такі курси 

пропонуються закладами, що створюють систему альтернативної або 

неформальної, так званої «відкритої» освіти, орієнтуючись переш за все на 

практичну цінність навчальної програми, на унікальність пропонованого 

продукту. У рамках «відкритої» освіти створені тисячі навчальних курсів з 

різноманітних тем, включаючи освоєння мов і вдосконалення навичок роботи 

з комп'ютером. «Відкрита» освіта надає безмежні можливості отримати 

практичні знання та навички всім, хто прагне отримати ці знання, але не має 

можливості безпосередньо відвідувати навчальні заклади, і це, в першу чергу, 

жінки з малолітніми дітьми. 

Заробіток. Інша можливість, якою можуть скористатися в Інтернет жінки 

з дітьми, – це  отримання певного заробітку. Не секрет, що традиційно жінки 

навчаються та працюють у сферах, що є низькооплачуваними на державному 

рівні: соціальна сфера, охорона здоров’я, освіта, бухгалтерська справа тощо. 

Розвиток Інтернету суттєво вплинув на ринок праці й на характер традиційно 

«жіночих» професій, які постійно набувають нового змісту та нових форм. 

Наявність електронної пошти, певних програм, як от Skype, поява 

безкоштовних сервісів надають можливість виконувати певні обсяги робіт 

дистанційно, у зручний для виконавиці час, використовуючи власні 

професійні навички. Таким чином, жінки навіть із малолітніми дітьми 

можуть виконувати певні обсяги робіт дистанційно, вибираючи для себе 

зручний режим та обсяг роботи. Наприклад, психологині та юристки можуть 

надавати консультативні послуги, а освітянки – займатися репетиторством. 

Підробіток з доволі широким вибором можуть знайти також бухгалтерки, 

програмістки, трейдерки, фотографки, перекладачки. Крім того, саме завдяки 

Інтернету з’явилося  багато нових професій, які надають можливість 

поєднувати виконання ролі мами із професійним розвитком. Умовно ці 

професії можна поділити на а) такі, що не вимагають спеціальних знань, та на 

б) ті, що таких знань потребують.  

До можливостей заробітку, що (а) не потребують спеціальної професійної 

підготовки можна віднести: набір текстів; перегляд пошти та реклами; 

транскрибацію текстів (переведення аудіозаписів у текстові документи); 

створення розсилок; розміщення оголошень у соціальних мережах; участь в 

анкетуваннях, партнерських програмах та платних опитуваннях; продаж 
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посилань; консультування в Інтернет-магазинах щодо вибору товарів, 

виставлених на продаж. Крім цього, можна реєструватися на сайтах, що 

платять гонорари за рецензії та відгуки на різні послуги та товари. Особливе 

місце серед видів роботи займає копірайтинг – написання рекламних та 

презентаційних текстів для веб-сайтів та рерайтинг –  перефразування 

існуючого авторського матеріалу. Навчитися  виконувати цю роботу можна 

навіть без  журналістської освіти. 

До переліку видів діяльності, що (б) потребують спеціальних знань та 

навичок, у тому числі початкових знань в області інформаційних технологій, 

можна зарахувати: розробку та програмування WEB-застосувань; 

адміністрування інформаційних ресурсів та соціальних мереж; роботу з 

контентом – наповнення ресурсів змістом: текстами, музикою, аудіо, відео та 

фотоматеріалами.  

Інтернет надає необмежені можливості також у сфері маркетингу, 

зокрема мережевому, та продажу всього, що користується попитом на ринку: 

реклами та рекламних місць, конкретних товарів та послуг, власних умінь та 

послуг. Трохи більше часу та зусиль потребуватиме відкриття власного 

Інтернет-магазину, для продажу можна вибирати найрізноманітніші товари, 

у тому числі товари  для дітей, одяг, косметику. Крім того, глобальна 

комп’ютерна мережа народила нові професії, що безпосередньо пов’язані з 

Інтернет: ведення блогів, WEB-дизайн, верстка текстів. Опанувати всі ці види 

робіт можна або самостійно, або пройшовши певні навчальні програми, знову 

ж таки, он-лайн, а виконувати цю роботу можна не виходячи з дому, у 

зручний час, в обраній саме вами швидкості та обсягах.  

Створення власної справи. Інтернет-простір надає можливості не тільки 

для навчання та отримання певного заробітку, сьогодні це й нові можливості 

для створення власної справи. Аналіз досліджених Інтернет-ресурсів 

засвідчив, що найбільш успішні проекти у мережі є унікальним продуктом 

практиків, які, набувши певного власного досвіду, діляться цим досвідом з 

іншими людьми. До подібних продуктів належать курси старт-ап – «Почни 

свою справу», які знову ж таки, кожна людина, у тому числі і мама, навіть із 

зовсім маленькою дитиною, зможе пройти, обравши зручний для себе режим. 

У програму цих та подібних курсів включено визначення власної ніші в 

наявному тематичному просторі, навчання зі створення власного сайту на 

одній із популярних систем управління контентом (CMS), опанування основ 

CEO (створення семантичного ядра сайту, унікального текстового контенту та 

оптимізації текстів на сайті під пошукові запити користувачів), методами 

бюджетного просування сайту в мережі Інтернет – популяризація сайту, 

поширення інформації про нього, залучення користувачів і відвідувачів.  
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На жаль, в україномовному Інтернет-просторі майже немає успішних 

жіночих бізнесових проектів. Прикладами таких російськомовних проектів 

можна вважати он-лайн журнал «Встигай із дітьми»  (рос. «Успевай с детьми») 

[11]. На цей проект, створений жінкою та для жінок із дітьми, підписані 

сьогодні 20 000 осіб. Інший проект «Меню тижня» (рос. «Меню недели») 

menunedeli.ru – кухонний тайм-менеджмент, також створений жінкою, має 

сьогодні 10 000 унікальних відвідувань за добу.  

Прикладами найбільш потужних ресурсів, що мають цільову аудиторію 

жінок з дітьми є російськомовні «Free-mama.ru» [12], Mamalanser.ru» [13], що 

пропонують роботу з вільним графіком для жінок з дітьми, роботу під час 

відпустки по догляду за дитиною, є своєрідною професійною біржею для мам. 

Основне призначенням цих ресурсів – надавати інформацію про широкий 

спектр напрямів, що дають жінкам можливість не втратити професійну 

кваліфікацію, заробляти гроші і, в той же час, приділяти увагу дітям, не 

звертаючись за допомогою до сторонніх людей. Ці ресурси надають жінкам із 

малолітніми дітьми також можливості безкоштовної освіти, отримання ними 

нових знань та умінь. 

Здійснений аналіз згаданих та інших ресурсів свідчить, що першим 

кроком для отримання можливостей Інтернет простору є створення власного 

Інтернет простору, що надасть можливість подальшого розвитку та створення 

власного унікального продукту. Для цього необхідні: а) усвідомлення жінкою 

процесів та змін, що відбуваються в сучасному світі, б) її бажання та 

прагнення реалізувати свій власний творчій потенціал, в) певні лідерські 

якості, г) готовність навчатися і багато працювати, засвоювати основи тайм-

менеджменту та опановувати інформаційні технології. 

Особиста апробація отриманих результатів аналізу дозволила скласти 

певний алгоритм створення власного ресурсу. 1. Вивчити досвід успішних 

проектів та усвідомити власні прагнення та свою можливу нішу. 2. Визначити 

сфери, обсяг та рівень власних знань, умінь та навичок. 3. Оволодіти 

навичками користування Інтернет як ресурсу для отримання інформації 

(уміння користуватися пошуковими системами та соціальними сервісами). 4. 

Здійснити моніторинг Інтернет-простору з огляду на потреби у визначеній 

раніше сфері та аудит конкуренції ринку. 5. Створити власний 

інформаційний простір (створити електронну скриньку, зареєструвати 

акаунти на поштових сервісах та в соціальних мережах, підтримувати їх 

активність). 6. Визначитися з вибором та пройти курс з освоєння 

інформаційних технологій (як створити свій блог, сайт тощо). 7. Створити 

власний інформаційний продукт та систематично й свідомо просувати його в 

мережі Інтернет. 

http://menunedeli.ru/
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Результати дослідження демонструють, що сьогодні Інтернет надає 

необмежені можливості для навчання, отримання заробітку та створення 

власної справи, у тому числі й жінкам із малолітніми дітьми. Наскільки жінка 

зможе скористатися цими можливостями – залежить як передусім від неї самої 

– усвідомлених нею можливостей, що надає сучасний світ, її власного бажання 

засвоїти нові соціальні ролі, так і від її близького оточення. Проблемами при 

цьому залишається недостатній рівень інформаційної грамотності та 

обізнаності жінки, її вміння та бажання створювати власний інформаційний 

простір, відсутність віри у власні сили, небажання брати на себе 

відповідальність щодо прийняття рішень щодо власної долі, а також 

відсутність підтримки з боку близьких людей, наявність стереотипів щодо 

жіночого призначення. Суттєвою перешкодою може стати відсутність 

матеріальної бази – комп’ютера та доступу до Інтернет. До перспектив 

дослідження відносимо аналіз шляхів подолання перешкод, зокрема 

суспільних стереотипів, що постають перед жінками з малолітніми дітьми на 

шляху їх самореалізації, а також дослідження  тайм-менеджменту та форм 

ефективного поєднання догляду за малолітніми дітьми з професійним 

зростанням. 
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ХарРІ НАДУ при Президентові України 
 

Наявність у суспільстві умов і можливостей для здійснення успішної 

кар’єрної реалізації саме для жінок вважається одним із індикаторів 

демократичності й соціально-економічного благополуччя суспільства. Адже 

сьогодні жінки рішуче виступають проти існуючої дискримінації у сфері 

зайнятості й намагаються реалізувати гендерну рівність у вищих 

професійних і політичних сферах. Наявність серйозних стримуючих 

факторів приходу жінок у бізнес чи політику надає актуальності вивченню 

проблем та шляхів вирішення питання щодо кар’єри жінки на вітчизняному 

ринку праці.  

Метою статті є з`ясування перешкод, які заважають жінці у здійсненні 

професійної діяльності та умов, за яких можлива самореалізація жінки в діловій 

сфері. Для реалізації мети ми поставили завдання: визначити, що таке кар’єра, її 

етапи, проаналізувати фактори, які впливають на кар’єрне зростання; зробити 

порівняння жіночої та чоловічої професійної діяльності й визначити напрямки 

подолання перешкод для жінок у діловій кар`єрі. 

Кар’єра в діяльності людини може бути визначена як поступовий рух 

службовими східцями, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних 

можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних із професійною діяльністю. 

Кар’єра – це суб'єктивно усвідомлена власна поведінка і позиція, пов'язана з 

трудовим досвідом і діяльністю протягом робочого життя людини, а також 

мотивація до досягнення успіху, знання самого себе, успіх і самовіддача, 

самоконтроль і працездатність, впевненість в собі і об'єктивність. 

За даними Держкомстату України, на 2010 рік у структурі населення 

України жінки займають 54 %, чоловіки відповідно – 46 %. Але при цьому із 

усіх жінок зайнятими є лише 53 %, тоді як чоловіків – 64 % [1]. Жінки, як і 

раніше, складають меншість у сфері управління, особливо на середньому та 

вищому рівнях [1]. У зв'язку з цим важливо визначити чинники, які заважають 

сучасній жінці у зростанні її ділової кар'єри. 

М. Хеннінг, А. Жарден виявили особливості жіночого світосприйняття, 

способу мислення, що заважають професійній кар’єрі [5]. Автори вважають, 

що жінки: (1) пізно зважуються робити кар’єру. Тільки приблизно через 

десять років роботи у більшості жінок відбувається переосмислення своїх 
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професійних цілей – чи робити особисту кар’єру, щоб зайняти більш високе 

становище, чи залишатися на другорядних ролях; (2) більшість з них занадто 

пасивні, не усвідомлюють себе хазяйкою власної долі, дозволяють випадковим 

подіям впливати на своє життя. Жінки звичайно гірше інформовані в 

суміжних професійних і комерційних галузях; (3) переоцінюють вплив 

особистих здібностей і природних задатків на свою кар’єру, розраховують 

тільки на себе. Вони недооцінюють роль неофіційних відносин і 

інформаційних каналів на підприємстві, взаємній корисності протекціонізму, 

того, чим активно користуються чоловіки. Чоловіча солідарність поєднує їх у 

команди, тоді як жінки бачать в інших жінках суперниць і не розраховують на 

їхню підтримку; (4) бачать у кар’єрі особисте зростання і самовдосконалення, 

а чоловіки розуміють під кар’єрою престижні посади, більш високий 

суспільний статус; (5) споконвічно миряться з підлеглою роллю в родині і на 

роботі, чому сприяють усталені суспільні погляди. Чоловік же орієнтований 

на роль «годувальника», глави родини, захисника. Життя чоловіка немислиме 

без роботи і кар’єри, практично кожен з них претендує на ту чи іншу посаду; 

(6) у сфері бізнесу мають постійно доводити собі і оточуючим, що займається 

своєю справою, припускаючи, що й інші в цьому сумніваються; (7) 

намагаються зробити все якнайкраще, не шукають особистої користі, коли 

виконують свої функціональні обов’язки. Чоловік частіше думає про свою 

кар’єру і тому запитує: «А що мені це дасть?»; (8) не люблять ризикувати, 

оцінюють ризик завжди негативно, вони уникають нової роботи, боячись не 

справитися з нею. Для чоловіків ризик має різну оцінку: втрата – прибуток, 

перемога – поразка, небезпека – щасливий шанс; (9) емоційніші за чоловіків, 

уразливіші, болісно реагують на критику й особисті образи; (10) частіше 

схильні до нервових розладів через зіткнення соціальних ролей керівника на 

роботі й виконавця вдома [5, с 36]. 

Головні перешкоди особистій кар’єрі жінки, на думку вищезазначених 

психологів [5, с 36] у тому, що жінки: (1) не вміють ладити між собою, бути 

поблажливими до недоліків інших людей; (2) занадто великого значення 

надають особистим якостям людей, своїм симпатіям і антипатіям до них, 

суперничають з іншими жінками і тому звичайно залишаються самотніми; (3) 

в присутності чоловіків поводяться боязко у діяльності, що вимагає мовної 

активності; (4) часто схильні до нетерпимості. М. Хеннінг, А. Жарден у своїй 

статті описують традиційні гендерні стереотипи. Проте ці усталені висновки 

стали суттєвою складовою суспільної думки ХХ ст., що об’єктивно 

психологічно тисне на багатьох сучасних жінок. Між тим трансформація 

соціально-економічних відносин в умовах розвитку індустріального, 
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постіндустріального суспільства змінюють, хоча й дуже повільно, погляди на 

гендерні ролі чоловіків і жінок.  

Особливе значення має визначений стандарт поведінки, прийнятий у 

суспільстві. Від виконавця чоловічої ролі очікують і відповідної поведінки. 

Саме тому жінка, яка самостверджується в особистій кар’єрі, демонструє 

основні чоловічі особистісні риси – мотив самоствердження, досягнення, 

суперництво, у першу чергу з чоловіками, в боротьбі за статус і становище в 

організації й у суспільстві. Таким чином, жінці для того, щоб до неї ставилися, 

як до гідного керівника, приходиться докладати додаткових зусиль, щоб 

довести свої здібності і ділові якості. При цьому вона часто помічає іронію, 

нерідко зіштовхується з приниженням з боку чоловіків, особливо якщо 

успішніша за них. Ділову жінку, яка навіть досягла високого рівня ділової 

кар’єри, рідше запрошують в обрані чоловічі компанії, де відбувається обмін і 

поширення найбільш важливої ділової інформації [2]. 

Успіху в особистій кар’єрі домагаються жінки, які зуміли усвідомити і 

перемогти цей психологічний тиск суспільної думки. Бізнес-леді – це 

найчастіше жінка 32-37 років, що володіє високим інтелектом, яка знає мови, 

цілеспрямована, вміє добиватися свого. Вона цінує свою роботу як засіб 

довести всім свою непересічність, на відміну від інших жінок, чия мета – 

кухня, діти, сукні. Приватне життя такої дами найчастіше складається не дуже 

щасливо. Ділова жінка практично вже була заміжньою, іноді двічі. І кожного 

разу така пані розлучається зі своїм партнером чи законним чоловіком, бо він 

не відповідає її очікуванням і запитам [5, с 35]. Компаньйони по бізнесу 

розцінюють її як менш сильного партнера тільки тому, що вона жінка. І тому 

їй доводиться мати більше життєвої хватки, розуму, хитрості, щоб домогтися 

того, чого може досягти середньостатистичний чоловік. Психолог 

А. Є. Чирикова наводить порівняльну характеристику ділових та особистих 

якостей чоловіків і жінок (табл. 1). У таблиці 1 якості та вміння представлені у 

порядку від більшої (9) значущості до меншої (1). 

Таблиця 1 
Ділові та особисті якості чоловіків і жінок 

  жінки  чоловіки 

9 - вміння йти на компроміс, гнучко 
вести переговори, враховуючи позиції 
інших сторін;  

9 - постійна готовність до змін, до 
нововведень;  

8 - впевненість у собі і своєї місії;  8 - вміння при необхідності 
нав'язувати свою позицію;  

7 - вміння діяти в ситуації конфлікту та 
загрози ризику;  
 

7 - вміння відчувати себе вільним і 
отримувати вигоду в рамках 
прийнятих обмежень і правил;  

6 - постійна готовність до змін, 6 - вміння ефективно 



 

Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір 

 
 

 

~ 146 ~ 
 

нововведень; використовувати здібності і уміння 
інших людей;  

5 - здатність швидко робити вибір;  5 - вміння використовувати чужі ідеї 
для реалізації своїх цілей; 

4 - вміння ефективно використовувати 
здібності і уміння інших людей; 

4 - вміння діяти в ситуації конфлікту 
та загрози ризику;  

3 - тверезе ставлення до нововведень, 
здоровий консерватизм;  
 

3 - вміння справляти враження, 
налагоджувати і підтримувати 
стосунки з іншими людьми;  

2 - вміння протистояти тиску і натиску, 
відстоювати свою позицію;  

2 - впевненість у собі і своєї місії;  
 

1 - вміння жити сьогоднішнім днем, 
«тут і зараз»;  

1 - вміння протистояти тиску, 
відстоюючи свою позицію.  

Аналіз даних показує, що у жінок і чоловіків є багато спільних якостей. 

Деякі психологи стверджують, що жінка слабша, що вона не зможе управляти 

людьми, йти до кар’єрного зростання (традиційні стереотипи у ХХ ст.). На 

сучасному етапі жінки більш активні й вони можуть бути як слабкими, так і 

сильними. І немає таких якостей у чоловіків, які б були непритаманні жінкам. 

Дивлячись на дані (табл. 1), для жінок більш значущим є вміння йти на 

компроміс (9), враховувати позиції інших сторін (8) та бути впевненою в собі й 

у своїй місії (7). На сучасному етапі суспільного розвитку, в умовах атомізації 

суспільства, це дуже важливі риси, які допоможуть знайти консенсус з 

різними людьми, об’єднати їх для виконання загальної справи тощо. У 

керівника мусять бути розвинуті організаційні здібності, вміння згуртувати 

колектив, мотивувати його на виконання прийнятих рішень, досягнення 

поставлених цілей. Також сучасний керівник має бути впевненим у собі, 

толерантним, переконливим, інтелектуальним, працездатним, тактовним у 

взаємовідносинах з вищестоящими керівниками, колегами по роботі й 

підлеглими, має здійснювати навчання й виховання підлеглих керувати своєю 

поведінкою й емоціями у стресових ситуаціях. Як видно, ці якості, притаманні 

жінкам, і займають перші місця в рейтингу значущих якостей. Проте ці якості, 

притаманні й чоловікам, і їхня значущість для них має несуттєві розбіжності з 

позицією в цих питаннях у жінок. Для чоловіків дуже значущим є бути 

готовим до змін, та відчувати себе вільним, що, безумовно, актуально в умовах 

постмодерного суспільства.  

Вміння діяти в ситуації конфлікту та загрози ризику, для керівників це 

важлива якість і вони хочуть бачити її у своїх підлеглих. Таблиця 1 свідчить, 

що за даною якістю розбіжності між жінками (7 позиція) й чоловіками (4 

позиція) не дуже значні. «Вміння ефективно використовувати здібності і 

уміння інших людей» у чоловіків стоїть на 4 місці, у жінок – на 6 місці, що 

свідчить про менші розбіжності. Отже, відмінності між діловими якостями 
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чоловіків і жінок несуттєві, що свідчить про можливість скорого подолання 

штучних перешкод у діловій кар’єрі жінок, пов’язаних із традиційними 

гендерними стереотипами та психологічним тиском суспільної думки щодо 

традиційної ролі жінки. 

Щодо мотивації, то меркантильність стає найбільш вагомим мотивом у 

діяльності ділових жінок. Їм подобається самим забезпечувати, влаштовувати 

своє життя й залишатись незалежними. На другому місці морально-етична 

мотивація: жінки працюють, щоб завдяки роботі відчувати себе потрібними для 

суспільства; не уявляють своє життя без роботи. І лише на третьому місці так 

звані «компенсаторські» мотиви: завдяки роботі не відчувати себе одинокими, 

на роботі забувати про домашні та особисті проблеми [7]. 

Складнощі задоволення потреби в самореалізації як у жінок, так і в 

чоловіків ведуть до частих внутрішніх розчарувань і, як наслідок, до невиходу 

на роботу через хворобу. [7, с 110]. Це пов'язано із суперечливим прагненням 

жінок до успішності і в професійній, і в сімейній сфері. А в чоловіків це 

пов’язано з утиском їхньої гідності. 

Трудове законодавство України проголошує формальну рівність, 

забороняє дискримінацію на ринку праці, але на практиці жінки мають 

менше можливостей кар’єрного зростання. Існує певна дискримінація при 

працевлаштуванні: 80% безробітних в Україні – жінки. Рівень жіночої 

заробітної платні в середньому на третину нижчий від платні чоловіків. Про 

певну нерівноправність свідчить і незначне залучення жінок з вищою освітою 

та лідерськими якостями на керівні посади у державному управлінні. У 

приватному бізнесі гендерний баланс зберігається більш-менш стало: 50,4% 

жінок і 49,6% чоловіків [4].  

За даними Харківського обласного гендерного ресурсного центру, 

центрами зайнятості в Харківській області у I півріччі 2011 року 

здійснювалися заходи щодо залучення безробітних жінок до зайняття 

підприємницькою діяльністю. Так, фінансовою підтримкою у вигляді 

одноразової допомоги по безробіттю скористалося 247 безробітних жінок, що 

складає 42,6 % від загальної чисельності осіб, які отримали таку допомогу. 

Кожна з цих жінок пройшла попередню професійну підготовку. 

Працевлаштовано 639 жінок на додаткові робочі місця, які створені за 

рахунок надання роботодавцям дотацій, що складає 48,1 % від усіх, що були 

працевлаштовані за такий спосіб. З метою зменшення соціальної напруги на 

ринку праці регіону безробітним пропонується тимчасова зайнятість, 

зокрема, на оплачуваних громадських роботах. До таких робіт було залучено 

біля 7,8 тис. жінок. З метою подолання дисбалансу між попитом та 

пропозицією на ринку праці, підвищення конкурентоздатності жінок, 
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здійснювалося їх профнавчання. 4,4 тис. жінок проходили профнавчання, що 

становить понад 42,6 % від загальної кількості охоплених профнавчанням. 

Для активізації життєвої позиції жінок, їх адаптації до сучасних умов ринку 

праці, жінок залучали до профорієнтаційних заходів. Так, було проведено: 

432 семінари «Жінка і праця» за участю біля 5,3 тис. жінок, які перебували на 

обліку, з яких понад 1,9 тис. – молоді жінки у віці до 35 років. Для 

привернення уваги роботодавців до проблем працевлаштування жінок 

проводилися профорієнтаційні гендерні заходи. Проведено 58 «Гендерних 

тижнів», до яких були залучені більше, ніж 11,2 тис. осіб з числа незайнятого 

населення та 87 семінарів із гендерних питань, у яких взяли участь біля 1,0 

тис. осіб, 29 семінарів за участю 309 роботодавців за темою: «Соціальні 

гарантії та соціальний захист вагітних жінок та жінок, які мають дітей» [3]. 

У законодавстві України задекларовані гарантії і соціальний захист 

жінкам, які мають дітей тощо. Проте існує прихована дискримінація жінок, 

зокрема, заборона жінкам працювати в нічну зміну та на тяжких роботах тощо. 

Між тим більше половини жінок зайняті в сфері сільськогосподарського 

виробництва. Торгівля і послуги – традиційно жіночі сфери – займають друге 

місце. Бізнесом у промисловості займається 50% жінок. Сьогодні найбільше 

жінок-підприємців мають передпенсійний і пенсійний вік. Кваліфікованих, 

готових до сучасного ринку підприємниць слід очікувати від молодшого 

покоління українок, тому що на сучасному етапі у вищих навчальних закладах 

нараховується більша кількість жінок ніж чоловіків. Також спостерігається 

тенденція, що жінки краще навчаються ніж чоловіки, це також може 

показувати, що жінки відповідальніше відносяться до навчання [6]. 

Можна визначити головні перешкоди для жінок в діловій сфері на 

сучасному етапі є: (1) існування у суспільній свідомості більшості населення 

традиційних гендерних стереотипів, які «закріпили» за жінкою функції 

«берегині» сім`ї, виховательки дитини, а за чоловіком – годувальника, 

заробітчанина сім`ї; (2) психологічний тиск більшості членів суспільства 

(суспільної думки) щодо необхідності реалізації жінки в якості дружина, 

матері, і лише в останню чергу думати про кар’єрне зростання. А також 

існування упередження, що підтримується українськими лікарями, в 

небезпечності народження жінками дітей після 30 років, безумовно, заважає 

деяким жінкам вчасно створювати ділову кар’єру; (3) існування прихованої 

дискримінації жінок у законодавстві України в частині заборони жінкам 

працювати у нічну зміну та на тяжких роботах. 

Проте на сучасному етапі ці гендерні стереотипи певною мірою 

змінюються, особливо серед молодого покоління. До таких умов слід віднести: 
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працю вдома через мережу Інтернет, наймання домогосподарки, законодавче 

підґрунтя здійснення чоловіком догляду за дитиною, вміння планувати сім’ю. 

Таким чином, головні перешкоди, які існують на шляху до ділової кар’єри 

жінок є: традиційні гендерні стереотипи, психологічний тиск суспільної думки, 

прихована дискримінація жінок на ринку праці. Представляється, що 

подолання цих перешкод можливе за умов: (1) введення гендерної компоненти в 

освіту всіх рівнів; (2) проведення гендерної експертизи законодавства, а також у 

ході моніторингу ринку праці; (3) проведення тренінгів, семінарів, лекцій з 

гендерної проблематики для депутатів всіх рівнів, державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, соціологів, економістів, вчителів, що 

пов’язана зі сферою їхньої діяльності; (4) урахування гендерного підходу при 

прийнятті нових законодавчих актів. 

В умовах постіндустріального суспільства особливості ділових якостей 

жінки, можливо, стануть в нагоді й чоловікам. Сучасне законодавство, 

проведення моніторингів ринку праці, надання інформації суспільству – 

деякі з напрямків руйнації перешкод для кар’єрного зростання жінок. 

Психологія успіху не має статевих відмінностей: спрямування всіх сил на 

досягнення конкретної мети призводить до досягнення успіху. 
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