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ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні учасники та учасниці IV Міжнародної науково-практичної
конференції « Гендерна політика міст: історія ті сучасність»!
Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
держави та суспільства є важливою умовою й гарантією забезпечення прав
людини, утвердження демократії, розв‘язання соціально-економічних
проблем та як результат – повноцінної інтеграції України до європейської
спільноти.
В умовах децентралізації влади п итання рівної участі жінок та
чоловіків повинні впроваджуватися в усі програми, спрямовані на
оптимізацію місцевого економічного розвитку, підвищення ефективності
місцевого самоврядування, надання послуг членам громади та розподілу
ресурсів.
Одним із актуальних питань стає впровадження ґендерно-орієнтованого
бюджетування як на державному, так і на місцевому рівнях, підвищення
економічної ефективності і прозорості бюджетних асигнувань з урахуванням
різних потреб жінок і чоловіків. Впровадження ґендерного бюджетування
сприятиме значному посиленню ефективності планування та виконання
бюджетних програм, а також є одним із шляхів удосконалення програмноцільового методу. Гендерний бюджет сприяє підвищенню якості послуг для
людини, підвищенню темпів економічного розвитку, а також ефективному
використанню ресурсів.
Гендерний аудит дозволить знайти як «вузькі» місця, так й кращі
практики застосування гендерного підходу пр. плануванні міського
простору.
Бажаю учасникам та учасницям заходу об‘єднати зусилля науковців і
практиків для головного результату – зробити місто, де ми разом живемо,
безпечним, комфортним, справедливим для всіх!
З повагою,
Директор Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації
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А. Бабічев

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ
Шановні учасники та учасниці IV Міжнародної науково-практичної
конференції «Гендерна політика міст: історія та сучасність»
Питання гендерної політики вже тривалий час є важливою складовою
наукової діяльності студентів і викладачів Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Підтвердженням
цього є проведення у стінах нашого Університету вже 4-ї міжнародної
конференції, присвяченої питанням політики міст щодо гендерної рівності,
планування бюджету міста й аудиту його використання.
Останнім часом гендерний центр Університету реалізував ряд проектів
цього напрямку на місцевому рівні, що дозволило переструктурувати доходи
і витрати міського бюджету таким чином, що потреби громади були рівною
мірою представлені у статтях бюджету, як для жінок, так і чоловіків.
Жінки і чоловіки у професійному і приватному житті виконують різні
соціальні ролі, вирішуючи щоденні питання, які, на їх думку, потребують
начального вирішення. Аналіз бюджету з урахуванням гендерного аспекту
дав можливість взяти до уваги широке коло питань, вирішення яких
створить рівні можливості для всіх членів громади та забезпечить її сталий
розвиток. Такий підхід дозволяє бюджету стати ефективним, справедливим і
прозорим.
Гендерний аудит міського простору, проведений Гендерним центром у
м. Харків, у свою чергу сприяє створенню якісного життєвого простору для
усіх міських мешканців із урахуванням відмінностей їх потреб і вимог до
муніципальних послуг.
Ефективність реалізованих Гендерним центром нашого Університету
проектів доводить актуальність і важливість обраної теми конференції.
Бажаю учасницям та учасникам конференції цікавої плідної дискусії та
плідного обміну досвідом з метою подальшої інтеграції та поширення
досвіду гендерної рівності у розвитку міст.

З повагою,
Ректор

В.М. Бабаєв
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к. е. н., доц. Бережна Г. В.
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
ГЕНДЕРНА (НЕ)РІВНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Посилення економічної активності жінок в сучасному світі
розглядається як один з основних факторів зростання добробуту в
довгостроковій перспективі. Так, на сьогодні жінки складають 50% від
світової пропозиції робочої сили та близько 70% від світового споживчого
попиту1. В світі близько 50% жінок працездатного віку працевлаштовані,
отримуючи при цьому лише 75% від розміру доходів чоловіків, навіть в
умовах однакового рівня освіти, посади та виконуваних обов‘язків. В
Україні відношення середньої заробітної плати жінок до середньої заробітної
плати чоловіків в 2011 р. становило 74,9%2.
В Україні жінкам значно складніше вести бізнес, аніж чоловікам. Таке
становище не є винятковим, в кожній країні світу існують певні гендерні
бар‘єри для реалізації економічних прав. Так, згідно Звіту із глобального
гендерного розриву 2014 р. (Global Gender Gap Report 2014), виконаного
Світовим економічним форумом (WEF), жодна країна світу не змогла
повністю ліквідувати гендерний розрив, однак різниця у ступені гендерної
нерівності в різних країнах світу є суттєвою (наприклад, Ісландія посідає
перше місце в рейтингу країн за рівнем гендерної рівності та має 0,8594
бали, в той час, як Ємен займає останнє, 142-е, місце з 0,5145 балами)3.
Дискримінація за статевою ознакою в економічній сфері існує на
кожному етапі професійної діяльності: зайнятість, оплата праці, найом на
роботу, скорочення персоналу, просування на посаді, підвищення
кваліфікації, відкриття власного бізнесу, тощо. Згідно з результатами
соціологічного опитування «Дослідження участі жінок у складі робочої сили
1

Tyson L. Promoting gender parity in the global workplace // McKinsey&Company
Insight&Publications. – January, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mckinsey.com/insights/organization/promoting_gender_parity_in_the_global_work
place.
2
Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України. – Київ, 2012. – С. 53.
– Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2013_ua_womens%20participation.pdf.
3
The Global Gender Gap Report 2014. – Published by the World Economic Forum, 2014. – P. 7–
9.
–
Режим
доступу:
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_
CompleteReport_2014.pdf.
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України», проведеного в 2012 р., найпоширенішими проявами
дискримінаційного ставлення у професійній діяльності є такі: відмова у
працевлаштуванні (14,4% з респонденток – працюючих жінок стикалися
особисто, 40% – колеги по роботі, друзі та знайомі; в цілому – 54,4%);
нижча, порівняно з іншими працівниками, заробітна плата за роботу
однакової цінності (10,7% та 22% відповідно; в цілому – 32,7%); відмова у
кар‘єрному підвищенні (7,1 та 20,7% відповідно; в цілому – 27,8%)4.
За результатами дослідження гендерної рівності у підприємництві в
Україні (близько 1700 підприємств та 300 підприємців), здійсненого
Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), встановлено:
1) найбільша кількість жінок-підприємниць задіяна у громадському
харчуванні, торгівлі та послугах; найменша – у будівельному бізнесі;
2) жінки, в основному, керують малими підприємствами; лише 6% жінок
керують підприємствами з понад 250 співробітниками;
3) жінки-підприємниці відчувають більше регуляторне навантаження:
частіше відбуваються перевірки контролюючих органів, потрібно
отримувати на 6% більше дозволів на проведення бізнесу порівняно з
чоловіками-підприємцями;
4) жінки-підприємниці мають обмежений доступ до ресурсів: важче взяти
кредит у банку (зокрема, через відсутність застави – жінки володіють
лише 5% капіталу внаслідок приватизаційних процесів, що відбувалися в
Україні);
5) жінкам належить 22% бізнесу в Україні, що нижче за показники країн
Західної Європи;
6) позитивний зв‘язок між кількістю жінок у керівництві підприємством та
його фінансовими показниками: чим більше жінок, тим кращі показники5.
Основні обмеження при здійсненні жінками підприємницької
діяльності: нерівність можливостей у прикладанні праці; обмежений вибір
роду занять; гендерні відмінності у розподілі доходів та оплаті праці;
збереження низки стереотипів, пов‘язаних з позицією меншовартості жінок
та упередженим ставленням до жіночої зайнятості6.
Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України. – С. 99.
http://administr-law.org.ua/node/262.
6
Аналітичний звіт за результатами дослідження умов для розвитку економічних
можливостей жінок в Україні як фактора, що сприяє тендерній рівності (за ініціативи
Мінсоцполітики та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні) / Укл.:
Галустян Ю. М.
–
Київ,
2012.
–
С.
31.
–
Режим
доступу:
ttp://www.osce.org/uk/ukraine/100200?download=true.
4

5
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Основні світові тенденції в жіночому підприємництві за результатами
досліджень ОЕСР:
1) в світі переважають чоловіки-підприємці, частка жінок-підприємниць не
значна та суттєво не збільшується в більшості досліджуваних країн
(частка бізнесу, яким володіють жінки в ОЕСР-країнах, дорівнює близько
30% та майже не збільшується з часом);
2) жінки, як правило, розпочинають бізнес меншого розміру порівняно з
чоловіками, та в обмеженій кількості галузей (часто ці галузі
характеризуються низьким рівнем капіталовкладень);
3) підприємства, якими володіють жінки, мають в середньому менші
прибутки та нижчий рівень продуктивності праці у порівнянні з
підприємствами, якими володіють чоловіки (ця різниця найчастіше
пояснюється різницею в розмірах та капіталоємності підприємств);
4) жінки значно меншою мірою використовують кредити для фінансування
власного бізнесу7.
Розрив в економічних показниках частково може бути пояснений
двома ключовими відмінностями: жінки розпочинають бізнес з обмеженим
управлінським досвідом та присвячують бізнесу менше часу порівняно з
чоловіками.
Заходи, які можуть посилити розвиток жіночого підприємництва:
1) надання більшої та якіснішої інформації стосовно підприємництва як
привабливої кар‘єрної можливості для жінок в різні періоди їхньої
професійної діяльності;
2) впровадження програм підтримки для підприємств, якими володіють
жінки, в високотехнологічних секторах економіки;
3) забезпечення рівного доступу для жінок-підприємниць до фінансування.
Таким чином, в довгостроковій перспективі досягнення економічної
гендерної рівності матиме позитивний вплив на економічне зростання як
розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

7

Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM, 2012. – 250 p. (P. 6,
8, 130).– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/employment/50423364.pdf
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к. с. н., доц. Бєлікова Ю. В.
Харківський національний економічний
університет імені С. Кузнеця
ЕМОЦІЇ У РЕКЛАМНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР
Постановка проблеми. Реклама є невід‘ємною частиною сучасного
міста, тому актуальним бачиться питання вивчення ролі та функцій реклами.
Основне завдання комерційної реклами – інформувати споживачів про
продукти з метою отримання прибутку. Необхідно врахувати, що реклама
поряд з інформацією про продукт транслює певні моделі поведінки,
ідентичності та ролі, що притаманні жінкам та чоловікам. Важливо, щоб
гендерні образи, що надає реклама були вільними від дискримінації, не
дратували, були адекватними як за формою, так і за змістом. Щоб зрозуміти
процес впливу реклами на споживача та її сприйняття слід звернути увагу на
вивчення емоцій. Емоції представляють собою оцінку та реакцію споживача
на реальні чи уявні соціальні ситуації, що супроводжуються певними
фізіологічними змінами та мають специфічні жести вираження, лейбли для
ідентифікації1.
На перший погляд, емоції можна маркувати як позитивні та негативні
та залежно від цього передбачити їх соціальні наслідки. Насправді про
остаточну оцінку емоцій як позитивну, негативну чи нейтральну можна
говорити тільки за конкретним їх результатом. Традиційно негативні емоції
такі як страх можуть мати позитивні соціальні наслідки: берегти від
негативних моделей поведінки,сприяти позитивним соціальним змінам,
натомість традиційно позитивні емоції, наприклад, інтерес, можуть
провокувати конфлікти, сприяти порушенням соціального порядку та
соціальних норм.
Спробуємо проаналізувати соціальний контекст базових емоцій, з
якими стикаємося у рекламі та зазначити їх гендерну специфіку. До базових
емоцій відносять такі емоції, що мають однаковий прояв, що не залежить від
культурних особливостей: інтерес, радість, подив, сум, відраза, гнів, страх,
біль/страждання.

1

Бєлікова Ю.В. Концептуальні основи управління емоціями / Ю.В. Бєлікова //
Український соціум: науковий журнал. – Київ: Український інститут соціальних
досліджень імені Олександра Яременка, 2015. №1(52). – С.25.
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Мета роботи визначити специфіку базових емоцій у рекламному
просторі міста. Для цього розглянемо соціальних контекст базових емоцій у
наружній рекламі на основі даних контент-аналізу реклами та спробуємо
визначити емоційні закономірності успіху комерційної, соціальної та
політичної реклами базуючись на даних фокус-групових досліджень.
Базова емоція інтересу у рекламному просторі міста проявляється
представниками всіх вікових груп і у будь-якому соціальному контексті.
Стимулом для прояву інтересу в рекламі виступає: сексуальність (чоловіча
аудиторія); новизна продукту або його вдосконалення; демонстрація дій до та
після застосування продукту; демонстрація ідеального, бажаного образу, що
припускає здатність вгадати приховані потреби аудиторії.
Радість
демонструється героями реклами після використання
рекламованого продукту, таким чином гарантує споживачу аналогічні емоції
після купівлі. У чоловіків радість викликана здебільшого можливістю
підвищити свій соціальний статус, натомість жінки в рекламі демонструють
радість, як від усвідомлення своєї краси, доглянутості, так і від того, що
привнесли затишок у будинок, тобто від реалізації традиційної гендерної
ролі дружини, матері, господині.2 Радість є доречною в рекламі більшості
продуктів та характерна для представників різних вікових категорій. Однак
радість частіше проявляється в неформальній сфері, ніж у сфері бізнесу,
тобто це переважно приватна емоція.
Подив у рекламі частіше демонструють жінки, чоловіки здатні на
подив як
реакцію на турботу з боку жінки. Частіше демонструється в
сімейній обстановці, ніж у бізнес колах. Використовується переважно при
рекламі продуктів першої необхідності, побутової хімії, косметики.
Емоція суму ілюструє незадоволеність результатами якої-небудь
діяльності, як правило, використовується для контрасту до й після
застосування рекламованого продукту. Емоція суму, як й емоції відрази,
болю й страху демонструються переважно жінками, для чоловіків прояв
даних емоцій є небажаним.
Відраза пов'язана із демонстрацією дії побутової хімії або косметичних
засобів (наприклад, засіб від вугрової висипки). Гнів зазвичай демонструють
герої реклами – чоловіки, що наділені владою.
2

Бєлікова Ю.В. Технології використання емоційного капіталу у рекламі / Ю.В. Бєлікова //
Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом?: монографія/
Колектив авторів, наук. ред. В.І. Подшивалкіна. - Одеса: «Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова», 2014. – С.255.
- 13 -

Страх зустрічається у рекламі в трьох основних формах: 1) у рекламі
засобів гігієни, косметики - страх старості, фобії стати некрасивою,
неспроможною як жінки, дружини, матері, доньки, подруги; 2) страх
тарганів, цвілі, температури, набрати зайві кілограми; 3) реклама страхових
послуг, банків базується на страху, відчутті небезпеки. Біль/страждання
належать до емоцій, які частіше за інших експлуатуються в рекламі
медикаментів.
Таким чином реклама виконує наступні функції у просторі міста:
1) інформаційну – інформує міських жителів про існуючі акції та
новинки на ринку; 2) адаптаційну – сприяє адаптації до соціальних змін;
3) навчальну – пояснює як поводитись у певних ситуаціях; 4) комунікаційну
– організує процес комунікації між владою та міськими жителями,
споживачами та власниками продукту; 5) соціалізації – впливає на
формування та прийняття соціальних норм та цінностей; 6) інтеграційну –
здатність об'єднати жителів за допомогою ідеї, події; 7) естетичну (здатна
прикрасити місто, розвивати почуття прекрасного). У випадку коли реклама
не виконує наступні функції можуть мати місце дисфункції, що спричиняють
негативні соціальні наслідки – конфлікти, роздратування, дезінтеграція,
порушення соціальних норм та цінностей, кризисні явища, дискримінацію за
ознакою статі тощо.
Оскільки рекламу можна розглядати як обмін між рекламодавцем та
споживачем, то успішна реклама повинна задовільнити потреби обох сторін,
що беруть участь у обміну. З метою дослідження емоцій у рекламі, що
визначають її успіх автором було проведено 8 фокус-групових досліджень
(м. Харків, вересень-жовтень 2011 року, загальна кількість учасників n=57).
Фокус-групи містили 3 блоки: перегляд та дискусія навколо комерційної (4
ролики), соціальної (3 ролики) та політичної реклами (4 ролики). Після
огляду кожного рекламного ролика було запропоновано заповнити анкету
щодо емоційного відгуку на рекламу, загального сприйняття, ефективності
(оцінка проводилась методом семантичного диференціала).
Базовими емоціями, за даними фокус-групових досліджень, що
визначають успіх комерційної реклами, є радість й інтерес. Для соціальної
реклами базовими є емоції страху та відрази (практично всі учасники фокусгруп погодилися, що демонстрація позитивних моделей поведінки в
соціальній рекламі не є ефективним засобом впливу на вікову аудиторію 2025 років, у той час як страх, викликаний рекламою є ефективним.
Характеризуючи емоції, що викликає політична реклама, зазначимо, що
ситуація є вкрай негативна чи апатична, у більшості респондентів реклама
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викликала тільки негативні емоції, стомленість від брехні, зневіру.
Негативний емоційний відгук на рекламу обумовлює вкрай низький вплив
рекламної продукції.
Висновки. Ґрунтуючись на результатах фокус-груп можна зазначити
емоції,які більшою мірою характерні для жінок: радість,сум, страх; натомість
чоловіки, порівняно з жінками, більш схильні до прояву гніву.
У роботі було визначено специфіку базових емоцій у рекламному
просторі міста на основі даних контент-аналізу реклами та фокус-груп, що
дало можливість визначити функції реклами у міському просторі
(інформаційна, адаптаційна, навчальна, комунікаційна, соціалізації,
інтеграційна, естетична) та виокремити гендерну специфіку прояву емоцій.
У подальшому було б доречно дослідити гендерну специфіку реклами
в залежності від типу рекламованого продукту.
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к. е. н., доц. Бібік Н. В., Єфименко Д. О.
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова,
УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖНІЙ ДО СІМ’Ї ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ
СПРИЯННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БАТЬКІВ
Концепція суміщення сімейного та професійного життя базується на
сучасних міжнародних трудових нормах у цій сфері, а саме на Конвенції
Міжнародної організації праці (МОП) № 183 «Про охорону материнства»
(1952 рік), Рекомендаціях МОП № 191 про перегляд Конвенції «Про охорону
материнства» (2000 рік) та Конвенції Міжнародної організації праці № 156
«Про рівне ставлення й рівні можливості для працюючих чоловіків і жінок:
працюючих із сімейними зобов‘язаннями».
На період навчання припадають перші спроби створення сім‘ї - як
формалізовано, так і на рівні поширеного серед молоді громадянського
шлюбу, де формуються і реалізуються різноманітні форми пошуку й
налагодження балансу між навчанням і сімейним життям.
Щаслива сім‘я - це часто запорука успіху у всіх починаннях. За
статистикою, з 10 молодих людей, які навчаються у вищих навчальних
закладах, приблизно 7 дівчат і 6 юнаків одружуються під час навчання. Як
правило, студентські шлюби - це міцні союзи, адже студентам, які вирішили
одружитись, характерні схожі цінності, соціокультурні особливості тощо.
Однак, таким сім‘ям, більше ніж будь-яким іншим, притаманні певні
проблеми.
Найбільш поширеними проблемами молодих студентських родин
можна виділити такі: труднощі пов‘язані з пошуком роботи та поєднанням
навчання і сімейних зобов'язань; труднощі, пов'язані з народженням та
вихованням дітей.
Часто буває так, що студентки-матері вимушені переходити на заочне
відділення або ж взагалі на якийсь час брати академічну відпустку (а іноді й
назовсім) відкладати своє навчання в університеті.
Одним із перших і єдиних університетів в Україні, який позиціонує
себе як Family-Friendly University є Сумський державний університет. Ця
позиція підтверджується як на рівні принципової позиції керівництва та її
закріплення у нормативній базі, зокрема, Кодексі корпоративної культури.
Реалізація проекту Family-Friendly University - це значний крок не лише у
напрямі популяризації гендерних знань, а й у практичному втіленні
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принципів гендерної рівності та забезпеченні сприятливих можливостей для
самореалізації молодих мам-студенток.
Підтримка матерів-студенток є особливо актуальною, адже нерідко,
стаючи мамами, вони починають втрачати конкурентні переваги на ринку
професій. Тривалі відпустки по догляду за дітьми в основному беруть жінки.
Коли ж вони наважуються поєднати сімейну та професійну сфери життя,
часто почувають провину перед дитиною. Але жінки, як і чоловіки, прагнуть
виконувати роботу, яка приносить відчуття самореалізації та прибуток. В
Україні ж наразі недостатньо можливостей для гармонізації приватних та
суспільних інтересів як для жінок, так і для чоловіків.
Таким чином, досягнення балансу між навчанням та сім‘єю - важливе
суспільно-соціальне явище для громадян, які мріють бути щасливими.
Втілення ініціативи по проекту «Університет дружній до сім‘ї» і
створення у ВНЗ відповідної атмосфери передбачає «проникнення» цього
напряму роботи практично у всі сфери життєдіяльності вузу, поширення
дружніх до сім‘ї принципів та стосунків.
Важливе значення повинен мати статус організації в університеті
(установи, особи), відповідальної за координацію роботи. Такою структурою
в університеті може бути: профспілка студентів, відділ з виховної роботи чи
відділ соціальної роботи з підпорядкуванням проректорові, волонтерський
центр допомоги у ВНЗ.
Отже, можна зробити наступні висновки:
1. Виходячи з загальної мети дослідження, психолого-педагогічний
супровід студентських сімей передбачає такі основні складові:
- пропагування дружньої до сім‘ї політики у вищому навчальному
закладі;
- досягнення згоди щодо цілей дружньої до сім‘ї програми;
- врахування думки співробітників служб; співпраця з профспілками
задля розроблення дружньої до сім‘ї політики.
2. Психолого-педагогічний супровід студентської сім‘ї в умовах ВНЗ,
являє собою, з одного боку, процес взаємодії того, що супроводжує
(структурні підрозділи, фахівці університету) та того кого супроводжують
(студентська сім‘я); з іншого - комплексний метод створення умов для
прийняття суб‘єктом розвитку (студентської сім‘ї в цілому) оптимальних
рішень в різних ситуаціях життєвого вибору, для формування у студентів
усвідомленого оптимізму, вміння справлятися з труднощами, самостійно
визначати свою життєву, освітню та професійну позицію.
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3. Найбільш ефективними чинниками організації психологопедагогічного супроводу студентської сім‘ї є: клубна робота, студентські
організації, центри соціальної та психологічної підтримки. В якості однієї з
ефективних форм організації психолого-педагогічного супроводу виступає
сімейний клуб, що дозволяє вести картотеку студентських сімей,
здійснювати діагностику, корекцію, просвітництво студентського подружжя
з орієнтиром на перше робоче місце кожного.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів психологопедагогічних чинників самореалізації студентських сімей у вищому
навчальному закладі. Перспективою для подальшого дослідження є
проведення експериментальної роботи зі студентськими сім‘ями, які
виховують дітей, для перевірки ефективності впровадження моделі
самореалізації студентської сім‘ї; долучення до проектної ініціативи
«Університет дружній до сім‘ї»; розробка та апробація тренінгової програми
для психотерапевтичної роботи зі студентськими сім‘ями у процесі
професійної підготовки.
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Бондарєва Т. П.
КЗОЗ «Вовчанський медичний коледж»
Харківської обласної ради
ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ
ПІДЛІТКАМИ СТОСУНКІВ З БАТЬКАМИ
Вступ. Сучасний соціальний простір ставить нові перспективи в
реалізації особистості, одночасно вимагаючи від неї високої активності. Щоб
досягти поставлених перед собою соціальних, професійних, творчих та
інших цілей, щоб бути успішним, а іноді просто для того, щоб вижити,
сучасна людина повинна вміти швидко адаптуватися до умов, що
перебувають у постійній динаміці соціального світу, володіти добре
сформованою суб'єктною позицією і творчими здібностями.
Великий інтерес дослідників викликають питання, пов'язані з
відображенням особистісних рис поведінки підлітків у реальній колективній
і соціальній сфері.
Підлітковий вік - це перехід від дитини до дорослого у всіх сферах
життєдіяльності. При цьому переході важливе значення має мікросередовище, мікростосунки, які складаються у підлітка в першу чергу з батьками.
Відомо, що моделі і пріоритети гендерної соціалізації хлопчиків і дівчаток
відрізняються, а в традиційних культурах навіть полярні. В результаті
гендерної соціалізації хлопчики і дівчатка оволодівають певними якостями,
які утворюють різні типи гендерної ідентичності - аспект самосвідомості, що
описує переживання людиною себе як представника певної статі.
У зв'язку з вище сказаним метою нашої роботи є вивчення гендерних
відмінностей в сприйнятті підлітками стосунків з батьками. Завданнями
роботи є: 1. Дати характеристику підліткового віку. 2. Розкрити особливості
взаємодії підлітків з батьками. 3. Вивчити особливості гендерного
сприйняття підлітками стосунків з батьками.
Об'єкт дослідження – стосунки підлітків з батьками. Предмет
дослідження – гендерні відмінності в сприйнятті стосунків підлітків з
батьками. Гіпотеза дослідження - процеси сприйняття образу батька у
хлопчиків - підлітків і у дівчаток - підлітків мають певні гендерні
відмінності – дівчатка - підлітки стосунки з батьками сприймають як більш
благополучні, хлопчики - підлітки – як більш конфліктні і напружені.
Методи дослідження, що використовувалися в роботі: 1. Аналіз
психолого-педагогічної
літератури;
2. Методи
психодіагностики
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(спостереження, анкетування, тестування). 3. Методи математичної обробки
даних. База дослідження: КЗОЗ «Вовчанський медичний коледж»
Харківської обласної ради.
Особливості дитячо-батьківських стосунків у підлітковому віці.
Характеристика підліткового віку. Аналіз підліткового віку - одна з
найбільш дискусійних проблем вікової психології. Терміни підліткового
віку, психологічний зміст провідної діяльності, перелік новоутворень - всі ці
аспекти неоднозначно трактуються вітчизняними та зарубіжними
психологами. Єдність думок існує тільки в тому, що це період найбільш
інтенсивного особистісного розвитку.
Першим підлітковий вік виділив як час другого, самостійного
народження в життя і зростання самосвідомості людини Ж.-Ж. Руссо.
Перехідність підліткового віку, звичайно, включає біологічний аспект.
Це період статевого дозрівання, інтенсивність якого підкреслюється
поняттям «гормональна буря». Фізичні, фізіологічні, психологічні зміни,
появу сексуального потягу роблять цей період виключно складним.
Основні психологічні потреби підлітка - прагнення до спілкування з
однолітками (групуванню), прагнення до самостійності і незалежності,
емансипації від дорослих, до визнання своїх прав з боку інших людей.
Почуття дорослості - це психологічний симптом початку підліткового віку.
За визначенням Д. Б. Ельконіна, «почуття дорослості є новоутворення
свідомості, через яке підліток порівнює себе з іншими (дорослими чи
товаришами), знаходить зразки для засвоєння, будує свої відносини з
іншими людьми, перебудовує свою діяльність».
Головна потреба періоду – знайти своє місце в суспільстві, бути
«значущим» – реалізується в товаристві однолітків. У спілкуванні з
однолітками відбувається програвання різних сторін людських стосунків,
побудова взаємин, заснованих на «кодексі товариства», реалізується
прагненням до глибокого взаєморозуміння.
Інтимно-особисте спілкування з однолітками – це діяльність, в якій
відбувається практичне освоєння моральних норм і цінностей. У ній
формується самосвідомість як основне новоутворення психіки.
Гендерні відмінності у сприйнятті стосунків підлітків з батьками.
Підлітковий період – це період, коли підліток починає по-новому оцінювати
свої стосунки з батьками, на що значною мірою впливає ґендерний фактор.
Ґендер конструюється через певну систему соціалізації, розподілу
праці та прийняті в суспільстві культурні норми, ролі і стереотипи. При
цьому ґендерні ролі і норми не мають універсального змісту і значно
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розрізняються в різних суспільствах. В цьому розумінні бути чоловіком або
жінкою означає зовсім не володіння певними природними якостями, а
виконання тієї чи іншої ролі.
У психолого-педагогічній літературі вказується на суттєві відмінності
у сприйнятті підлітками ролі матері і батька у виховному процесі.
Емпіричне вивчення гендерних відмінностей в сприйнятті
підлітками стосунків з батьками. У дослідженні була використана
методика ADOR-«Підлітки про батьків». Опитувальник вивчає установки,
поведінку і методи виховання батьків так, як бачать їх діти в підлітковому
віці.
Респондентами виступили підлітки від 15 років кількістю у 20 осіб –
10 дівчат і 10 хлопців. Після того, як підліток заповнив обидва бланки (на
батька й матір), всі отримані дані зводяться на «оцінний аркуш». Потім, по
кожному параметру підраховується арифметична сума сирих балів (Р0Z —
позитивний інтерес, DIR — директивність, Н0S — ворожість, автономність і
NED — непослідовність). Далі сирі бали переводяться в стандартизовані
відповідно до таблиць. Стандартизовані дані розташовуються від 1 до 5 і
нормою є середнє значення, тобто 3.
При вивченні результатів, отриманих при проведенні методики ADOR
(дівчата – батьки) було виявлено наступне: за шкалою «Позитивний
інтерес» нормальні показники були у 30%, вище норми 20%, нижче 50%; за
шкалою «Директивність» нормальні показники були у 60%, вище норми –
20%, нижче норми – 20%; за шкалою «Ворожість» норма 20%, вище норми у
20%, нижче – 60%; за шкалою «Автономність» нормальні показники були у
20%, вище норми – 60%, нижче норми – 20%; за шкалою «Непослідовність»
показники в межах норми були у 70%, вище норми – 20%, нижче норми у
10%.
При вивченні результатів, отриманих при проведенні методики ADOR
(хлопці – матері) було виявлено наступне: за шкалою «Позитивний інтерес»
нормальні показники були у 40%, вище норми 10%, нижче 50%; за шкалою
«Директивність» нормальні показники були у 20%, вище норми – 70%,
нижче норми – 10%; за шкалою «Ворожість» норма 20%, вище норми у 60%,
нижче – 20%; за шкалою «Автономність» нормальні показники були у 20%,
вище норми – 70%, нижче норми – 10%; за шкалою «Непослідовність» показники в межах норми були у 80%, вище норми – 10%, нижче норми у 10%.
При вивченні особливостей сприйняття дівчатками-підлітками образу
матері за отриманими даними було виявлено, що дівчатка сприймають
позицію матері як більш емоційну і приймаючу, ніж позицію батька.
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Дівчатка сприймають стосунки з матерями як позитивні. Матері в сприйнятті
дівчатками - підлітками схвалюють прояви автономності і передають
відповідальність підлітку, дуже часто разом і рівноправно виконують якунебудь діяльність. Дівчатка - підлітки сприймають відносини матері з
чоловіком як позитивні і доброзичливі, а так само в повній мірі задоволені
стосунками між батьками.
При обробці отриманих даних при дослідженні сприйняття
хлопчиками - підлітками позицій матері і батька з'ясувалося наступне:
позиція матері в сприйнятті хлопчика-підлітка виглядає не досить
емоційною і впевненою в поведінці. Мати конфліктна і вимоглива, але
активно заохочує автономність свого підлітка. Вона не послідовна у
заохоченні і покаранні, хоча в міру задовольняє потреби хлопчика-підлітка і
виявляє до нього позитивний інтерес.
Висновки. Таким чином, в ході дослідження було встановлено, що у
сприйнятті підлітків мати більш активно включена в процес виховання. Їй
належить провідна роль у родині, у той час як батько пасивно і в міру
дорослішання підлітків фактично «самоусувається» з процесу виховання.
Цей розподіл ролей між матір'ю і батьком у реалізації виховної функції сім'ї
з підлітками знаходить відображення в істотно більш високому ступені
директивності матері, порівняно з батьком.
Існують певні відмінності між сприйняттям дівчаток-підлітків і
сприйняттям хлопчиків-підлітків виховної позиції матері і батька.
Стосунки дівчаток - підлітків з батьками, як з матір'ю, так і з батьком,
складаються як благополучні. Їх стосунки з матерями значно частіше, ніж у
хлопчиків - підлітків, формуються як емоційно-позитивні. Дівчатка підлітки сприймають батьківську позицію матері як приймаючу, повну
любові, зацікавленості і уваги частіше, ніж хлопчики.
Стосунки хлопчиків - підлітків з батьками складаються досить складно
в порівнянні з матерями. Батьки сприймаються хлопчиками - підлітками як
надмірно директивні і схильні до авторитарно-командного стилю
спілкування, ворожі, підозріло-прискіпливі, непослідовні, не надають
реальної допомоги і підтримки, усунені і не включені в процес виховання.
Матері, на відміну від батьків, приблизно однаково поводяться з синами і
дочками. Дівчатка відзначають велику ступінь послідовності матерів і їх
сталість у своїх вимогах, на відміну від хлопчиків. Непослідовність матерів
щодо синів, мабуть, пов'язана з їх виховною невпевненістю щодо хлопчиків.
При цьому для батьків характерна велика вимогливість до хлопчиків і
послідовність до дівчаток.
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к. филос. н., доц. Вандышева-Ребро Н. В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА
Вполне закономерно, что значительный интерес нынче представляют
имеющиеся исследования особенностей становления и развития
информационного и постиндустриального общества, представленные в
работах К. Болдуинга, О. Тоффлера, М. Маклуэна. Но стремительное
развитие культуры способствует определенной динамике изменений, с
которыми сталкивается отдельный человек и человечество в целом. Более
актуальными представляются работы последних лет, в которых идет речь о
развитии общества в рамках глобальной истории, органично
имплантированной во вселенскую историю. Здесь интересными и
актуальными есть идеи А. Барда, П.Дж. Бьюкенена, Я. Зодерквиста. Именно
многоплановые изменения, происходившие в передовых странах мира в
последнюю четверть ХХ столетия, побуждают к обобщениям, относительно
информационной составляющей общественной жизни, в которую
объективно включен практически каждый член современного общества.
В процессе изменения представлений об информации оказалось, что в
фокусе внимания оказалась технология сама по себе, способность хранить и
передавать информацию, в то время как ее содержание, и чем дальше, тем
очевиднее, вызывает относительно небольшой интерес. Переизбыток
информации и недостаток контекста тесно связаны и существуют наравне с
другими факторами: урбанизацией, релятивизмом, разрушением нуклеарной
семьи. Такое состояние постоянной незащищенности создает ценностный
вакуум, который сегодня нужно как-то преодолевать. С одной стороны,
возникает вопрос о влиянии современных информационных и
телекоммуникационных технологий на возможность реализации человеком
права на свое тело, свою телесную самоидентификацию в условиях
социокультурных трансформаций. Процесс телесной самоидентификации
как комплекс природных, социальных и культурных характеристик все еще
является полем взаимодействия внутреннего и внешнего жизненного
пространства личности. С другой стороны, осмысливая особенные условия
формирования представлений о гендерной идентичности в украинском
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обществе, понимаем, что именно конец ХХ века стал отправной точкой для
разработки этой проблематики в украинской философии и литературе, что
совпало с включением украинского сообщества в глобальное
информационное поле.Женский дискурс в украинской культуре в конце ХХ
века приобрел популярность благодаря творчеству Л. Костенко, А. Горской,
К. Муратовой, которым под силу было на переломе культурных эпох
распознать и актуализировать проблематику, связанную с гендерной
идентичностью. Ярким примером стало появление романа О. Забужко
«Польові дослідження з українського сексу», в котором автор ярко
продемонстрировала как феминистический аналіз может вскрыть и сделать
явным и определенные фундаментальне структуры мышления целого
общества в отдельной культуре. Оказывается, ценности могут кметь
гендерную окраску и в случае с формированием украинской культуры – это
во многом определило ее природу. В украинской культуре есть традиция
присутствия творческой и волевой реализации женщины, потому именно
наличие женского творчества и информационного пространства стало
источником гендерных исследований в Украине на рубеже ХХ и ХХI веков.
Нельзя сказать, что информация сегодня редкий товар. Трудно всерьез
полагать, что ряд насущных проблем нашего времени – личных,
общественных, политических – происходят из-за недостатка информации. Ее
свободный и все увеличивающийся поток, как отмечали многие мыслители,
успешно решал проблемы ХІХ и даже ХХ столетий. Но сегодня стало
явным, что мы нуждаемся уже не столько в информации, сколько в ее
смысловом и контекстном наполнении. К сожалению, этот всесокрушающий
информационный поток не структурирован, не сортирован и, если мы хотим,
чтобы он стал источником знаний, а не заблуждений, его необходимо
просеять, отсортировать и осмысливать в соответствии с современными
представлениями о ценности человека и его праве на определение своего
места в мире и обществе.
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к. філос. н., доц. Варипаєв О. М., к. і. н., проф. Міносян А. С.
Харківський державний університет
харчування та торгівлі
СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙ ГЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ
У КУЛЬТУРІ МІСТА
Постановка проблеми. Проблематика гендерних взаємозв‘язків
пройшла великий шлях від теоретичних міркувань до практичних
досліджень, що аналізували проблематику в галузі соціології, психології,
інших гуманітарних дисциплін. За останні роки в Україні накопилася
критична маса матеріалу, що дозволяє говорити про розвиток відображення
проблематики гендеру в суспільній свідомості. Так, при університетах
великих міст України створюються осередки гендерної рівності, гуртки, де
проблема гендерних відносин виноситься на широке обговорення.
Тут слід зазначити, що, здавалося б, такі непорушні поняття, як
«чоловіче» і «жіноче» – поняття досить рухливі. Вони не тільки мають
істотні розходження в тих або інших культурах, але й еволюціонують
відповідно до ходу історії, змін у політиці, економіці, соціумі"1.
Виклад основного матеріалу дослідження. На Заході фемінізм
критикував культурні й психологічні передумови підлеглого положення
жінки в різних галузях діяльності. Феміністи прагнуть змінити соціальну
реальність таким чином, щоб жінки грали більш активну роль у формуванні
цієї реальності, встановили нові принципи існування співтовариства,
відносини, які б ґрунтувалися не на патріархатній моделі, а на ідеалах
співробітництва.
Що стосується України, то тут, на думку деяких вітчизняних
дослідників, незважаючи на всі розмови про демократію, проблема
соціальної дискримінації жінок набула особливої злободенності у зв'язку з
розпадом соціалістичного суспільного ладу, зміною соціально-економічного
укладу й фактичною ліквідацією соціальних гарантій для родини, дітей,
жінок. Відзначається також, що має місце цілеспрямоване відчуження жінок
від політики, від влади, від участі в прийнятті політичних рішень і
відповідальності за їхнє здійснення. Звичайно ж, з таким положенням справ
важко змиритися, особливо в умовах наростаючої світової тенденції до
1

Wolf N. Fire with fire. The new female power and how it will change the 21st century.
London, 1993. р. 56.
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встановлення рівноправності статей у всіх сферах діяльності2.
На думку багатьох дослідників, у масовій свідомості українців
домінують патріархатні установки. Причому на патріархатну модель
гендерних відносин орієнтована значна частина самих жінок. Про це
свідчать поки що нечисленні, на жаль, гендерні дослідження в нашій країні.
Так, згідно даним опитувань жінок, у шкалі уявлень про щастя на першому
місці стоять діти, родина; на другому – улаштований побут, любов, чоловік;
на третьому – улюблена робота і її узгодження з сімейними інтересами; на
четвертому – упевненість у собі й необхідність бути корисною людям; на
п‘ятому місці – кар‘єра3.
Безпосереднім соціальним аттрактором, що сприяє успішній кар‘єрі, є
здобуття жінкою вищої освіти. Рівень освіти продукує плідну соціальну
активність, стає важливим показником гендерної рівності та подолання
патріархатних маскулінних стереотипів, принаймні у великих містах країни.
Підтвердженням зазначених тенденцій можуть бути й результати
порівняльного соціологічного дослідження кафедри суспільних та
гуманітарних дисциплін ХДУХТ (2014-2015 рр.), спрямованого на виявлення
життєвих цінностей і пріоритетів студентства.
Як неважко було припустити, матеріальне становище студенток-жінок
виявилося недостатньо благополучним. На питання анкети про матеріальну
забезпеченість 53 % студентів визначили її як середню, 34 % – як низьку, і
тільки 13 відсотків – як достатню. Таким чином, ця категорія студентства
лишається однією із неблагополучних у матеріальному відношенні категорії
громадян країни.
В атмосфері непевності й розгубленості, що панує в суспільстві,
студентки виражають свою впевненість у можливості й здатності впоратися
з існуючими проблемами. Більшість (62 %) визначили як найбільш важливу
для них цінність закінчення конфлікту та припинення бойових дії, 64%
відзначили важливість соціальної справедливості й соціального захисту
громадян, 60% - гуманні відносини між людьми. Переважна більшість
студентів (80%) так чи інакше беруть участь у суспільному житті.
Основним питанням у блоці анкети «Моральний і світоглядний
погляди» було питання про сенс життя. Думки молодих жінок розподілилися
в такий спосіб: перше місце розділили наступні моральні цінності:
2

Силласте Г.Г. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического
анализа // Социс. – 1 997 – № 12. – С. 110-117.
3
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/genderni-stereotipi-vsuchasnomu-ukraїnskomu-suspilstvi/
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самовираження особистості і її високі досягнення (63 %), створення міцної
родини й виховання дітей (57%), далі сенс життя визначався як досягнення
матеріального благополуччя (44%), потім у порядку убування були визначені
такі життєві цінності, як одержання максимуму життєвих задоволень, праця
на благо суспільства й служіння Богу. Вихід на перше місце в цьому
дослідженні сімейних цінностей визначається статевою структурою вибірки.
Для порівняння, в аналогічних українських дослідженнях студентської
аудиторії при перевазі у вибірці чоловіків на перше місце висуваються
матеріальні цінності.
Соціальні цінності студенток визначені перевагою освіти, упевненістю
в майбутньому, колом надійних друзів і відповідної поваги серед них. Якщо
раніше пріоритетними цінностями в соціальних потребах були спілкування з
друзями й творча робота, то відмінною рисою молоді трансформаційного
періоду є вибір цінностей, що визначають перспективність, виражену в
прагненні до освіти й упевненості в майбутньому. Оцінки молоді
характеризуються високою прагматичністю й індивідуалізмом.
Результати соціологічного опитування, проведеного в університеті,
показали, що основними мотивами навчальної діяльності для студенток
ХДУХТ виявилися: прагнення якнайкраще підготуватися до майбутньої
діяльності (76% опитаних), інтерес до досліджуваних предметів і почуття
власної гідності та упевненості в своїх силах (по 50%), почуття
відповідальності перед близькими (35%) тощо.
У студентському віці формується власний світогляд, "Я-концепція"
особистості, що припускає наявність стійкої системи переконань,
незалежних від зовнішніх умов і тиску оточуючих. За даними дослідження, у
молодих жінок більшу зацікавленість викликає вид діяльності, яким вони
хотіли б зайнятися, закінчивши ВНЗ. За діяльність у сфері торгівлі й послуг
висловилося 41% респондентів, за адміністративно-управлінську - 30%, за
науково-педагогічну – 7%, і 23% студенток готові присвятити себе
виробничій діяльності.
Для проведення соціологічного аналізу випускницям і студенткам
старших курсів університету був запропонований перелік якостей
майбутнього фахівця, і їхнім завданням було проранжувати важливість цих
якостей та визначити ступінь задоволеності досягнення цих якостей під час
навчання у вузі. Найвища орієнтація зафіксована на такі якості, як уміння й
навички науково-дослідної роботи, знання економічних проблем, розуміння
методологічних проблем вибраної професії, знання норм професійної етики,
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знання естетичних вимог до діяльності фахівця торгівельно-комерційного
профілю.
Висновки. З проведеного аналізу ціннісних орієнтацій студенток на
якості сучасного фахівця маємо свідчення про домінуючу орієнтацію на
професійні якості на противагу моральним якостям, надбанням духовної
культури. Недооцінка моральних якостей сучасного фахівця свідчить про
серйозні протиріччя навчально-виховного процесу у вищій школі. Вимоги
суспільства до особистості фахівця стали за останні роки іншими, однак
гуманітарний складник підготовки студента у вищих навчальних закладах
України технічного напряму зменшується з кожним роком.
З іншого боку, соціальне замовлення суспільства на сучасному етапі
спрямоване на формування не тільки самостійної, ініціативної особистості,
але й формування фахівця як людини культури, яка має великий рівень
освіченості та вихована за принципами гендерної рівності, що неодноразово
підкреслювалося у зв‘язку з приєднанням України до системи європейської
освіти4.
Отже, гендерна політика міст у сучасній Україні повинна спиратися на
університети як осередки культури, звертати увагу на загальну гуманітарну
підготовку студенток та запропонувати їм вдалу модель трансляції знань з
гендерної політики в інші прошарки суспільства.

4

Горошко Е. И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении:
монографія / Е. И. Горошко. – Харьков: «ФЛП Либуркина Л. М.», 2009. – 816 с.
- 28 -

к. і. н., доц. Вороніна М. С.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди,
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В БІЛЬШОВИЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ПАРТІЯХ ПОЛТАВИ 1900-1930 РОКИ
Постановка проблеми. Проблема альтернативності в історії такого
міста як Полтава в буремні 1900-1930-ті роки може бути розкрита тільки в
межах історичної компаративістики. Можна звісно аналізувати гендерне
питання лише в політиці більшовиків, тим більше, що саме вони кінецькінцем отримали абсолютну владу, але ж вони існували не у вакуумі, тому з
історико-соціологічної точки зору є сенс взяти до уваги гендерні відносини в
українських об‘єднаннях та партосередках традиційного українського міста.
Полтавщина мала свої фемінні традиції не в останню чергу завдяки
заснуванню 1818 році Інституту шляхетних дівчат, тобто напередодні
революцій 1917 року вже існувало не одне покоління жіноцтва певною
мірою соціалізовано. Приміром, в Полтаві ще в 1839 році був заснований
перший «дитячий приют» на кшталт «яслей»: «Вихованки Полтавського
інституту пожертвували до 30 вишиваних робіт, які й були розіграні в
аллегрі, …виручено було 900 крб.»1 Тобто, панянки і на межі ХІХ – ХХ
століть уже могли використовувати цей соціальний досвід, який однаково
актуальний і для ліберальних феміністок, і для соціалісток.
В 1861 році в місті виникла ліберальна організація «Громада», що
проводила культурно-освітню роботу з українським забарвленням, навесні
наступного року нараховувала близько 60 осіб, в тому числі активною
громадівкою була і поміщиця Є.І.Милорадович (Скоропадська)2, вклад якої у
національний рух усіх українських територій в наступні роки важко
переоцінити. Тобто, можемо говорити про яскраве гендерне виключення, бо
важко нехтувати графинею меценаткою привабливої зовнішності.

Павловский И.Ф. Из прошлого Полтавщины. Детский приют в Полтаве на подобие
нынешних «яслей»// «Киевская старина», т. LXXVIII, 1902 г.,декабрь, стр. 145-147 //
Режим
доступу:
История
Полтавы
(Сайт
Бориса
Тристанова)
http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/ukazatel-po-nazvaniyam?id=3738
2
«Та, що світло в темряву несла…» (Є.І.Милорадович)/ сайт Полтавської обласної
бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара http://libgonchar.org
1
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Утім капіталізм розвивався на Полтавщині досить своєрідно – з одного
боку – це не фабрично-заводський край, а з іншого, в середньому по Україні
жінки складали 10% від всього числа промислових робітників, а в
Полтавській губернії 18%3. Своєрідним маскулінним виключенням був
Кременчук (де більшість працівників чоловіки), а в самій Полтаві важка
промисловість розвивалась гірше за такі фемінні (більше чверті - робітниці)
галузі як тютюнова, панчішна, вінокурна, цукрова. В результаті в 1897 році
«маленька соціал-демократична група» організувала марксистські гуртки
кравців і модисток 4. У 1900 році Південну (Полтавську) групу сприяння
«Искре» очолювала Любов Миколаївна Радченко (Баранська) членка
РСДРП з 1898 року. Однак, політичне «бурхливе» дореволюційне життя
Полтави пояснювалось саме відсутністю великої промисловості – імперська
влада вважала такі міста оптимальними для поселення і контролю поліції
над неблагонадійними. У 1912 році так само більшовицька партійна група не
стала замкненим чоловічим клубом і в четвірку лідерів увійшли дві жінки:
Г.Колобкова та О.Щєснивська5.
Як згадував Д.Ф.Соловей, один із активних діячів Юнацької Спілки:
«Кінець-кінцем, у мене встановилися зв‘язки з п‘ятьма учбовими закладами:
…Згодом [1914 рік] лише кілька гімназисток та либонь один реаліст
пристали до українських гуртків при інших школах», завдяки такій
«організації, що виховала на Лівобережжі значні контингенти української
молоді, які у перші ж дні революції ввійшли, в переважній своїй більшості,
до складу молодих українських соціалістичних організацій (УСДРП та
УНСР), взявши на себе роль провідних кадрів, бо для цього, на жаль, не
знайшлося досвідченіших старших віком людей»6 Мала чисельність дівчат у
таких нелегальних просвітницьких організаціях пояснюється в першу чергу
банальною гендерною дискримінацією в середній освіті.
У цей же час більшовицький гендерний феномен стає нормою для всієї
колишньої Гетьманщини і Полтава її підтверджує: найбільш авторитетніші
Данішев С.О. Великий жовтень на Полтавщині (1917 р. – березень 1918 р.). – Харків:
Видавництво «Прапор», 1969. – С.16.
4
Нариси історії Полтавської обласної партійної організації. – Харків: Видавництво
«Прапор», 1970. – С. 17, 18.
5
Нариси історії Полтавської обласної партійної організації. – Харків: Видавництво
«Прапор», 1970. – С . 67.
6
Соловей Д. Розгром Полтави. Спогади з часів визвольних змагань українського народу.
1914 – 1921./ Дмитро Федорович Соловей – Вінніпег, 1974. С. 54, 52.// Режим доступу:
http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/ukazatel-po-nazvaniyam?id=4844 История Полтавы (Сайт
Бориса Тристанова)
3
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за кордоном або на засланні, революційних робітників через потреби
військового часу відправляють на фронт або заводи, а таких як вчителька
А.І.Вагранська (Робсман) у грудні 1916 року з Москви направляють сюди, де
вона в 24 роки стає секретарем місцевого комітету і під час виборів
проходить до Ради робітничих депутатів від залізничників, як приклад, у
Кременчуцьку Раду жінки не увійшли 7. Зрозуміло, що після Лютневої
революції зірки більшовизму поспішали до місць із концентрацією
пролетаріату, а фанатично відданим більшовичкам «надали» можливість для
реалізації позитивної гендерної дискримінації. Політична кар‘єра
А.І.Вагранської не менш вражаюча ніж Є.Б.Бош, С.І.Соколовської або
Г.М.Панкратової: керівник Полтавського Штабу Червоної Гвардії (19171918), голова Полтавського військово-революційного комітету, ну а зі
встановленням остаточним радянської влади більшості з них місце
знайшлось лише в Жінвідділах8 . Псевдо свято «матріархату» остаточно
закінчилося в 1922 році жодної жінки на партій керівній посаді, навіть
Завгубжінвідділом певний час був Гальперін, катастрофічна ситуація була з
комсомолками 9. Що, в свою чергу можна пояснити активною участю дівчат
у національно-освітньому русі, напевно ця сфера сконцентрувала в собі
найбільше громадських діячок і майбутніх «лішенок».
У 1923 році не дивлячись на те, що чотири рази змінювалась
завідуюча губ жінвідділом, показники по заснуванню ясел, «крапель
молока», поліклінік, шкіл лікбезу та завуча, читалень, клубів – поступалися
тільки столичному та Київському10
Високий рівень фемінізації пролетаріату Полтави залишився навіть у
найгірші часи (НЕПу) для працевлаштування жіноцтва, коли перевага
віддавалась чоловікам: 1925-1926 роках «жінок по місту – 52%, а в
промисловості та установах зайняті лише 25%», але з 61 жінок, які в 1926
році вступили в партію лише 7 робітниць і взагалі комуністки складали
менше 12% весь час11

Нариси історії Полтавської обласної партійної організації. – Харків: Видавництво
«Прапор», 1970. – С. 92, 85.
8
Вагранская (Робсман) Антонина Ильинична. Справочник по истории Коммунистической
партии Советского Союза 1898 – 1991. Режим доступу - http://www.knowbysight.info
9
Центральний державний архів громадських об‘єднань України ф. 1, оп. 20, спр. 1065,
арк. – 62-69.
10
Державний архів Одеської області. ф. П. 3, оп. 1, спр. 832, арк. – 60,1-103
11
Державний архів Полтавської області. ф. 7, оп. 2, спр. 244, арк. – 21-22.
7
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Прибічниць національно-визвольних змагань знищили ще на початку
1920-х, наступне молоде покоління пригнав до Полтави голодомор, як
приміром Марію Олександрівну Калашник (1915 року народження) із селянколгоспників у 1932 стає комсомолкою, з 1933 працює на Полтавській
Держпанчішній фабриці ім. Кутузова з чотирма класами трудової школи в
1936 вступила до Інституту підвищення кваліфікації12
Таким чином, можна побачити покоління соціально та національно
відповідальних були виховані та затребувані в місті, більшовики в свою
чергу не справились із українськими робітницями, полум‘яні
революціонерки напевно мали мовний бар‘єр, тому так і не використали
унікальний потенціал Полтавщини.

12

Державний архів Харківської області ф. Р-1742, оп. 2, спр. 34,арк. 1 – 44.
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Гаврилова А. С.
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.Бекетова

ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВИЙ ПРОСТІР В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
На сьогодні принцип гендерної рівності в суспільстві розглядається в
якості необхідної умови становлення громадянського соціуму. Розглядаючи
гендерний аспект стосовно сучасного бізнесу, важливо розуміти, що прояви
гендерної чутливості до окремих категорій населення можуть стати
важливим бонусом як для репутації підприємства в цілому, так і для підняття
соціально-економічного рівня країни.
Зокрема, розглядаючи можливості гендерно-чутливої політики для
готельно-ресторанного господарства в Україні, на даний момент не можна
відмітити масові запровадження різноманітних засобів, що надавали б
підприємствам статус гендерно-чутливих. Подібні прояви присутні лише в
закладах ресторанного господарства, що належать до світових мереж,
ресторанів класу «люкс», а також в засобах розміщення вищої категорії.
Важливим моментом в гендерній політиці організації повинне бути
запровадження спеціального простору для дітей і жінок, що задовольняв би
основні потреби цих категорій населення. Стосовно європейського досвіду і
досвіду розвинених країн світу, обов‘язковою є наявність в закладі
ресторанного господарства кімнати для тимчасового дитячого перебування.
Таке приміщення має бути безпечно обладнане з точки зору дитячої безпеки
(меблями без гострих кутів, закритими розетками тощо), іграшки та інші
предмети для дітей повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. В
такій кімнаті обов‘язкова наявність дорослого кваліфікованого співробітника
для нагляду за дітьми, бажано з аніматорською розважальною програмою.
Впровадження такої кімнати, хоч і додасть для керівництва закладу
певних затрат на його обслуговування, але, без сумнівів, принесе багато
плюсів. Щодо позитивного впливу на імідж компанії, така новація не
залишиться непоміченою з боку потенційних і постійних споживачів.
Наявність дитячої ігрової кімнати для деяких гостей є основним пріоритетом
для вибору закладу в певні періоди життя. А для суспільства це стане кроком
в культурі до євро-інтегрування.
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Також, практика дитячих кімнат позитивно впливає на інститут сім‘ї в
цілому, оскільки це можливість для батьків провести час разом, а дитині в
той час буде наданий професійний догляд. Проблема великої занятості
батьків дуже гостро постає в наш час і часто завдає непоправних наслідків
для розвитку дітей і особистим стосункам в такій родині в цілому. Дитяча
ігрова кімната сприятиме укріпленню сім‘ї і прав дитини.
Окрім спеціального простору для дітей, підприємцям важливо
піклуватися про менш затратні, але не менш важливі аспекти розвитку
гендерної чутливості.
Перш за все, заклади
ресторанного господарства мають бути
максимально забезпечені спеціальними меблями для дітей – дитячими
стільцями. Крім придбання таких меблів, співробітники закладу повинні
регулярно стежити за технічним станом стільців, а також регулярно мити і
дезінфікувати їх.
По-друге, бажано, щоб в арсеналі закладу було дитяче меню, або хоча
б декілька страв, які б доцільно було запропонувати для харчування дітей.
Це здебільшого стосується і готельних підприємств, оскільки перебуваючи
на тимчасовому проживанні в засобі розміщення, досить рідко є можливість
приготувати власноруч спеціальну дитячу їжу. Тому, важливим бонусом для
готелю від гостей, подорожуючих з маленькими дітьми, буде уважність
персоналу та можливість поварів приготувати окремі страви, дозволені для
дитячого харчування.
Як приклад альтернативного гендерно-чутливого простору, можна
запропонувати спеціальну кімнату «матері і дитини», тобто кімнату для
грудного годування немовлят. Місцезнаходження такої кімнати дуже
доречне в магазинах, кафе, ресторанах та навіть парках. Досвід створення
таких кімнат за кордоном дуже успішний, оскільки це дозволяє жінкам
пересуватися з малими дітьми значно далі від місця проживання і годувати
дитину протягом всього дня, не повертаючись додому. Така кімната не є
дуже затратною в утриманні, оскільки не передбачає постійного
знаходження спеціального персоналу. Необхідно забезпечити тільки
систематичне прибирання та оснащення меблями.
Завдяки успішним і своєчасним нововведенням з акцентом на гендерну
чутливість, підприємства готельно-ресторанного господарства можуть
передбачити популяризацію своїх закладів, збільшення кількості споживчої
аудиторії та покращення своєї репутації.
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ГЕНДЕРНІ ЗМІНИ У СУСПІЛЬСТВІ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919 - 1933 РР.)
Постановка проблеми. З перемогою радянської влади дошкільне
виховання посіло своє місце у загальній системі розвитку освіти, яку почали
впроваджувати більшовики спочатку у промислових регіонах у 1919 р., а
потім і на усій території УСРР. Згідно з партійною програмою та рішеннями
радянського уряду, виховання дітей, починаючи з наймолодшого віку,
повинно було повністю стати прерогативою суспільних органів виховання.
Це було покликано, по-перше, ідеологією нової радянської педагогіки, а подруге, залученню жінок до промислового виробництва, що докорінно
змінило гендерну картину українських радянських трудових відносин.
Мета: довести, що система суспільного дошкільного виховання в
УСРР, яка була створена у 20-і – на початку 30-х рр. ХХ ст, з одного боку –
надала жінкам можливість соціальної реалізації за межами родинного кола, а
з іншого – призвела до певних змін в галузі сімейних відносин.
Основний текст. На початку XX ст. традиційно в Україні вихованням
дітей займались матері, основним виховним осередком дітей до семирічного
віку була родина. Саме спосіб життя, побут, сімейні традиції виховання
впливали на розвиток світогляду дитини, формували її майбутнє місце у
суспільстві. Дошкільні заклади, які досить повільно створювались в цей
період, виконували лише функцію установ соціальної допомоги найбіднішим
верствам населення – міському пролетаріату, матерям-одиначкам, удовам.
Навіть мінімально забезпечені родини своїх дітей до них не віддавали,
надаючи перевагу найманим доглядальницям1. Діти забезпечених верств
населення відвідували приватні садки, якщо батьки вважали, що педагогічно
організоване виховання у колективі більш корисне, ніж домашнє2. Окрім
організованого догляду, батьки також прагнули, щоб діти виховувались у
дусі національних традицій, підтримуючи матеріально відповідні дошкільні
1

Попиченко С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець XIX –
початок XX ст.). – К.: Просвіта, 2001. – 154 с. – С.32.
2
Абрамсон С. История дошкольного воспитания на Украине (Развитие дошкольного
воспитания на Украине до Великой Октябрськой Социалистической революции, в годы
гражданской войны и в восстановительный период до 1925 года): Дис... канд. пед. наук. –
Харьков: ХГУ, 1949 – 280 с. – С.103.
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заклади. Так, періодично з 1904 по 1914 рр. у таких містах як Київ, Харків,
Полтава, Одеса, Бердичів та інших Товариство охорони здоров‘я
єврейського населення організовувало для дітей садки і літні майданчики. Їх
особливістю було те, що вранці вони працювали безкоштовно, а увечері за
платню. З дітьми проводились виховні заняття, екскурсії, дітей годували3.
На початку 20-х рр. відбувалось створення державних і громадськосуспільних закладів виховання. Це зумовлювалось наступними чинниками:
- по-перше, економічна розруха в Україні на початку 20-рр. внаслідок
першої світової, а пізніше й громадянської воєн, прирекла понад один
мільйон дітей на голодну смерть4. Державні органи вимушені були взяти
на себе певні зобов‘язання по забезпеченню харчуванням та вихованням
знедолених дітей;
- по-друге, державне дошкільне виховання мало відповідати основним
положенням радянської концепції освіти, тобто повній заміні усіх
навчальних та виховних закладів дитячим будинком5.
- по-третє, почалося залучення жінок до сфери суспільного виробництва і
сім‘я поступово втрачала можливість повністю виховувати дітей6;
- по-четверте, відбувалась руйнація старої дореволюційної педагогіки, яка
розглядала дошкільне виховання лише як вимушений захід для
працюючих батьків та дітей-сиріт, надаючи перевагу родинному
вихованню дитини на ранньому етапі життя7.
В Україні прихильником нової педагогіки став Г. Гринько – нарком
народної освіти УСРР. Під його керівництвом була розроблена концепція
радянської системи освіти та виховання підростаючого покоління в УСРР.
Згідно з нею, сім‘я не могла бути центром виховного процесу, оскільки Г.
Гринько вважав, що в Україні відбувалася деградація традиційних сімейних
основ і виховання дітей відбувалося під впливом вулиці8.

Попиченко С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні …– С. 37.
Липинський В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УРСР у 20-ті роки. –
Донецьк: Вид. Донецьк. ун-ту, 2001. – 248 с. – С.29.
5
Про соціальне виховання дітей // Збірник декретів, постанов, наказів та розпоряджень по
Народному Комісаріату освіти УРСР. - Вип. 1. – Харків: Вид. НКО УСРР, 1920. – С. 26 –
28.
6
Бондар А. Народна освіта і педагогічна наука в Український РСР (1917 – 1967). – К.:
Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 200 с. – С. – 23 – 24.
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Русова С. Вибрані твори. – К.: Освіта, 2001. – С. 223 – 224.
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Гринько Г. Очередные задачи советского строительства в области просвещения. –
Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1923. – 126 с. – С.12 – 13.
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1 липня 1920 р. НКО УСРР прийняв Декларацію „Про соціальне
виховання дітей‖9. У цьому документі були накреслені шляхи, спрямовані
забезпечити у країні соціальний захист безпритульних і голодуючих дітей. В
ньому містились нові концептуальні положення щодо поступової заміни
загальноосвітньої школи дитячим будинком, у якому виховуються усі діти
віком до 15 років. Керівництво НКО УСРР помилково вважало, що сім‘я
негативно впливає на виховання дитини нового суспільства. У тезах доповіді
наркома народної освіти УСРР Г. Гринька на I Всеросійській нараді з питань
освіти від 17 жовтня 1920 р. підкреслювалось, що постійно і незмінно
поширюється процес розпаду сім‘ї та зменшується її значення як джерела
виховного впливу10. У подальшому Г. Гринько продовжував відстоювати
тезу щодо нездатності сім‘ї позитивно впливати на виховання дитини. У
1923 р. він стверджував, що „величезне послаблення сім‘ї, особливо
робітничої – незаперечний факт. Сім‘я втрачає здатність турбуватися про
дітей‖11.
Таким чином, у підґрунтя радянської системи народної освіти в УСРР
було покладено соціальне виховання дітей віком від 4 до 15 років, яке
передбачало розширення впливу суспільства на життя людини, її навчання й
виховання з витісненням „несуспільних‖ виховних впливів – насамперед
сім‘ї.Т аким ―організмом‖ мав стати дитячий будинок12.Слід відзначити, що
починаючи з другої половини 20-х рр. від цієї моделі освіти відмовилися, що
було обумовлено наступними чинниками: брак коштів на реалізацію
концепції виховання усіх дітей країни у межах єдиного дитячого будинку, а
також відхід від лівацької ідеї відмирання сім‘ї в процесі побудови
комунізму.
У листопаді 1927 р. на XIV з‘їзді КП(б)У була прийнята резолюція
„Про завдання культурного будівництва на Україні‖. Згідно з нею
передбачалось вжити заходів для допомоги сім‘ям у вихованні дітей
дошкільного віку13. Цього вимагали передбачені партією плани
індустріалізації країни і колективізації сільського господарства, і, як
наслідок, ще більшого залучення жінок до промислового та
9

Про соціальне виховання дітей //Збірник декретів…– С. 26 – 28.
Гринько Г. Очерки советской просветительской политики. – Харьков: ДВУ, 1923. –
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КПРС в резолюціях і рішеннях з‘їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К.: ДПВ, 1979. –
Т.2. – 320 с. – С. 42.
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Морозова Н. Громадськість і дошкільне виховання //Шлях освіти. – 1929. – № 10. –
С. 18 – 22. – С. 18.
10

- 37 -

сільськогосподарського виробництва. У свою чергу, це вимагало значного
розширення мережі дошкільних закладів. Так, у 1930 р. в усіх галузях
народного господарства працювало лише 668 тис. жінок, а у 1932 р. – майже
мільйон, або 27,5% загальної кількості працюючих. З них у промисловості
було зайнято 22% і у сільському господарстві – 39%14
З початком індустріалізації країни почалося широке залучення у
суспільне виробництво жінок що, у свою чергу, зробило необхідним
відкриття у великій кількості виховних дитячих закладів. Про важливість
проблеми свідчить постанова ЦК КП(б)У 1929 р. „Про чергові завдання
партії щодо роботи серед робітниць і селянок‖15. Згідно з цією постановою,
необхідно було якнайширше залучати жінок до участі у промисловому
виробництві та суспільно-громадській діяльності. Мати–робітниця змушена
була віддавати дитину дошкільного віку на виховання до дитячого садка або
ясел.
У квітні 1933 р. була прийнята постанова РНК УСРР ―Про ясельну
справу‖. Для покращення ясельної справи у ній пропонувалось зобов‘язати
будівельні організації виконати план нового будівництва ясел, здати до ладу
121 об‘єкт на 10441 ліжко. РНК забов‘язала великі промислові об‘єднання
―Вугілля‖, ―Сталь‖, ―Дніпросталь‖ докласти усіх зусиль, щоб кількість
стаціонарних ясел у 1933 р. перевищила покажчики 1932 р. У 1929 р. у
містах ясла відвідувало 11000 дітей, у сільській місцевості (сезонно) – 62000;
у 1932 році – у містах – 62000, на селі – 150910016.
На початку 30-х років масове включення жінок у виробництво
призвело до більшого розповсюдження ясел. Право користуватися яслами у
містах отримували виключно працюючі батьки – члени профспілок. У
сільській місцевості ясла (захистки) влаштовувались лише у весняно-літній
період.
Починаючи з 1919 р., при формуванні складу дошкільних закладів у
містах і на селі у дошкільних закладах переважали діти з матеріально
незабезпечених родин. До того ж, значна кількість дітей, які відвідували
дошкільні заклади на початку 20-х рр., були сиротами, або виховувалась у
неповних сім‘ях. Наприклад, до 1924 р. у сезонні дошкільні заклади
зараховувались тільки діти наймитів, удів, одиноких матерів, незаможників і

14

Бондар А. Розвиток суспільного виховання в Український РСР. – К.: Вид. Київ. ун-ту,
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ДАХО Ф.Р. 1493. Оп. 1. Спр. 279. Арк. 3.
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червоноармійців. Зараховували дітей до ясел тільки у тому випадку, якщо
мати брала участь у польових роботах. 17.
Аналізуючи питання стосовно контингенту батьків, чиї діти
відвідували дошкільні заклади, зазначимо, що у переважній більшості це
були категорії соціально незахищених верств населення: робітники заводів і
фабрик, червоноармійці, службовці, незаможне селянство, жінки, які
втратили чоловіків. Їхнє матеріальне забезпечення і культурно-освітній
рівень були досить низькими. Вони залежали від системи суспільного
дошкільного виховання. В іншому випадку їхні діти дошкільного віку були
приречені на злиденне існування. У цих умовах організатори дошкільного
виховання у 1919–1933 рр. виконували досить складне завдання: врятувати і
зберегти дітей від голоду і хвороб, підготувати їх до шкільного навчання,
виховати у батьків почуття відповідальності за майбутню долю своєї дитини.
Висновки. Система суспільного дошкільного виховання в УСРР,
сформувалась у період з 1919 по 1933 р. У його основу було покладено
досвід діяльності дошкільних закладів в Україні кінця XIX – початку XX ст.
З того періоду у системі радянської освіти збереглися окремі типи
дошкільних закладів: ясла, дитячий садок, сезонний майданчик, дитячий
будинок.
У перші роки радянської влади дошкільне виховання посіло своє місце
у державній системі освіти, значно розширилось коло його вихованців, тобто
зросла кількість родин, які виховували дітей за допомогою держави. Це був
складний процес, особливо у сільський місцевості, тому що масове
дошкільне виховання було новим явищем у суспільстві, яке на початку 20-х
рр. не мало підгрунття у свідомості населення. У зв‘язку з планами
індустріалізації та колективізації виникала потреба у додатковій робочій
силі, жінок масово залучали до участі у промисловому і
сільськогосподарському виробництві. Це, безумовно, сприяло розширенню
мережі дошкільних закладів. У 1932 – 1933 навчальному році дошкільним
вихованням було охоплено 272 тисячі дітей (5 тисяч закладів) віком до семи
років.

17
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ГЕНДЕРМЕЙНСТРІМІНГ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Гендерний мейнстрімінг (gender mainstreaming) розглядається як
стратегія подолання нерівності між чоловіками і жінками у будь-яких
сферах1 (право, економіка, політика тощо) і на всіх рівнях (національному,
регіональному і т. ін.)2. Так, гендерна компетентність
організації
визначається сукупністю знань, умінь, навичок, цінностей, що дозволяють
ефективно впроваджувати принцип рівних можливостей обох статей в усі
сфери її життєдіяльності. Гендерночутливі організації здатні окреслювати
«проблемні сектори», де відмінність за ознакою статі є значимою, та діяти
таким чином, щоб мати більш справедливі результати для чоловіків і жінок.
Втім у вітчизняній організаційній культурі часто спостерігається «гендерна
сліпота» у організаційних процесах, розробках політичних і соціальних
програм, підготовці інформаційних матеріалів і т. ін.), що стосується, як
продуктивних, так і репродуктивних ролей чоловіків і жінок3. Гендерно
сліпим програмам/проектам/процесам властива нездатність ідентифікувати
прояви гендерної дискримінації та сексизму, що, у свою чергу, сприяє
репродукуванню гендерних стереотипів. Зазвичай гендерно сліпі стратегії
виявляють тенденцію до недостатнього урахування інтересів жінок. Саме

Гонюкова Л. В. Гендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного
розвитку в Україні / Л.В. Гонюкова, В.В. Сичова // Державне будівництво. – 2014. – № 1.
[електрон. наук. фах. видання ХарРІДУ НАДУ при Президентові України]. – Режим
доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/index.html.
2
Гендерна політика в системі державного управління : підручник / [М. М. Білинська, Л.
В. Го- нюкова, Л. О. Воронько та ін. ; за заг. ред. М. М. Білинської]. – К. ; [Запоріжжя :
Друк. світ], 2011. – 132 с.
3
Фесенко Г. Г. Формування гендерної компетентності української еліти // Український
альманах – 2013. – Вип 14. – С. 119 – 121. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ukralm_2013_14_34.pdf.
1

- 40 -

тому актуальними стають ініціативи по розширенню прав і можливостей
жінок.
ООН наголошує, що розширення прав і можливостей жінок щодо їх
участі в економічних секторах має важливе значення для розбудови сильної
економіки, створення більш стабільних суспільств, досягнення цілей сталого
розвитку, поліпшення якостей життя сімей, а також сприяє діловим
практикам. У зв‘язку з цим, гендерні вимоги до корпоративної
відповідальності організацій окреслюються через принципи розширення
прав і можливостей жінок (Women's Empowerment Principles, WEPs). Завдяки
WEPs, організація може адаптувати існуючі політики і практики (або
створити необхідні нові), для розширення прав і можливостей жінок на
робочому місці (workplace), ринку (marketplace), у громаді.
У фокусі уваги все частіше опиняються питання формування
організаційного простору для залучення жінок у діяльність, що пов‘язана з
виробленням політики, організаційними пріоритети та адміністративними
рішеннями. Мова йде про нормалізацію існування жінок разом з чоловіками
на основах рівності у питаннях володіння владою, контролем за ресурсами4.
На принципах розширення прав і можливостей жінок (WEPs) були
сформульовані принципи гендерної рівності (Gender Equality Principles), які
покликані забезпечити практичні стандарти, яких організації можуть
прагнути досягати. Для гендерування усіх основних компонентів організації
(стратегія, структура, системи и культура) організація має застосовувати
інструменти оцінки досягнутого прогресу у питаннях гендерної рівності, а
також технології гендермейнстрімінгу.
Гендерний мейнстрімінг (ГМ) може розглядатися як процес оцінки
запланованої діяльності (на рівні політики/програми/проекту), з точки зору її
впливу на потреби та можливості жінок і чоловіків5. З метою досягнення
гендерної рівності ГМ інтегрується у процеси розробки, здійснення,
моніторингу та оцінки різноманітних політик і програм. Відомі наступні
способи просування ГМ в усі сфери життєдіяльності:

4

Гонюкова Л. В. Гендерна методика в аналізі державної політики / Л. В. Гонюкова // Зб.
наукових праць УАДУ: Сучасні проблеми державного управління. – К.: Вид-во УАДУ,
2003. – Вип.1. – С .190 – 201.
5
Фесенко Г. Г. Gender Mainstreaming в культурном менеджменте современного города /
Фесенко Г. Г., Фесенко Т. Г. // «На пути к гендерному равенству: Конвенция ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»: материалы
республиканской конференции / сост.: З.М. Кодар . – Астана, 2013. – С. 155 – 160.
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1) проекти/програми спрямовуються на системне вирішення проблем,
як жінок, так і чоловіків, через гендерний аналіз і планування,
2) усі заходи мають розроблятися так, щоб жінки і чоловіки на рівній
основі брали в них участь й в рівній мірі користувалися їх результатами (або
мали вигоду). Наприклад, можуть бути такі стратегії впровадження ГМ:
 залучення, як жінок, так і чоловіків, у якості бенефіціарів до
консультацій та аналізу;
 включення для аналізу й обґрунтувань статистики зі статево-віковими
даними (sex-disaggregated data);
 розробка гендерночутливих стратегій і цілей, а також відповідних
гендерних показників, завдань і заходів;
 дотримання гендерного балансу при наборі персоналу, формуванні
організаційних структур і т. ін.
Отже, мова йде про здатність розпізнавати гендерні фактори у своїй
роботі та сферах організаційної діяльності, а також фокусуватися на них з
метою досягнення гендерної рівності. Важливо, щоб організація була здатна
так працювати, щоб виявляти відданість гендерній рівності, як у масштабах
всієї організації, так і у всіх технічних роботах, оперативних заходах,
наданні послуг. Реалізація принципу гендерної рівності вимагає всебічної
підтримки, партисипації та внеску кожного співробітника. Кожен
співробітник має бути гендерночутливим, пройти навчання з опанування
специфічними гендерними технологіями, а також мотивованим на
досягнення гендерної рівності в організації.
Своєрідним «каталізатором» процесів гендермейнстрімінгу може бути
особа, відповідальна за гендерний розвиток організації (gender focal point,
GFP), яка безпосередньо залучається до реалізації усіх гендерних
конкретних
заходів,
є
цінним
ресурсом
підвищення
інституційної/технічної/організаційної/адаптивної спроможності впливати на
організаційні процеси. GFP має забезпечувати підтримку, як керівництва (у
визначенні гендерних аспектів стратегій), так і персоналу (у виборі
гендерночутливих методів роботи).
У цілому методики гендермейнстримінгу дозволяють організаціям
створювати додаткову цінність своїм ініціативам/проектам. Гендерночутлива діяльність важлива, як для державних, муніципальних, так і
громадських організацій. Опановуючи технології розробки «гендерної
компоненти» проектів/програм, організації, разом з тим, позитивно
впливають на встановлення гендерного паритету в усіх сферах
життєдіяльності громади.
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ЕТАПИ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Постановка проблеми. Процес розбудови демократичної держави в
нашій країні характеризується посиленням уваги суспільства до легітимації
гендерної рівності, яка визначається найважливішою умовою утвердження
демократії, гарантією інтеграції України в європейське співтовариство.
Освіта як інститут гендерної соціалізації молоді відіграє в цьому сенсі
велику роль, бо саме під впливом навчально-виховних факторів можливе
переосмислення гендерної асиметрії сучасного суспільства. Не дивно, що
однією з головних тенденцій сучасної освіти в країні є спроба введення в
вузи гендерного підходу, який передбачає розширення життєвого простору
для розвитку індивідуальних здібностей студентів, до зміни культури
взаємодії статей у студентському середовищі, заміни відносин ієрархії на
відносини партнерства, а також сприяє прийняттю ними цінностей гендерної
рівності і загалом покращенню гендерної ситуації в українському
суспільстві.
Перегляд підходу до організації позанавчальної діяльності в процесі
гендерної соціалізації в руслі ідей гендерної рівності – це винахід певних
шляхів і способів створення сприятливих умов для розвитку здібностей
особистості студента або студентки, незалежно від статі, а також стратегії
гендерної взаємодії вихователя і студентів. На нашу думку, реалізація
гендерного підходу в позанавчальній діяльності передбачає створення певної
комплексної програми.
Тож, нами розроблена Програма реалізації гендерного підходу в
позанавчальній діяльності студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації (тобто
коледжів, технікумів тощо, далі – ПРОГРАМА), яка спирається на основні
аспекти законодавчих актів в області виховання (Закон України ―Про
Освіту‖, Закон України ―Про вищу освіту‖), та на положення з основного
нормативно-правового акту, спрямованого на досягнення паритетного
становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та
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ліквідації дискримінації за ознакою статі, – Закону України "Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
ПРОГРАМА розрахована на весь термін навчання в даних ВНЗ, тобто
на 4 роки. Керуючись принципами послідовності і поетапності, реалізація
комплексної програми передбачає щорічне її планування, що надає
можливість враховувати певні недоліки і застосовувати нові, більш
ефективні новітні технології по мірі виникнення і визначення пріоритетів
відповідно із умовами сьогодення, що сприяє постійному програмному
вдосконаленню.
При визначенні мети ПРОГРАМИ ми керувались як Законом України
про освіту, який загальною метою освіти вважає всебічний розвиток людини
як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, так і
цілями щодо виховання гендерного.
Звідси витікає, що ПРОГРАМА
ставить за мету створення умов для формування особистості
студента/студентки, вільної від застарілих гендерних стереотипів,
забезпечення рівноправ‘я у вираженні його/ її власної індивідуальності,
задоволення можливості обирати позицію, незалежну від поглядів на місце
та роль жінок і чоловіків у суспільстві, становлення соціальної особистості,
відповідальної за власну поведінку та міжособистісні взаємини, здатну до
конструювання паритетних гендерних відносин на засадах ідеї гендерної
рівності.
Досягнення програмної мети забезпечується плануванням завдань
(пізнавальних, виховних і завдань розвитку) в їх єдності.
Керуючись положенням про те, що соціалізація (у тому числі й
гендерна) молодої людини в системі освіти проходить три етапи – адаптація,
індивідуалізація, інтеграція – і, відповідно, кожному етапу відповідає певна
вікова група студентської молоді, визначення напрямків реалізації
розробленої нами ПРОГРАМИ відбувалось із урахуванням вікових
психологічних особливостей студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації. Завдання
програми пов‗язані з конкретними напрямками діяльності у відповідності з
етапами гендерної соціалізації студентів.
Так, найбільш проблемним є адаптаційний період, який проходять
студенти першого року навчання – юнаки та дівчата 15-16 років, яким
потрібно не тільки пристосуватися до системи вузівського навчання та
інтеріоризувати вимоги ВНЗ, специфіку обраної спеціальності, але й
приймати участь у становленні нового колективу студентської групи,
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налагодженні міжособистісних відносин, в яких кожний студент/студентка
як представник певної статі має свою цінність і робить власний внесок у
спільну справу.
Тому завданнями даного етапу ПРОГРАМИ ми визначили:

ознайомлення студентів із цінностями, нормами та правилами
міжстатевих стосунків, які мають базуватися на визнанні рівності та цінності
кожного суб‗єкта в цих відносинах;

викриття соціокультурної природи гендерних уявлень щодо
особливостей жіночої та чоловічої психології та їх відмінностей через
інформування студентів про існуючі гендерні ролі та стереотипи, гендерну
дискримінацію та асиметрію сучасного суспільства тощо;
 розвиток соціальної відповідальності у взаємовідносинах, розуміння
залежності людини та її інтимних стосунків від соціального оточення;
 формування гендерної культури у студентів через залучення їх у
різноманітні види позанавчальної діяльності.
Другий етап ПРОГРАМИ, який ми умовно пов‗язуємо з періодом
індивідуалізації в процесі гендерної соціалізації студентської молоді,
припадає на другий курс навчання, тож передбачає вирішення наступних
завдань:
 корекція розвитку особистісних компетенцій, тобто індивідуальних
здібностей, не обтяжених уявленнями про традиційний розподіл гендерних
ролей, здатності до критичного
осмислення
гендерно-асиметричної
дійсності та самокритики;
 підтримка власної самооцінки та самоповаги через усвідомлення себе
як представника певної статі, розвиток внутрішньої мотивації студентів до
самовираження, вільного самовизначення та самореалізації;
 формування здатності виражати співчуття, вміння узгоджувати
позиції у міжстатевій взаємодії, враховуючи специфічні статеві особливості,
вміння поставити себе на місце іншого, вникнути в його проблеми,
готовності до поваги свого партнера як до представника певної статі і
коректного з ним спілкування;
 набуття студентами навичок позитивної гендерної поведінки,
співробітництва на засадах партнерства, де спілкування будується на рівних,
і де, незважаючи на власні інтереси, кожний бере до уваги цілі та інтереси
іншого.
Останній період – інтеграційний, він співпадає з третім етапом
ПРОГРАМИ і включає старшокурсників (3-4-й курси), які вже оволоділи
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певними гендерними компетенціями і набули досвіду роботи в
студентському самоврядуванні. Завданнями даного етапу є:
 становлення активної позиції студентів щодо реалізації цінностей
ідеї гендерної рівності й усунення всіх форм дискримінації за ознакою статі;
 формування інструментальних компетенцій студентів і підготовка
тьюторів з їх числа через максимальне розширення цільової аудиторії та
оновлення напрямків позанавчальної діяльності;
 створення механізмів спадкоємності набутих гендерних компетенцій
через залучення студентів старших курсів до організації виховних заходів
гендерної спрямованості у позанавчальній діяльності;
 розвиток навичок приймати рішення, не обтяжені традиційними
гендерними стереотипами, та здатності планувати зміни з метою
удосконалення позанавчальної діяльності.
Безумовно, здійснення програмних завдань передбачає відбір
оптимальних кожному етапу форм і методів. На наш погляд, найбільш
адекватними виявляються наступні: Школа молодих нонконформістів,
інформаційно-просвітницька діяльність (І етап ПРОГРАМИ періоду
адаптації); дискусійний студентський Відеоклуб, тренінги (ІІ етап
ПРОГРАМИ періоду індивідуалізації); метод ―рівний – рівному ‖, Академія
студентів-тьюторів (ІІІ етап ПРОГРАМИ періоду інтеграції).
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Гужва Н. Ю.
Харківський національний медичний університет
АКТУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ
ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ХНМУ
Політика України в галузі охорони здоров‘я орієнтована на
загальноєвропейську політику «Здоров‘я для всіх», яка приділяє значну
увагу дослідженням якості життя [1]. На думку експертів ВООЗ, на
сучасному етапі ефективність охорони здоров‘я може і повинна
досліджуватися з використанням критеріїв, обумовлених якістю життя і саме
якість життя повинна враховуватись при визначенні пріоритетів і вирішенні
питань про розподіл фінансових та інших ресурсів в охороні здоров‘я [2,3].
Якість життя визначають як інтегральну характеристику фізичного,
психологічного і соціального функціонування людини, яка ґрунтується на
суб‘єктивному сприйнятті; як ступінь задоволення людських потреб, якість
життя як спроможність індивіда функціонувати у суспільстві відповідно
свого положення та отримувати задоволення від життя, якість життя як
ступінь комфортності людини як у собі, так і в рамках свого суспільства.
ВООЗ використовує гендерний підхід до здоров‘я , описуючи жіноче
здоров‘я через різницю в здоров‘ї чоловіків та жінок. На практиці гендерний
підхід сприяє розумінню факторів, що впливають на здоров‘я жінок,
звертанню до ролі чоловіків та їх відповідальності за власне здоров‘я.
Гендерне дослідження якості життя саме студентів є актуальним та
своєчасним. Оскільки рівень здоров‘я людини визначається переважно
умовами та способом життя, особливої уваги потребують фактори, які
негативно впливають на його стан. Серед них важливу роль відіграють
шкідливі звички (передусім, тютюнопаління, зловживання алкоголем,
токсикомані я і наркоманія), неякісне та незбалансоване харчування,
несприятливі умови праці і побуту, самотність або складні сімейні стосунки,
недостатнє матеріальне забезпечення, низький освітній та культурний рівень
тощо. Частка їх впливу на здоров‘я складає 51,0-52,0%.
Поняття «ґендер» вказує на соціальний статус і соціально-психологічні
характеристики особистості, які пов'язані зі статтю, але постають у взаємодії
з іншими людьми. Використовуючи його, мають на увазі соціальний аспект
стосунків статей, статево-рольові стереотипи, поширені в суспільстві,
різноманітність проявів жіночої і чоловічої поведінки, систему стосунків між
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жінкою і чоловіком, що визначається не біологічною належністю до тієї чи
іншої статі, а соціальними, політичними й економічними умовами.
Ґендер є соціальною категорією, справжню природу якої особистість
постійно проявляє своїми вчинками і поведінкою. Складовою частиною
тендеру 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 і жінок. Стереотипи проявляються в усіх сферах життя
людини: самосвідомості, міжособистісному спілкуванні, міжгруповій
взаємодії. Ґендерні стереотипи дуже стійкі, навіть сильніші від расових.
Зміст поняття «Ґендер» полягає, передусім, в ідеї соціального
моделювання чи конструювання статі (на відміну від біологічної статі, яка
задається генетично й однозначно не визначає психологічної статі). На
ранніх стадіях після народження людини ідентифікація за маскулінним або
фемінінним типами не є чіткою. Однак, у процесі взаємодії зі своїм
оточенням, діти засвоюють певні ролі, а потім при статевому дозріванні
гормональні фактори знову викликають істотні зрушення у статевій
диференціації, ще більше посилюючи відмінності між жінками та
чоловіками. Проте, жодна поведінка, окрім репродуктивної, сама по собі не є
винятково чоловічою чи винятково жіночою [10 ].
Але при трансформації ґендерної поведінки зростає ймовірність
внутрішньо-особистісних ґендерних конфліктів. Тому людина, всупереч
своїм бажанням і потребам, дотримується соціокультурних норм,
підпорядковує свої індивідуальні прояви поведінки традиційним моделям
жіночої і чоловічої ролі.
У зв‘язку з цим набуває великої актуальності вивчення якості життя
залежно від різноманітних факторів( соціальних,психологічних, фізичних,
екологічних) з урахуванням гендерних особливостей студентів, для
своєчасного проведення заходів по його корекції, оскільки саме ця категорія
людей є майбутнім української нації.
Мета дослідження дослідити якість життя студентів залежно від
різноманітних факторів з урахуванням гендерних особливостей. Науково
обґрунтувати модель управління якістю життя студентів на основі
розробленої авторської методики.
Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою: розробити
методику проведення гендерного дослідження якості життя студентів,
залежно від різноманітних факторів з урахуванням гендерних особливостей,
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основу якої складає «Анкета з вивчення якості та способу життя студентів з
урахуванням гендерних особливостей».
Методи дослідження: Для збору матеріалу був використаний
анкетний метод. Розроблена анкета «Анкета з вивчення якості та способу
життя студентів з урахуванням гендерних особливостей», яка має такі
розділи: 1. Якість життя студентів; 2. Спосіб життя студентів та його
характеристика; 3. Захворюваність студентів та ставлення їх до свого
здоров‘я.
Практична цінність. Розроблені пам‘ятки для студентів відносно
якості життя будуть широко використовуватись при проведенні
профілактичних заходів та цілеспрямованої санітарно-освітньої роботи серед
молоді. Вивчення якості життя студентів з урахуванням гендерних
особливостей може стати однією з тем елективних курсів ВНЗ.
Наукова новизна. Вперше на Україні по авторській методиці
проведено гендерне дослідження різноманітних факторів, які впливають на
якість життя студентів-медиків, яке дозволить виявити проблемні аспекти та
дасть можливість розробити модель управління якістю життя студентів з
урахуванням гендерних особливостей.
Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженні взяли
участь 212 студентів 4-х курсів медичного та медико-профілактичного
факультетів ХНМУ. Середній вік студентів становив 20,86  0,08 років.
Серед них 47 юнаків (22,2%) та 165 дівчат(77,8%).
За результатами наших досліджень середнє значення показника якості
життя студентів складає 74,42%  0,61. Серед юнаків цей показник був
79,30%, а серед дівчат – 73,03%. Згідно запропонованої шкали оцінювання
цього показника оптимальну якість життя мали 59 студентів (27,8%);
середню – 142 студенти (67,0%) та низьку – 11 (5,2%). При чому
максимальне значення цього показника становило 95,45%, а мінімальне –
42,42%. Серед юнаків лише у 14 студентів (29,8%) якість життя виявилась
оптимальною, у 33 (70,2%) – середньою, а низької якості життя не
визначено. Максимальне значення було на рівні 93,94%, а мінімальне –
63,64%. Майже чверть дівчат мають оптимальну якість життя – 41 (24,8%),
більшість – середню – 113 (68,5%) та 11 дівчат (6,7%) – низьку.
Максимальне значення цього показника становило 95,45%, а мінімальне –
42,42%, як і для всієї досліджуваної групи, оскільки дівчата суттєво
переважають у кількісному співвідношенні.
Вивчення залежності якості життя від статі у студентів визначило
достовірні відмінності в його рівні, а саме якість життя дівчат значно нижча
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ніж у юнаків (p≤0,01). Достовірних відмінностей показника якості життя
студентів від віку не визначено, що може бути пояснено незначною
варіабельністю цього показника у досліджуваній групі. Студенти в групі
були приблизно однакового віку – 20-25 років. Дані представлені на табл. 1.
Таблиця 1 – Показник якості життя студентів залежно від віку та статі
Досліджувані
групи
Розрахункові
показники
Середнє значення
показника якості
життя
Мінімальне
значення показника
якості життя
Максимальне
значення показника
якості життя

вік

стать

20-22 роки

23-25 років

чоловіча

жіноча

74,630,64

72,331,98

79,301,30

73,030,67

42,42%

51,52%

63,64%

42,42%

92,45%

86,36%

93,94%

95,45%

2. Характеристика способу життя студентів. За основу вивчення способу
життя студентів були взяті ті його характеристики, які найбільш повно
можна було розкрити при проведенні соціологічного дослідження, а саме:
режим дня, харчування, тривалість нічного сну, фізична активність, стресові
ситуації, міжособистісні стосунки, паління, вживання алкоголю, відпочинок
та інш.).
Одним із складових способу життя є такий актор як визначений
режим, який передбачає дотримання певного розпорядку на протязі дня:
пробудження, сніданок, навчання в університеті, прийом їжі, відпочинок,
підготовка до наступних занять, нічний сон та інш. (максимально в одні й ті
ж години). Як показало наше дослідження, більше половини опитаних –
54,3±2,8% не дотримувались визначеного режиму дня, серед чоловіків їх
було достовірно більше – 76,8±4,7 відсотків, ніж серед жінок – 46,4±3,2
(Р<0,01).
Нічний сон (його тривалість) відіграє важливу роль в житті кожної
людини. Це один із основних видів відпочинку. Під час сну відновлюються
енергетичні запаси нервової системи, відбувається злагоджена взаємодія
фізіологічних, біохімічних та обмінних процесів, згладжуються порушені в
результаті перевантажень співвідношення між функціями внутрішніх органів
та ін. В той же час майже 40,0% (39,3±2,7) опитаних нами студентів сплять
менше 6 годин на добу, особливо це стосується жінок, серед яких цей
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відсоток сягав 42,7±4,8, а серед чоловіків таких було 28,0±5,0%. Різниця між
показниками статистично достовірна (Р<0,05). За даними [2], сплять по 6-7
годин на добу 46,7% студентів, що приводить до їх перевтоми.
Один із факторів, що характеризує спосіб життя та впливає на його
якість – режим харчування. За нашими даними, на питання, чи дотримуєтесь
Ви режиму харчування, 49,1±2,8% відповіли ―ні‖ (не дотримуються), серед
чоловіків таких було достовірно більше – 67,1±5,2%, ніж жінок – 43,1±3,2%
(Р<0,01). Приймають їжу 1-2 рази на добу, дещо більше половини
респондентів – 57,3±2,7%. Необхідно відмітити, що жінки достовірно
частіше – 62,2±3,2%, ніж чоловіки – 42,6±5,5% приймають їжу 1-2 рази на
день (Р<0,01). Що стосується приймання гарячої їжі, то в цьому випадку у
жінок також достовірно частіше – 81,7±2,5%, ніж у чоловіків – 59,7±5,4% в
раціоні була гаряча їжа (Р<0,01). Більшість респондентів – 77,4±2,3%, як
чоловіків – 79,3±4,5%, так і жінок - 76,8±2,7% віддають перевагу змішаній
їжі.
Порушення студентами режиму харчування відмічають у своїх
роботах [3,4,5] та інші. За даними [4] – 65,05% студентів приймають їжу
безсистемно. [3] відмічає, що 40,0% студентів харчуються ―як попало‖, а
7,7% віддають перевагу їжі швидкого приготування
Спосіб життя кожної людини характеризує також її фізична
активність. Регулярне зайняття фізичною зарядкою, яка входить в режим
розпорядку дня, сприяє не тільки зміцненню здоров‘я, а й ефективному
виконанню професійної діяльності. Вивчення цього питання у наших
респондентів показало, що 58,5±2,3% ведуть пасивний спосіб життя, серед
жінок їх достовірно більше – 64,6±3,0 відсотки, ніж чоловіків – 40,2±5,4%
(Р<0,01). Решта опитаних – 41,5±2,3% періодично займалася ранковою
гімнастикою, чоловіки – в спортивних секціях та ін.
Такий фактор, як тяжкі душевні переживання, пов‘язані з сімейними
обставинами, нещасними випадками в сім‘ї, смертю рідних та близьких, а
також з постійними розумовими перевантаженнями під час навчання у ВНЗ
та інш. є характерною ознакою життя людини, в т.ч. і студентів. За нашими
даними 65,8±2,6% опитаних відмітили наявність стресових ситуацій в сім‘ях
та в житті. Серед жінок ці стани спостерігалися достовірно частіше –
70,7±2,9%, ніж серед чоловіків – 51,2±5,5% (Р<0,01).
Тютюнопаління та наркоманія, які на сьогодні набули епідемічного
характеру, є актуальною проблемою для усіх країн світу. За нашими даними,
із 212 респондентів на момент опитування палило 56,4±2,7 відсотки, серед
чоловіків і жінок їх кількість була майже однаковою: відповідно 57,3±5,5 та
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56,1±3,2%. Початок паління (із тих, що палять – 185 респондентів) майже у
третини із них – 29,7±3,4% припадає на вік 12-14 років. Серед чоловіків у
цьому віці вже палило 53,2±7,3%, серед жінок – 21,7±3,5%. У віці 15-17
років і більше палило 70,3±3,4 відсотки опитаних, чоловіків – 46,8±7,3%,
жінок – 78,3±3,5%. Звертає на себе увагу те, що на питання ―Чи хотіли б Ви
кинути палити‖ 66,6±3,5% респондентів відповіли, ―ні‖, серед чоловіків –
57,4±7,2, серед жінок – 69,8±3,9%. За нашими даними, серед мотивів
початку паління були: за компанію – у 57,5±3,6 відсотків респондентів, у
чоловіків – 63,8±7,0%, жінок – 55,4±4,2%; хотілось спробувати – відповідно:
28,5±3,3; 32,0±6,8; 27,3±3,8%; тяжкі ситуації в житті стали причиною
паління у 14,0±2,5% опитаних. Ця причина була значно більшою серед жінок
– 17,3±3,2, ніж серед чоловіків – 4,2±2,9%. Аналіз відповідей на питання ―як
Ви відноситесь до паління‖ - 212 респондентів дали такі відповіді: засуджує
цю шкідливу звичку половина опитаних – 51,2±2,8%, цей відсоток у
чоловіків склав 57,3±5,5, у жінок дещо менше – 49,2±3,2, тобто жінки менше,
ніж чоловіки засуджують паління. Такі відповіді як ―вважаю паління
нормальним явищем‖ та
―схвалюю цю шкідливу звичку‖ можна
інтерпретувати як підтримку паління. За нашими даними, 18,3±1,6%
опитаних підтримують паління, серед жінок їх більше – 20,7±1,9, ніж
чоловіків – 11,0±2,5%.
Спосіб життя людини характеризує також відношення її до вживання
спиртних напоїв. За нашими даними, мають цю шкідливу звичку 62,8±2,7%
респондентів, серед чоловіків їх достовірно більше – 79,3±4,5%, ніж серед
жінок – 57,3±3,2% (Р<0,05). П‘ята частина опитаних (20,9±2,8) почала
вживати спиртні напої у віці до 14 років, серед них переважали чоловіки. За
даними [4, 8, 9], від 34,3 до 48,9% опитаних студентів вживали спиртні
напої. За нашими даними, серед причин початку вживання спиртних напоїв
були: ―за компанію‖ – 70,4±3,2%, у чоловіків – 53,8±6,2, жінок – 78,0±3,5%;
―щоб розслабитись‖, відповідно: 21,9±2,9, 30,8±5,7%, 17,7±3,2%, ―для
самоутвердження‖ – 7,8±1,9, 15,4±4,5, 4,3±1,7%. Таким чином, як серед
чоловіків, так і жінок, головною причиною вживання спиртних напоїв було
бажання – бути як всі. Як відмічає [8], основними причинами регулярного
вживання спиртних напоїв є ―питейные традиции‖. Серед них: відмітити
приємну подію в житті – 85,5% опитаних, для гарного настрою – 29,9%,
спілкування з друзями – 23,1%, розслабитись – 20,8% та інш.
Відпочинок – це також фактор що впливає на якість життя і має свої
гендерні особливості. Від того, як організований відпочинок після робочого
дня, в кінці тижня, під час річної відпустки залежить працездатність,
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самопочуття, загальний стан здоров‘я. Вивчення цього питання у наших
респондентів показало, що у 81,4±2,2% відпочинок в кінці навчального року
був неорганізованим, відпочивали в санаторіях або будинках відпочинку
всього 18,6±1,6 відсотків опитаних. Що стосується відпочинку у вихідні дні
та свята, то більше половини опитаних – 54,0±2,8% проводять його активно
(прогулянки, зайняття спортом та інш.), серед чоловіків цей відсоток
достовірно більший – 69,5±5,1, ніж у жінок – 48,8±3,2 (Р<0,01);
відпочивають пасивно
(читають художню літературу, дивляться
телепрограми та інш.) – 23,7±2,4% респондентів, майже однаково як
чоловіки, так і жінки (відповідно 20,7±4,5 та 24,8±2,8%). Займались
домашніми справами більше жінки – 26,4±2,8%, ніж чоловіки – 9,7±3,3%.
Ми проаналізували також відповіді респондентів на питання ―чим частіше
всього Ви займаєтесь у вільний час‖.. Структура відповідей така: на
першому місці – перегляд телепрограм – 30,7±1,6%, на другому –
прогулянки з друзями – 24,4±1,5%, на третьому – відвідування дискотеки –
21,9±1,3%, на четвертому – читання книжок, журналів, газет – 13,8±1,2%, на
п‘ятому – спорт – 7,9±0,9%, нічим не займаються 1,3±0,4% опитаних. Аналіз
цих даних по статі виявив таку ж закономірність, але на відповідь, що вони
займаються спортом, у чоловіків припадало достовірно більше відсотків –
15,5±2,7%, ніж жінок – 5,6±0,8 (Р<0,01). За даними [6] найбільш
популярними заняттями серед молоді є перегляд телепрограм (50,0%) та
відвідування дискотеки (30,0%).
На спосіб життя людини впливає такий важливий чинник як тип
характеру. За нашими даними третина опитаних як чоловіків – 31,7±5,1%,
так і жінок – 32,1±3,0% мали неврівноважений, збудливий характер, що
позначилось на їх міжособистісних стосунках: так, на конфліктні ситуації
між собою вказало 11,9±1,8 відсотків респондентів, серед чоловіків їх було
дещо більше – 15,8±4,0%, ніж серед жінок – 10,6±2,1%.
Стан здоров'я та відношення до свого здоров‘я впливають на усі
складові способу життя: розпорядок дня, харчування, фізичну активність та
інш. З цією метою респондентам були поставлені такі питання: як Ви
оцінюєте своє здоров‘я (суб‘єктивна оцінка), які хронічні захворювання у
Вас є на момент опитування, причини виникнення захворювань, відношення
до свого здоров‘я, медична активність та інш. За нашими даними. оцінили
своє здоров‘я як гарне 75,3±2,6% респондентів, серед чоловіків та жінок їх
було відповідно 76,3±5,5 та 74,8±3,1 відсотка. В той же час п‘ята частина
опитаних – 22,3±2,2% оцінили своє здоров‘я тільки на задовільно. У жінок
цей відсоток був достовірно вищим – 25,1±2,6%, ніж у чоловіків – 13,4±3,8%
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(Р<0,05). Але вивчення медичної документації та опитування виявило значні
рівні захворюваності серед них. Так, загальна захворюваність на 100
обстежених складала 54,0±2,8 випадків, на 100 чоловіків – 51,0±5,5, на 100
жінок – 55,0±4,1%. Ці дані вказують на те, що суб‘єктивна оцінка стану
свого здоров‘я була значно завищеною. Аналіз даних по нозологічних
одиницях показав, що захворюваність органів травлення на 100 чоловіків
була достовірно вищою - 32,9±5,1%, ніж у жінок – 18,7±2,5 (Р<0,05), що
підтверджується нашими даними про достовірно частіше порушення
чоловіками режиму харчування, захворюваність нервової системи
реєструвалась достовірно частіше серед жінок – 16,3±2,3%, ніж чоловіків
7,3±2,8% (Р<0,05). Що стосується захворювань серцево-судинної системи,
органів дихання та інш., то вони були майже на одному рівні в осіб обох
статей (відповідно 10,7±3,4 та 11,0±2,%; 12,7±3,6 та 11,8±2,0%). Серед
причин виникнення хронічних захворювань респонденти відмітили такі:
захворювання виникло як результат гострого захворювання – 24,0±3,1%,
спадковість – 18,3±2,4%, пов‘язане з умовами оточуючого середовища –
21,5±2,9; з умовами життя, навчання – 38,5±3,5%. Дані літератури з цього
питання коливаються в значних межах [10, 11, 4]. Вивчення питання про
відношення респондентів до свого здоров‘я та їх медичну активність ми
з‘ясовували по таких питаннях: як часто за останній рік Ви звертались до
лікаря, з якої причини, чи завжди Ви звертались до лікаря з приводу
захворювання, якщо ні, то яка причина, чи виконуєте Ви поради лікаря та
інш. По наших даних, із 328 опитаних жодного разу не звертались до лікаря
20,4±2,2%, серед чоловіків їх було в 2,8 рази більше – 39,0±5,4%, ніж серед
жінок – 14,2±2,2%, третина респондентів, як чоловіків, так і жінок зверталась
по одному разу (відповідно: 32,0±2,64 31,7±5,1; 32,1±3,0%, два рази:
26,8±2,4; 17,1±4,2; 30,1±2,9%; три рази і більше – 41,2±2,0%. Серед тих, що
звертались до лікаря – 261 респондент, причинами їх звернень були: на
першому місці – майже у половини респондентів – 47,1±3,1% захворювання.
Жінки дещо частіше звертались до лікаря з приводу захворювання –
48,8±3,4%, ніж чоловіки – 40,0±6,9%. Необхідно відмітити, що більше ніж у
третини респондентів причиною звернення до лікаря було проходження
медичного огляду, що з позитивної точки зору характеризує турботу їх про
своє здоров‘я. В той же час виявлені низькі показники диспансерного
спостереження за хворими при високих показниках захворюваності. Низьку
медичну активність респондентів характеризує також і те, що не всі особи з
хронічними захворюваннями звертались до лікаря, а також виконували його
поради і рекомендації. Ці дані ми проаналізували на прикладі респондентів
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обох статей у зв‘язку з тим, що не було виявлено гендерної різниці в цих
показниках. Так, третина респондентів (33,3%) не зверталась до лікаря,
мотивуючи це самолікуванням (100,0%).
Спосіб життя впливає на такий важливий показник, як маса (вага)
тіла, особливо її надлишок, який залежить від збалансованості та
регулярності харчування, характеру їжі, фізичної активності та інш. За
нашими даними,- мали надлишок маси тіла 30,8±2,5% респондентів, серед
жінок їх достовірно більше- 35,4±3,0%, ніж серед чоловіків – 17,1±4,2%
(Р<0,01). Респонденти наводять такі причини надлишку маси тіла:
спадковість – 25,7±4,4%, недостатня фізична активність – 61,3±4,8%, інше –
13,0±2,7%.
Вивченню здорового способу життя студентів присвячені численні
дослідження [3, 8, 10] які відмічають недостатній рівень знань студентів
відносно здорового спообу життя. Так, за даними [4], 86,7% студентів
знайомі з основними принципами здорового способу життя, а 13,3% не
мають про це ніякого уявлення, 8,5% не вважають за необхідне
дотримуватись принципів здорового способу життя. За нашими даними
основні положення здорового способу життя знають 90,7±1,6%
респондентів, серед жінок їх було дещо більше – 91,9±1,7%, ніж серед
чоловіків – 87,8±3,6%, але намагаються дотримуватись його основних
положень тільки 36,3±2,6%. Отже 63,7±2,6% респондентів ведуть
нездоровий спосіб життя. Серед чоловіків їх достовірно більше – 75,6±4,7%,
ніж серед жінок – 59,8±3,1% (Р<0,05).
Висновки. На основі проведеного соціологічного дослідження вивчена
якість життя з урахуванням гендерних особливостей, в залежності від
різноманітних факторів режиму дня, харчування та його кратність, паління,
вживання спиртних напоїв, відпочинок, тяжкі душевні переживання,
особливості характеру, міжособистісні стосунки; захворюваність, медична
активність. Якість життя студентів 4 курсів ХНМУ в середньому складає
74,42% і цей показник не може бути характеризований як оптимальний і
передбачає визначення додаткових груп обмежень, що дасть змогу впливу на
нього з метою поліпшення. Якість життя дівчат виявилась достовірно
нижчою, ніж у юнаків, але у вікових групах значно не відрізнялась
.Встановлено, що складові способу життя є спільними для чоловіків і жінок.
Гендерна різниця між цими показниками полягає в їх кількісному вимірі.
Виявлено, що чоловіки частіше порушували режим дня, режим і кратність
харчування, вживали спиртні напої; вели нездоровий спосіб життя; жінки в
порівнянні з чоловіками частіше сплять менше 6-ти годин, приймають їжу 1- 55 -

2 рази на день, в т.ч. і гарячу, ведуть пасивний спосіб життя, мають надмірну
вагу тіла, серед них більше тих, що відмітили наявність тяжких душевних
переживань в сім‘ях. Серед чоловіків і жінок виявлений однаковий рівень
паління – більше половини респондентів (57,3 та 56,1% відповідно). Майже у
третини опитаних вік початку паління припадає на 12-14 років. Із тих, що
палять 66,6±3,5% відповіли, що вони будуть продовжувати палити. Звертає
на себе увагу те, що жінки менше засуджують паління, ніж чоловіки,
підтримують його також більше жінки. Встановлено, що відпочинок в кінці
навчального року у 81,4±2,2% був неорганізованим. В структурі відповідей
на питання відносно проведення вільного часу на першому місці – перегляд
телепрограм, на другому – прогулянки з друзями, третьому – читання
книжок, журналів та ін., на четвертому – відвідування дискотек. На жаль
зайняття спортом займає п‘яте місце і складає всього 7,9±0,9%, чоловіки
частіше займались спортом, ніж жінки. Виявлені значні рівні захворюваності
серед респондентів – більша половина їх мала ті чи інші захворювання. Так,
загальна захворюваність на 100 обстежених складала 54,0±2,8 випадки, на
100 чоловіків – 51,0±5,5, на 100 жінок – 55,0±4,1. Відмічено, що
захворюваність органів травлення у чоловіків – достовірно вища, ніж у
жінок 32,9±5,1 та 18,7±2,5% (відповідно на 100 обстежених), захворювання
нервової системи достовірно частіше реєструвались у жінок.
Отримані дані дозволять визначити реальні резерви для корекції
показника якості життя в залежності від різноманітних факторів з
урахуванням гендерних особливостей у студентів та запропонувати модель
управління якістю життя у майбутньому. Дані щодо гендерного дослідження
якості життя будуть враховані при побудові моделі управління якістю життя
студентів, для програм профілактики та оздоровлення студентської молоді.
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д. і. н., проф. Драч О. О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ:
ФІНАЛ ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНОЦТВА
Прикметною тенденцією сучасної світової історіографії є так званий
«антропологічний поворот», в якому закономірно і яскраво втілено
зростання інтересу до проявів людської суб‘єктивності в минулому і
сьогоденні. Жіноча історія може бути представлена як величезне
міждисциплінарне
поле,
що
охоплює
соціально-економічний,
демографічний,
культурно-антропологічний,
психологічний,
інтелектуальний виміри сучасної цивілізації, слугує цілям розвитку
міжкультурного діалогу та забезпечує принцип єдності в різноманітті. Вона,
без сумніву, має всі об‘єктивні підстави стати вельми важливим
стратегічним плацдармом для реалізації проекту «іншої історії», оскільки
ретроспективи осягнення жінки в суспільстві виводять учених на більш
глобальні теми антропологічної історії.
Сто років тому в Україні, Російській імперії, Німеччині й АвстроУгорщині як і в усьому світі, широко обговорювали питання емансипації
жінок, проте жодні дискусії в пресі та жіночі організації не вплинули на
процес так, як Перша світова війна. Емансипація відбудеться через
відлучення жінок від традиційних «кухні, дітей і церкви».
Початок Великої війни змінив традиційний розподіл соціальних ролей
у суспільстві, з часом війна змінила модель і роль сім‘ї. Відсутність
чоловіків, інколи протягом кількох років, означало, що родина більше не
виконувала репродуктивну функцію. Сім‘ї були розділені, і саме жінкам
доводилося утримувати родини. Поки чоловіки перебували в окопах, жінкам
уперше довелося масово займатися «чоловічою» працею1.
Вражаючі зміни періоду війни в житті жінки – це розширення доступу
до заборонених раніше професій. Уряди країн учасниць Першої світової
вели дієву пропагандистську кампанію щодо залучення жінок на заводи.
Війна мобілізувала безпрецедентну кількість жінок, незалежно від сторони
конфлікту. У Російській імперії Міністерство шляхів сполучення дозволило
приймати жінок на конторські посади, провідниками, чистильниками
паровозів, у майстерні та на ділянки тяги. Міністр землеробства в свою чергу
1

Сюллеро Э. История и социология женского труда / Пер. с фр. Р. Ф. Калистратовой, И. С.
Кливанской. – М.: Прогресс, 1973. – С. 14.
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видав спеціальний циркуляр про залучення жінок до робіт у казенних лісах 2.
Жінки працювали у важкій промисловості, виробництві будівельних
матеріалів, видобутку вугілля, сільському господарстві, громадському
транспорті, поштовій службі, тих галузях промисловості, які раніше
вважалися суто «чоловічими». Так, рівень зайнятості серед жіночого
населення у Великобританії виріс з 23,6% в 1914 році до 37,7-46,7% в 1918.
Близько 40% з них становили заміжні жінки.
Жінки охоче бралися за будь-яку роботу і, невдовзі вже після початку
війни, можна було побачити жінку будівельника, лісоруба, водовоза,
двірника, розсильного, перукарку тощо. Зауважимо, що на третій рік війни
«капітулювала» перед жіночою працею і традиційно консервативно
налаштована частина суспільства - духовенство. Єпархіальне начальство
отримало дозвіл Святійшого Синоду допускати жінок до виконання
паламарів обов‘язків3.Деякі жінки навіть вступали в збройні сили,
здебільшого у допоміжні служби, медсестрами. Умови війни поставили
суспільство перед усвідомленням чималої користі застосування на війні
жіночої праці та розширення профілю їхньої спеціалізації. На службі
воїнству бачимо не лише сестер милосердя і обмежене число жінок-лікарів
терапевтів, хірургів, але вже і психіатрів, лорів і окулістів, завідувачок
аптекою, провізорів, фармацевтів.
Перша світова війна допомогла жінці стати іншою, надала можливість
реалізувати себе в новій якості, у цивільно-правовому аспекті. Жіночі
громадські організації стали невід‘ємною частиною повсякденного життя
воєнного часу всіх країнах-учасницях світового конфлікту.
Війна породила і широку громадську ініціативу жінок. Багато з них
підпорядкували свою роботу потребам фронту і тилу. Набув поширення рух
сестер милосердя. Жіночі організації створювали курси з їхньої підготовки.
Військова медсестра стала символом патріотки, що бажала служити власній
країні.
Війна давала нові імпульси жіночій повсякденності. Перша світова
найбільшою мірою сприяла вирішенню питання про спільне навчання в
державній вищій школі Російської імперії. Чисельність студентів у вузах
суттєво скоротилася. За новими правилами прийому на 1916−17 н. р. жінки
могли вступити до університетів («чоловічих» ВНЗ) за наявності вільних
після прийому студентів вакансій та відповідного освітнього цензу. З 1916 р.
міністр народної освіти дозволив директорам не вимагати від заміжніх
2
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Воин и пахарь. ─ 1916. ─ № 10. ─ С. 8.
Воин и пахарь. ─ 1916. ─ № 37. ─ С. 11.
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жінок, які вступали на ВЖК, дозвіл чоловіка. У травні 1916 р. Микола ІІ
затвердив подання Сенату Фінляндії, що гарантувало право жінок нарівні із
чоловіками обіймати посади у всіх навчальних закладах4.
Воєнний час суттєво вплинув на жіночий світогляд. Не викликає
сумнівів, що саме на долю жінок припали вся тяготи війни, хоча вони
залишалися вдома, у тилу. Нелегким завданням було очікування і вірність,
але уряди постійно наголошували, що «емоційні зусилля і репродуктивна
праця» не менш важливіше, ніж подвиг чоловіків. Влада бажала, щоб жінки
займалися домашнім господарством, незважаючи на брак продовольства і
безжальність списків загиблих. Але важка робота на фабриках і заводах,
догляд за пораненими в госпіталях, риття траншей, необхідність виконувати
функції пожежних, поліцейських змінили жіночий характер. Держава
втрачає свою моралізаторську силу, оскільки всі, а особливо жінки змушені
були використовувати руйнівні і незаконні стратегії, щоб принаймні вижити.
На думку історика У. Даньєл, жінки «звільнили себе перед обов‘язком по
відношенню до системи»5.
Війна навчила займатися політикою жінок Австрії і Германії. Нестача
продовольства, зростання цін, стомленість від війни і багаточасової праці, все це причини жіночих хвилювань по всій Європі. Від Глазго до СанктПетербургу жінки виходили на вулицю, страйкували, брали участь у
демонстраціях, саботажі і громадянській непокорі. «Геть війну! Ми прагнемо
хліба! – такі гасла початку 1917 – початку 1918 р. На думку П. Сорокіна,
російську лютневу революцію розпочали голодні жінки й діти, які вимагали
хліба й оселедців. Отже, наполягаючи на виконанні обов‘язку і не давши
нічого навзаєм, Велика війна стимулювала політичну свідомість жінок.
Протягом Великої війни окреслилася тенденція завоювання жінками
почуття свободи і відповідальності. Незалежна, самостійно заробляючи на
прожиття жінка, яка посла місце чоловіка – кондуктор у трамваї чи
робітниця військового заводу – являла собою новий тип особистості,
одночасно уособлюючи свободу для жінок і загрозу для чоловіків.
Сучасники скептично міркували, що ... після боротьби з німецьким засиллям,

4

Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.: монографія / О.О. Драч. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – С. 250.
5
Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи 1789-1918 / Л. Абрамс ;
пер. с англ. Е. Незлобиной. – М.: Изд. дом Гос. ун-та– Высшей школы экономики, 2011. –
С. 138.
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чоловікам доведеться боротися ще з жіночим засиллям6.На думку істориків,
праця звільнила жінок від норм вікторіанської епохи і продемонструвала, що
вони можуть виконувати функції чоловіків.
Трансформуючись внутрішньо, жінки змінювалися і зовні. Дамський
одяг, який носили до війни, був абсолютно неприйнятний у воєнний час.
Жінкам, що працювали в тилу, потрібні були зручні, функціональні речі. З
жіночого вжитку зникли корсети, силуети одягу стали простіше, сукні та
спідниці коротше, вишукані зачіски залишилися в минулому. Одяг, який
шили для військових, закріпився і в повсякденному тиловому житті.
Наприклад, плащ тренчкот («траншейне пальто»),запропонований як
обмундирування солдатам британської армії, добре відомий жінкам і нині.
Цей універсальне винахід Т. Берберрі, зшите в той час з водонепроникного
габардину, жінки продовжували носити і в мирні 20-і роки.
Після закінчення Першої світової війни коротка стрижка назавжди
закріпилася як повноправний елемент жіночого образу. Отже,війна зіграла
важливу роль у переосмисленні становища жінки в сучасній цивілізації.
Будучи трагедією в сімейному, особистому житті жінки, війна зруйнувала
перешкоди, які в мирний час стояли на заваді жінкам до самореалізації,
досягненню рівноправності в професійно-соціальному статусі і
повсякденному житті. Саме події Першої світової війни 1914-1918 рр. стали
тим лакмусовим папірцем, що виявив багатогранні можливості «слабкої»
половини людства, розбурхали, пробудили самостійність і самодіяльність
жіноцтва, трансформували суспільну свідомість щодо представниць
«чарівної статі».

6

Щербинин П.Повседневная жизнь российской провинциалки в период Первой мировой
войны (1914-1918 гг.)[Електронний ресурс] / П. Щербинин. – Режим
доступу:www.tambovdem.ru/thesises.php?id=gender1
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Дроздова О. В., Редько О. Я.
Комунальний заклад охорони здоров’я
Харківський медичний коледж №2
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРОЧУТЛИВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток суспільства поступово
зменшує грані між чоловічими та жіночими соціальними ролями. Окрім
того, різні закони та супутні нормативно-правові документи, на
загальнодержавному рівні гарантують рівність прав чоловіка та жінки.
Останнім часом, все частіше в працях науковців, що займаються
дослідженням гендерних питань, пропонуються різні стратегії розвитку
держави та суспільства, щодо подолання гендерних стереотипів. Також
розробляються, та впроваджуються в практику різні заходи та програми, які
підтримують гендерну рівність. Наприклад, в галузі працевлаштування1. Але
рівні умови та права при працевлаштуванні можливі тільки при наявності
рівного підходу до навчання жінок та чоловіків. Тема рівності в освіті і досі
залишається не розкритою. Питання стосовно того, що таке гендерний підхід
в освіті, чи потрібно використовувати гендерночутливі технології, чи
потрібен мейнстрімінг в освіті майже не обговорюються.
Виклад основного матеріалу. Основна ціль сучасної освіти, полягає
не тільки у навчанні, а й у вихованні всебічно розвиненої, духовно багатої,
інтелігентної, толерантної та компетентної людини. Такий підхід, дуже
сильно ідеалізує поставлені вимоги. На практиці, на превеликий жаль, ми
можемо зазначити, що сучасна педагогіка перебуває під впливом кризових
явищ, які негативно впливають на якість навчання. На думку багатьох
науковців, а саме: Скрипченко О.В., Пономарьова О.С., Пахомов Н.Н.,
Сухомлинської О.В., Михайленко О.В., Михайличенко В.Є. та інших,
говориться про те, що однією з причин кризи є стрімкий розвиток
суспільства та постійна зміна його потреб і повільний темп розвитку
педагогіки, яка не встигає задовільняти його вимоги.
Другою причиною кризи вважають зміну ціннісних орієнтирів та
соціальних можливостей і ролей чоловіка та жінки. Суспільство, вже майже,
1

Купець О. Комплексний гендерний підхід на ринку праці України та роль державної
служби зайнятості» / Ольга Купець. – Авторське право. Міжнародна організація праці,
2010.
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не розглядає жінку в якості пасивного спостерігача суспільного життя, а
навпаки, за останні роки, жінка отримує рівні можливості з чоловіком,
єдиною проблемою залишається - освіта.
В деяких поодиноких випадках, в школах у молодших класах,
здійснюється диференціація за статевими ознаками, дівчинки навчаються
окремо від хлопчиків. Подібна ситуація створює основу для збереження
гендерних стереотипів, що стосуються соціальних ролей чоловіка і жінки, та
на думку деяких психологів, дозволяє уникнути випадків гендерної дисфорії.
Переважна більшість сучасних навчальних закладів не допускають
розподілу на жіночі та чоловічі групи або класи, це забезпечує більш-менш
рівний підхід до навчання дівчат та хлопців, хоча забезпечення рівності у
навчальних закладах подібного виду залишається проблемою. Підготовка у
школах більш схожа на «конвеєр», і в багатьох випадках, це призводить до
психологічних проблем, негативного ставлення учнів до окремих педагогів,
однолітків та створює небажання вчитись. На щастя, останніми роками в
деяких навчальних закладах шкільного типу починають використовувати
авторські педагогічні технології, що направлені на індивідуальний підхід 2.
Це створює здоровий психологічний клімат, враховує гендерні особливості
учнів і дає змогу створити рівні умови навчання.
Що стосується навчання у вищих навчальних закладах, то тут можна
виділити професійні галузі, де вже не один десяток років існує повна
рівність. До таких галузей відноситься медицина. Наприкінці XIX століття
професія лікаря була суто чоловічою, жінка могла виконувати роль
помічниці, тобто медичної сестри. За першу половину XX століття зміни та
вимоги суспільства дозволили жінці опановувати професію не тільки
медичної сестри, а й лікаря.
На сучасному етапі, при підготовці медичного працівника, взагалі не
звертається увага на стать. Чоловіки та жінки мають рівні можливості, і
вважається, що в медицині не існує жіночих та чоловічих професій. Все
частіше можна почути фразу - «Медичний працівник, це особа без статі». Це
обумовлено специфікою професії, медичний працівник не повинен
соромитись свого, а тим більш чужого тіла, він повинен надавати своєчасну
та кваліфіковану медичну допомогу.
Серед студентів старших курсів Комунального закладу охорони
здоров‘я Харківського медичного коледжу №2 було проведене опитування,
ціль якого визначити відношення до вищезазначених фактів. Було опитано
2

Омельяненко В.Л. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / В. Л.
Омельяненко, А. І. Кузьминський. – К. : Знання, 2008. – 415 с.
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300 осіб, що здобувають освіту за спеціальностями «Сестринська справа»,
«Стоматологія ортопедична», «Стоматологія». Треба зауважити, що на
відділенні «Сестринська справа» навчаються переважно особи жіночої статі,
а на відділенні «Стоматологія ортопедична» та «Стоматологія» - навпаки,
більшість чоловіки. Тенденція останніх років говорить про те, що кількість
хлопців, які прагнуть отримати кваліфікацію молодшого медичного
працівника на відділенні «Сестринська справа» поступово, хоча і повільно,
збільшується. Стосовно збільшення кількості дівчат на стоматологічних
відділеннях можна сказати, що даний процес проходить більш-менш активно.
В результаті опитування були отримані наступні дані: 98 % зазначили,
що згодні з висловом «Медичний працівник, це особа без статі»; що не існує
«чоловічих» та «жіночих» медичних професій. Навчання та підготовка
медичного працівника проходять в рівних умовах і незалежно від статі,
студенти можуть здобути повноцінну медичну освіту. Також 92 % опитаних
виступили за сумісне навчання чоловіків та жінок, а до факту розподілу у
школах та гімназіях на жіночі та чоловічі групи (класи) 100 % віднеслись
негативно, і зазначили, що це «Середньовічний підхід». Студенти, які
знаходяться в групах в статевій меншості, не відчувають на собі негативного
пливу або особливого відношення, і почувають себе комфортно. Нажаль,
10% мають негативні спогади про роки навчання у школі.
Висновки. На підставі проведених досліджень можна зазначити, що
медична галузь є передовою в провадженні рівного підходу до навчання
чоловік та жінок. Потреби суспільства у кваліфікованих працівниках
медичного профілю відносять статевий фактор на останнє місце; на першому
місці знаходиться професіоналізм та компетентність. Також треба
зауважити, що педагогічні технології, що застосовуються при підготовці
студентів медичного профілю можна вважати гендерночутливими, бо вони
повністю дозволяють створити рівний підхід до кожного студента, при
цьому, в деяких випадках, носять характер індивідуального підходу. Для
збереження рівності при підготовці студентів - медиків, не треба свідомо
вносити зміни або корективи в процес навчання та підготовки, суспільство,
змінюючи свої вимоги до медицини, само скерує вірний шлях у розвитку
умов підготовки фахівців даної галузі. Окрім того, можна зауважити, що
однією з цілей сучасної підготовки медичного працівника є подолання
негативного впливу існуючої взаємодії між жіночою та чоловічою статтю та
забезпечення їх рівності, за умови збереження різниці інтересів, що по факту
можна назвати гендерним мейнстрімінгом, і в даному випадку розглядати
його, як одну з гендерочутливих педагогічних технологій.
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к. філол. н., доц. Євченко О. В.
Житомирський державний університет імені І. Я. Франка
ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ МІСТА
Наприкінці ХХ століття у більшості країн світу виявилися певні
соціальні тенденції, які в цілому стали притаманними демократіям західного
типу. Означені прояви – іноді суперечливі та парадоксальні – подекуди
знаходять неоднозначне потрактування і, як наслідок, по-різному
сприймаються й оцінюються представниками певних соціальних груп взагалі
й експертами зокрема. Ігнорування або неврахування таких проявів створює
потенційно небезпечні умови, які загрожують соціальним системам
деструктивними конфліктами різного роду (дисфункційними, латентними,
позиційними, правовими тощо). Серед подібних впливових проявів, що
визначають якість соціального розвитку, насамперед, слід визначити
ґендерні аспекти, котрі довгий період в Україні й загалом на
пострадянському просторі з різних причин ігнорувалися, що має нині
негативні наслідки, які суттєво впливають на якість життя.
Орієнтація на врахування й практичне застосування ґендерної
складової значною мірою пов‘язана із формуванням відповідного
інформаційного простору. Під поняттям «інформаційний простір» у даному
разі розуміється, скоріше, сукупність сфер суспільного життя, в яких певні
інформаційні й комунікаційні стратегії відіграють провідну та ключову роль.
При цьому основні складові інформаційного простору (інформаційні
ресурси, засоби інформаційної взаємодії, інформаційна інфраструктура)
вочевидь повинні максимально враховувати ґендерний компонент й
відповідно навантажуватися.
На думку дослідників і фахівців з паблік рилейшнз, адекватний вплив
на громадську думку стає прагматичним у разі врахування установки –
стійкої здатності окремих індивідів і соціальних груп певним чином
сприймати об‘єкт (в даному випадку – явище й проблему), адже установка
репрезентує позицію людини, її погляди, цінності, орієнтацію стосовно ідей,
подій, фактів, тлумачення вчинків інших тощо. У такий спосіб індивідуальні
установки набувають неабиякого значення у процесі соціального розвитку
демократичного суспільства, а вони, як відомо, пов‘язані з орієнтаціями,
тобто особливостями процесу сприймання індивідом об‘єктів у певних
обставинах, та коорієнтаціями – особливостями процесу сприймання, при
яких орієнтації декількох індивідів спрямовані на одні об‘єкти або один на
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одного. Основою орієнтації є схильність індивіда та стійкі уявлення про
об‘єкт, які формуються на ґрунті життєвого досвіду й зумовлені відносними
цінностями об‘єктів, котрі надає їм індивід унаслідок порівняння, та
додатковими об‘єктами, що включені в процес порівняння. Основа
коорієнтації – міжособистісні та внутрішньоособистісні аспекти
комунікативних дій. Якщо міжособистісний аспект передбачає точність у
розумінні позицій одне одного стосовно проблем, що розглядаються, та
погодження як міру розподілу комунікаторами однієї оцінки зі спільної
проблеми, то внутрішньо особистісний аспект передбачає співпадіння точок
зору індивідів, що беруть участь у комунікативному процесі, з певних
питань. Індивідуальні орієнтації, які стають основою установки, формуються
під впливом здебільшого родинного, культурного, освітнього, соціального,
національного, релігійного, особистісного чинників. Створення ґендерно
чутливого інформаційного простору, у такий спосіб, однозначно сприятиме
формуванню адекватної індивідуальної орієнтації індивіда.
Дослідники текстів засобів масової комунікації (переважно філологи,
філософи та психологи) приділяють увагу мовленнєвим аспектам ґендерної
проблематики, специфіці сприймання з огляду на стереотипну базу тощо.
Так, наприклад, визначаючи причини негативного формування ґендерних
відносин в Україні, О. Кісь вирізняє деякі соціально-психологічні аспекти
впливу реклами на реципієнта. Вона зазначає, що більшість дослідників
ґендерних аспектів реклами аналізують зміст телевізійних рекламних
роликів або рекламних зображень у так званих „глянцевих журналах‖, що
виправдовується масовістю й інтенсивністю їхнього впливу на аудиторію.
При цьому дослідниця зауважує, що в обох випадках реципієнт має певну
свободу вибору, адже телевізор можна вимкнути, а журнал відкласти.
Головну небезпеку, на її думку, становить зовнішня міська реклама (біл-борди,
сітілайти, вітрини, тощо), яка «формує ґендерні ідентичності українських
громадян та визначає характер ґендерних відносини у нашому суспільстві»1.
Досліджуючи соціокультурний зміст візуальних репрезентацій
ґендерних відносин у сучасній рекламі, С. Котова-Олійник відмічає
зростання кількості та якості інформації, насиченої візуальними образами й
символами, котре супроводжує глобалізаційні процеси, пов‘язані зі
1

Кісь О. Ґендерні аспекти реклами: сексизм як негативний чинник формування
ґендерних відносин в Україні // Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України. Програма
сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики / заг. ред. О.Суслова.
– Київ: Москаленко О.М. ФОП, 2010. – С. 53.
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становленням інформаційного суспільства. Вона приходить до висновку, що
«присутність дискримінаційних візуальних репрезентацій у рекламі має
деструктивний характер і свідчить про панування патріархатного дискурсу в
сучасному суспільстві, який негативно впливає на формування егалітарних
відносин між жінками і чоловіками у різних сферах життєдіяльності як на
мікро-, так і на макрорівнях соціуму. Наслідками візуально репрезентованих
ґендерних відносин у рекламі є негативний вплив на процеси ідентифікації,
соціалізації й самореалізації особистості»2.
Приділяючи увагу філософським аспектам позитивного та негативного
значення глобалізації й інформатизації для розвитку ґендерних систем,
Ю. Стребкова констатує, з одного боку, виникнення нових соціальноінформаційних та соціально-економічних нерівностей, зміну ціннісних
орієнтацій, деформацію соціальних структур і руйнацію усталеного
соціального порядку різних країн, з другого боку, вирізнення в умовах
взаємозалежного світу ґендерної компоненти, яка «знову стала наріжним
каменем вирішення фундаментальних соціальних проблем рівності та
суспільного розвитку». Негативними рисами дослідниця вважає те, що
«нерівність та владні відносини відходять на задній план, перебувають у
завуальованому вигляді, а основні протиріччя мають ще менші можливості
проявити себе на поверхні, аніж нерівність і конфлікти». Розмірковуючи над
проблемою небезпеки домінування патріархальної ідеології, що консервує
соціальний розвиток, вона зазначає, що патріархальна ідеологія
«використовує інформаційні ресурси та засоби інформаційного впливу з
метою наближення бажаних суспільних трансформацій за умови збереження
панування традиційної ґендерної системи … без розкриття антигуманного
змісту патріархальної ідеології, паліативні заходи щодо ґендерної рівності не
досягають мети, а використовуються патріархатом як аргумент у
інформаційній війні» 3[3, с. 10]. Повертаючись до проблем інформаційного
простору, Ю. Стребкова відмічає двоїстість ґендероопосередкованої ситуації
зі ЗМІ та ЗМК, яка полягає у тому, що, з одного боку, контроль за
поширенням інформації на даному етапі соціального розвитку реалізувати
2

Котова-Олійник С. Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій ґендерних відносин
у сучасній рекламі : Автореф. дис… канд. ф. наук : 09.00.03 / Житомирський державний
ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013. – С. 14.
3
Стребкова Ю. Ґендерна компонента сучасного українського суспільства
(соціально-філософський аспект) : Автореф. дис… канд. ф. наук : 09.00.03 / Національний
технічний університет України. – Київ, – 2007. – С. 10. Режим доступу: http://
library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/206964/source:default
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значно складніше, ніж налагодити систему пропагування альтернативних
ідей та нав‘язування певного способу життя, з іншого – з‘являються
глобальні можливості та новітній інструментарій для конструювання,
впровадження, поширення патріархальних ідеологічних практик. Дослідниця
стверджує, що «цілеспрямований інформаційний вплив використовується із
метою поширення ґендерних стереотипів, нав‘язування комунікативних
кліше домінування чоловічого, що у комплексі з ґендерною диференціацією
респондентів інформації та інформаційних каналів відповідає значному
рівню ґендерованості інформаційної системи»4.
Отже, недооцінка ґендерного компоненту у різних галузях суспільного
життя і насамперед у інформаційному просторі неодмінно виявляється та
позначається на соціальному розвиткові.
Прагнучи справжньої демократії, слід змінювати підходи до ґендерної
політики. Важлива роль в означеному контексті належить ґендерно
чутливому навантаженню інформаційного простору, що передбачає
виваженість та об‘єктивність подачі фактів, використання мовних засобів,
візуальних репрезентацій
Ґендерно чутливий інформаційний простір міста виявиться
ефективним у тому разі, якщо функціонуватиме на системній основі,
запорукою чого повинно стати законодавчо-нормативне підґрунтя як на
національному рівні, так і на рівні відповідних рішень міської ради. Отож,
діяльність з формування ґендерно чутливого інформаційного простору міста
передбачає наявність складових, серед яких, у першу чергу, слід вирізнити
прийняття відповідних нормативно-розпорядчих документів, створення
ґендерно чутливого інформаційного продукту, системне навчання та
підвищення кваліфікації тих, хто створює інформаційні продукти, постійний
моніторинг компонентів, що складають інформаційний простір міста,
стосовно відсутності ознак сексизму та дискримінації. Механізми реагування
на невідповідність повинні передбачати як систему покарань, так і систему
стимулювання.
Таким чином, інформаційний простір міста, вільний від ґендерних
стереотипів та дискримінаційних проявів, має стати ознакою і потребою
суспільства із демократичним вектором розвитку.
4

Стребкова Ю. Ґендерна компонента сучасного українського суспільства
(соціально-філософський аспект) : Автореф. дис… канд. ф. наук : 09.00.03 / Національний
технічний університет України. – Київ, – 2007. – С.10. Режим доступу: http://
library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/206964/source:default
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Євченко С. В.
Житомирська обласна державна адміністрація
ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ М. ЖИТОМИРА
На сучасному етапі спортивну та фізкультурно-оздоровчу діяльність
оцінюють як важливий елемент стилю життя, необхідний для самореалізації.
Оскільки сучасний жіночий спорт стрімко розвивається, в олімпійській
програмі жінки-спортсменки представлені майже у всіх видах. Означені
тенденції є вкрай важливими, адже «участь жінок і дівчат у спорті ставить
під сумнів безліч гендерних стереотипів і дискримінацій і, таким чином,
може стати засобом для просування ґендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок і дівчат, а їх залучення у спортивне життя може
допомогти суспільству почати сприймати жінок як лідерів та осіб, що
ухвалюють рішення, особливо в сферах, де традиційно домінують чоловіки»1
Державна політика України у сфері фізичної культури і спорту
ґрунтується на засадах «гарантування рівних прав та можливостей,
забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських
цінностей, взаємної поваги та ґендерної рівності»2. Однак на практиці
забезпечення гендерної рівності у сфері фізичної культури та спорту
залишається швидше перспективою, ніж реальністю.
У 2013 році в м. Житомирі була прийнята міська цільова соціальна
програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2013-2015 роки,
одним із завдань якої є залучення жінок до участі у спортивному житті міста,
зокрема, до олімпійських видів спорту.
Для задоволення потреб жінок і чоловіків різних вікових категорій у
місті
на початок 2014 року була наявна наступна мережа спортивних
споруд: 427 спортивних об‘єктів, серед яких 173 спортивних майданчиків.
Штатних працівників у галузі фізичної культури і спорту
нараховувалось 579 осіб, з них 238 жінок та 341 чоловіків, що складає 41%
та 59% відповідно.
1

Ґендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні. Практичний посібник за ред.
Т.Іваніни. – Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні, 2012. -– 36 с.,
С.29 .
2
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1994, N 14, С. 80).
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Серед загальної кількості працівників галузі фізичної культури і
спорту виділяють наступні групи:

працівники фізичної культури навчальних закладів;

методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної
культури;

тренери-методисти, тренери-викладачі, тренери зі спорту;

працівники спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), за
винятком тренерів зі спорту;

працівники структурних підрозділів з фізичної культури і спорту
органів виконавчої влади (місцевого самоврядування);

працівники спортивних споруд;

лікарі спортивної медицини;

інші працівники фізичної культури.
У межах категорій працівників можна спостерегти тенденцію щодо
значної різниці у співвідношенні часток жінок і чоловіків стосовно кожної
позиції. Див. Рис. 1.
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Рис. 1 Частки жінок та чоловіків, які працюють у галузі, за категоріями
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Аналізуючи стан спортивної роботи в м. Житомирі, слід відмітити, що
кількість осіб, які займаються всіма видами спорту, станом на 01.01 2013
становила 22568 осіб, з них чоловіків – 11363 (50,4%), жінок – 11205
(49,6%); станом на 01.01.2014 – 30153 особи, з них чоловіків – 16527 (55,0%),
жінок - 13626 (45,0%). Отже, за рік кількість жінок, що займаються всіма
видами сорту зменшилася на 4,6 в.п., тобто на 1/10.
На перший погляд здається, що представлення жінок та чоловіків
серед осіб, які займаються всіма видами спорту є майже паритетним, проте,
якщо розглянути ситуацію більш детально, можна спостерегти наступні
тенденції:

літні олімпійські види спорту – всього - 11339 осіб, з них жінок 3952 (35,0%), чоловіків – 7387 (65,0%);

зимові олімпійські види - всього - 260 осіб, з них жінок - 156
(60,0%), чоловіків – 104 (40,0%);

види спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор 10678 осіб, чоловіки – 3618 осіб (34,0 %), жінки - 7060 осіб (66,0%);

спортивно-технічні – 59 осіб, чоловіки – 100,0%;

види спорту для осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухового
апарату – 232 осіб, чоловіки – 197 (85,0%), жінки - 35 (15,0%) Див. Рис. 2.
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Рис. 2 Частки жінок та чоловіків, які займаються видами спорту
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При більш детальному розгляді простежуються диспропорції на рівні
представництва жінок і чоловіків у межах різних видів спорту, як
олімпійських, так і неолімпійських. Наприклад, співвідношення жінок та
чоловіків, які займаються
деякими олімпійськими видами спорту, є
наступним: триатлон – 20% – жінки й 80% – чоловіки; легка атлетика – 50%
та 50% відповідно; волейбол 54% та 46% відповідно; баскетбол – 30% та
70% відповідно; велосипедний спорт – 28% та 72% відповідно та інші.
Співвідношення жінок та чоловіків, які займаються окремими
неолімпійськими видами спорту: шахи – 26% – жінки,74% – чоловіки;
футзал – 100% чоловіки; стрибки на акробатичній доріжці – 54% жінки, 46%
чоловіки; спортивна акробатика – 60% жінки, 40% чоловіки; рукопашний бій
– 7% – жінки, 93% – чоловіки; карате WKF – жінки – 38%, чоловіки – 62%;
боротьба самбо – 29% жінки та 71 % – чоловіки; більярдний спорт – 25%
жінки, 75% – чоловіки.
Частка чоловіків, які займаються Інваспортом, значно переважає
частку жінок за усіма видами спорту. Див. Рис. 3.

31%

Шахи

69%

33%

Футбол

67%

Плавання

29%

71%

Легка атлетика

30%

70%

Волейбол

10%

Армспорт

8%

90%

92%

жінки

чоловіки

Рис. 3 Частки жінок та чоловіків, які займаються Інваспортом
При аналізі результативності участі команд та окремих спортсменів у
змаганнях різних рівнів спостережено наступне: дівчата та жінки показали
високі досягнення в таких видах спорту, як баскетбол, волейбол, спортивна
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аеробіка, шахи, боротьба самбо, триатлон; хлопці та чоловіки мали високі
досягнення в баскетболі, кікбоксінгу, військово-спортивному багатоборстві,
триатлоні, гирьовому спорті, хортингу, армспорті, пауерліфтингу,
більярдному спорті.
У 2013 році в Житомирі запроваджено конкурс «Гордість міста», в
якому були представлені три кращі спортсменки міста.
З міського бюджету провідним спортсменам міста Житомира було
виплачено 107 стипендій. Серед названих спортсменів 53% – жінки та 47% –
чоловіки.
Означена тенденція є показовою, оскільки «завдяки досягненням
жінок у спорті, по-іншому сприймається фемінність та маскулінність…саме
в спорті є великий потенціал поставити під сумнів ґендерний … поділ» 3.
Інформація про частки жінок та чоловіків, які займаються різними
видами спорту, є цікавою для розгляду в контексті ґендерного
бюджетування. Частки коштів, виділених на олімпійські, неолімпійські,
нетрадиційні види спорту та Інваспорт виглядають наступним чином. (див.
рис. 4.)

Рис. 4 Частки коштів, виділених на олімпійські, неолімпійські,
нетрадиційні види спорту та Інваспорт

3

Шимко С. Ґендерований спорт: встановлення ґендерного режиму через культуру
тренування тіл і спортивних змагань // Ґендер для медій: Підручник із ґендерної теорії для
журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей; За ред. М. Маєрчик,
О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К.: Критика, 2013. – С. 97 – 115. – С. 109
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Враховуючи кількість жінок та чоловіків, які займаються різними
видами спорту, можемо констатувати, що на заняття чоловіків витрачено
більше коштів, ніж на заняття жінок (взято до уваги середні витрати на одну
особу).
Загальна кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурнооздоровчої роботи, становила – 34490 осіб, з них чоловіків – 21107 (61,0%) ,
жінок – 13383 (39,0%); станом на 01.01.2014 – 43762 особи, з них чоловіки –
27318 (62,5%), жінки – 16444 (37,5%)
Отже, якщо кількість жінок, які займаються всіма видами спорту,
становила майже 50,0%, то кількість жінок, які займаються всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи складає лише 37,5%.
Окрім того, зменшилася як частка жінок, які займаються всіма видами
спорту, так і частка жінок, які займаються всіма видами фізкультурнооздоровчої роботи, порівняно з попередніми роками. Означені тенденції є
певною проблемою для міста, особливо в загальному контексті збереження
здоров'я.
З огляду на вищезазначені спостережені тенденції необхідним є
активне залучення жінок до занять фізичною культурою та спортом.
Перспективними для подальшого вивчення є питання розподілу коштів
в межах кожного виду спорту; розробки ґендерно чутливих інформаційних
кампаній, спрямованих на залучення дівчат та хлопців, жінок та чоловіків до
занять фізичною культурою та спортом; впровадження ґендерного підходу в
роботу сфери; дослідження різних суб‘єктів спортивної та фізкультурнооздоровчої роботи та включення напрацьованих рекомендацій до проекту
міської програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на період до
2020 року.
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Єрко Г. І., Савчук І. С.
Луцький педагогічний коледж
ОБЛИЧЧЯ ГЕРОЇЗМУ: ФЕНОМЕН ЖІНОЧОЇ ДОБРОВІЛЬНОСТІ
Питання участі жінок в обороні Батьківщини у складі її Збройних сил
було актуальним протягом усієї історії українського народу. Тривалий час
участь жінок у бойових діях мала епізодичний характер. Тільки роки Другої
світової війни, отримавши масовий характер, стали тим соціальним явищем,
яке висунуло означене питання на значно вищий щабель суспільного
дискурсного поля й вимагає спеціального вивчення. Особливості участі
жіноцтва у війнах криються у широкому спектрі суспільних ролей, які волею
обставин чи власного вибору виконували жінки, опинившись в умовах
екстремального насильства. Проблема «жінка і війна» на сьогодні є однією з
актуальних напрямів історичних досліджень. Вона має міждисциплінарний
характер та перебуває на стику жіночої (ґендерної) історії, військової історії,
студій з історії повсякдення, усної історії, досліджень пам‘яті. Однак,
незважаючи на широкий спектр охоплення вказаного питання, воно і до
сьогодні залишається недостатньо вивченим.
Мета роботи – дослідити та розкрити участь жінок у воєнних
конфліктах і проаналізувати сприйняття українським суспільством жіночого
героїзму.
Значний інтерес представляє праця Світлани Алексієвич, білоруської
письменниці та публіцистки «У війни не жіноче обличчя», яка відображає
сприйняття жінки у війні з позиції радянської історіографії. Це найвідоміша
її книга, одна із найзнаменитіших книг про Другу світову, в якій лихоліття
війни описані очима жінок [1].
Дослідниця жіночої історії Франсуаза Тебо розглядає різні аспекти
участі та ролі жінок, зорема, у роки Першої світової війни 1914–1918 рр.,
акцентуючи увагу лише на французькій історії. Проте, вони є цікавими і для
сучасної України. Франсуаза Тебо зупиняється на чотирьох основних
складових дослідження: хронологія та форми мобілізації жінок;
випробування та зміни у повсякденному житті; ставлення між патріотизмом,
пацифізмом і соціальними протестами та вплив війни на індивідуальний
життєвий шлях, місце жінки у суспільстві. Дослідниця наголошує, що
воєнний досвід жінок у роки війни був різним – залежно від віку,
національності, суспільного становища та матеріального стану. Звертаючись
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до питань історіографії, Тебо зазначає, що протягом перших повоєнних
десятиліть вчених цікавили дипломатичні та військові аспекти конфлікту [8].
Починаючи з 1970-х років розвивається соціальна історія – зростає
увага вчених до вивчення суспільства у стані війни та воєнний досвід різних
соціальних груп. У поле зору дослідників потрапляють питання
повсякденного життя, воєнної економіки, соціальних конфліктів тощо. З
розвитком жіночої історії особливої ваги набуває вивчення саме жіночого
досвіду війни. З піднесенням ґендерних студій в історії щораз більше уваги
приділяють ґендерним аспектам війни, зокрема – трансформаціям
культурних уявлень і норм маскулінності та фемінності, особливостям
використання відповідних образів у воєнній пропаганді. Дослідження
чоловічого досвіду участі у бойових діях показали неоднозначність
сприйняття війни різними віковими групами, засвідчили глибоку
травматичність пережитого на фронті, піднесли стереотипні уявлення про
чоловіків як природжених безстрашних воїнів.
Професорка Донецького національного університету Олена Стяжкіна в
лекції «Жінки України в повсякденній окупації: відмінності, інтенції та
ресурси виживання» зазначає, що сучасна українська і зарубіжна
історіографія очевидно прирощується розвідками щодо аналізу
специфічного жіночого досвіду в умовах війни. Однак проблематизація
власне жіночої історії існування в окупації супроводжується певними
труднощами, які пов‘язані не тільки із політичним небажанням бачити
негероїчні сторінки історії війни, визнавати провини влади, усвідомлювати
наявність «поганих своїх» [10].
На війні XX століття жінці довелося стати солдатом. Вона не тільки
рятувала, перевʼязувала поранених, а й стріляла зі «снайперки», бомбила,
підривала мости, ходила в розвідку. Жінка вбивала. Вона вбивала ворога, що
прийшов з небаченою жорстокістю на її землю, прийшов грабувати і палити
її будинок, вбивати чи ґвалтувати її дітей. Це була найбільша жертва,
принесена ними на вівтар Перемоги.
Війна – справа суто чоловіча, жінкам природою закладена дещо інша
роль – берегти рід людський. Історія знає багато прикладів, коли жінки
бралися за зброю нарівні з чоловіками. Під час Другої світової війни вони
були не лише лікарями та медсестрами, які під градом ворожих куль
витягували поранених з поля бою, рятували життя в шпиталях, але й
командували навіть морською піхотою, були зенітницями, льотчицями.
До ХХ століття війна була справою чоловіків, але світові війни
радикально змінили масштаби, прийоми і правила їх ведення. Втрати
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мирного населення, більшістю якого були жінки і діти, у порівнянні з
війнами попередніх століть зросли у кілька разів.
Постать жінки в умовах війни завжди була трагічною. Чоловікові
легше в моральному плані обрати той чи інший бік ворогуючих сторін, його
героїчна смерть зі зброєю викликала повагу у суспільства.
Натомість жінка зазнавала набагато більше поневірянь, а психологічно
та фізично несла більшу відповідальність за дітей та літніх людей, які
залишалися в неї на утриманні.
Історики до останнього часу приділяли недостатньо уваги питанням
вивчення ролі й місця жінок в історії України. Щодо висвітлення становища
жінок у роки Другої світової війни, то ще в радянські часи була встановлена
завіса секретності над питаннями участі жінок у воєнних діях. Як немає
офіційних даних щодо втрат серед жінок під час війни, так і відсутні будьякі офіційні статистичні дані щодо їх участі у військових діях та у
відновленні народного господарства УРСР.
Жінки в СРСР не були військовозобовʼязаними, хоча військове
законодавство передбачало у разі потреби обовʼязкове залучення жінок в
ряди Червоної армії для несення служби в допоміжних військах. А пізніші
колосальні втрати радянських військ привели до того, що на додачу в 1942
році в СРСР була проведена масова мобілізація жінок на службу в діючу
армію і в тилові зʼєднання.
Тільки на підставі трьох наказів наркому оборони Й. Сталіна від квітня
і жовтня 1942 року, порівняно нещодавно розсекречених і опублікованих в
Росії, підлягали мобілізації та направлені у війська зв‘язку, ВПС і ППО
120 000 жінок.
В цілому мобілізація жінок, проведена в СРСР, не розходилася з
принципами, що декларувалися ще до війни. Згідно з цими принципами і
уявленнями про майбутню війну, жіноча участь в захисті вітчизни була
обмежена службою в допоміжних і тилових військах, організацією
протиповітряної оборони і працею на виробництві.
Але в ці рамки не вписувався феномен, з яким сталінське керівництво
зіткнулося з самого початку війни і який воно, зрештою, зуміло поставити на
службу собі і країні, ‒ феномен жіночої добровільності.
Аналіз мотивів жінок, що добровільно відправилися на фронт,
демонструє різноманітність, що важко класифікується. Дехто із жінок
прагнув помститися за загиблих родичів або чоловіка, для інших ‒ це було
бажання наслідувати приклад батьків і реалізувати сімейний етичний кодекс
та інше.
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Якщо говорити про чисельність жінок, що брали участь у військових
діях, то варто наголосити, що в роки війни було підготовлено 300 тисяч
медичних сестер, понад 900 тисяч сандружинниць, у військах
протиповітряної оборони служили 300 тисяч жінок. За роки війни було
підготовлено 222 тисячі жінок «бійців-спеціалістів»: мінометниць, станкових
і ручних кулеметниць, автоматниць, снайперів, звʼязківців, фахівців
дорожньо-експлуатаційних служб.
Якщо скласти ці цифри, то вийде 722 тисячі. Це без урахування жінок,
які несли службу в авіації, на флоті, у бронетанкових військах, артилерії,
піхоті, навіть в кавалерії. З жінок-добровольців було сформовано 3
авіаційних полки: 46-й гвардійський нічний бомбардувальний, 125-й
гвардійський бомбардувальний, 586-й винищувальний полк ППО; Окрема
жіноча добровольча стрілецька бригада, Окремий жіночий запасний
стрілецький полк, Центральна жіноча школа снайперів, Окрема жіноча рота
моряків. Тобто чисельність жінок, які носили воєнну форму – не менша 2–3
мільйонів. До того ж були сотні тисяч жінок в ополченні, в партизанських
загонах, у підпіллі.
Масово використовувалася жіноча праця на військових підприємствах,
що прирівнювалося до військового обов‘язку. 12 мільйонів, переважно
жінки, будували протитанкові рови, окопи, бліндажі. Це була важка,
виснажлива робота. Ще тисячі жінок були вивезені на каторжну працю до
Німеччини [4; 12].
Багато жінок були удостоєні високих нагород, зокрема 147 героїнь
нагороджено Зіркою Героя СРСР. Доктор історичних наук Н. В. Паніна
підкреслює, що «внесок жіночої частини населення Радянського Союзу на
забезпечення стабільності тилу і допомоги фронту був таким значним, що є
сенс виділити цього чинника до кількох визначальних Перемоги над
ворогом» [11].
Гендерна роль жінки передбачала її природне бажання всіма своїми
силами сприяти продовженню людського життя, а не бтрати участь у його
знищенні. Жінка опинялася у психологічній пастці, намагаючись співставити
свою біологічну (материнську) та соціальну (солдатську) ролі.
До останнього часу здавалось, що про подвиги наших предків, їхню
мужність і неабиякий героїзм ми будемо знати і пам‘ятати завдяки фільмам і
книгам. Але так сталось, що в новій історії нашої країни знову з‘явилась
сторінка, яку доводиться писати кров‘ю українців, що відстоюють право
бути єдиним народом.
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Характерною особливістю розвитку Збройних сил України в сучасних
умовах є активне впровадження державної гендерної політики. Мета –
справедливий і стійкий розвиток особистості військовослужбовця незалежно
від статі.
Неоголошена війна на сході України згуртувала українців і змусила
взятись за зброю не лише чоловіків, а й жінок. Останніх називають слабкою
статтю, їм дарують квіти, їх кохають і захищають. Та це все ‒ у мирний час.
Сьогодні ж, коли Україна відстоює свою незалежність та цілісність, жінки й
дівчата стають пліч-о-пліч з чоловіками, аби бути корисними своїй землі.
Вони займаються волонтерством, рятують життя пораненим і навіть беруть
до рук зброю.
Відповідно до наказу Міністра оборони від 1994 року жінки не можуть
бути командирами гармат, танків і бойових машин, мінерами, понтонерами й
обіймати інші військові посади, пов‘язані з надмірними навантаженнями на
їх організм.
Відповідно до наказу Міністра оборони України № 46 «Про введення в
дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки,
прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку»,
жінки можуть бути призначені на такі посади: офіцер/психолог,
офіцер/народознавець, офіцер з правового виховання, офіцер/психофізіолог,
перекладач, старший начальник (помічник начальника) фінансової служби,
старший (молодший) науковий співробітник, начальник аптеки, начальник
лазарету (медичного пункту), начальник відділення поліклініки (санаторію,
будинку відпочинку), старший ординатор і т. ін.
Звичайно, що такий однотипний перелік посад для жіноквійськовослужбовців в армії неодноразово був визнаний ґендерними
експертками як дискримінаційний. Жінки писали листи до керівництва
Міністерства оборони із відповідними зверненнями. Як результат – для них
стали доступними посади льотчика і штурмана. Але реальних змін в
кадровій політиці ЗСУ по відношенню до жінок-військовослужбовців не
відбулося [13].
Сьогодні ж ми маємо масове представництво жінок у Збройних силах.
Тут проходять службу 16 554 жінки, що становить близько 10 % від загалу
(для порівняння: в армії США цей показник – 15 %), серед яких 1 750
офіцерів (5 %) та 14 999 військовослужбовців за контрактом (33 %). Звання
«полковник» мають 16 жінок-військовослужбовців, «підполковник» – 180,
«майор» – 386. Проте найбільше жінок у нижніх ланках: 1 714 прапорщиків,
2 918 сержантів і старшин та 10 367 рядових. Щоправда, жінки в Збройних
- 79 -

силах України здебільшого мають «фемінізовані» спеціальності: медичний
персонал, фінансисти, логісти, зв‘язківці. Однак поступово ця ситуація
починає змінюватися.
Одним із факторів, що не дозволяє вирівняти ґендерний баланс, є
відсутність жінок-військовослужбовців, які пройшли підготовку за
командними й інженерно-технічними спеціальностями. Частково це
обумовлюється обмеженнями в керівних документах, частково – невеликою
кількістю бажаючих. Водночас за зазначеними спеціальностями проходять
підготовку значно більше жінок-військовослужбовців за контрактом [3].
Всеукраїнська організація сприяння Збройним силам України імені
гетьмана Сагайдачного пропонує Генеральному штабу розглянути питання
про формування жіночого батальйону. «Ми пропонуємо Генштабу вивчити
питання з жіночим батальйоном», ‒ заявив глава організації Микола Голєв в
ході спільної наради з представниками Міністерства оборони України 11
жовтня в Києві. За словами глави організації, згідно зі статистикою, «кожна
друга жінка хоче служити в регулярних військах» [2].
М. Голєв також повідомив, що коли в соціальній мережі Facebook
зʼявилася пропозиція записуватися дівчатам на тренування, щоб бути
готовими захищати Україну, то пройти ці тренування виявили бажання
більше 7 тисяч осіб. У спеціальних навчальних центрах пройшли таку
підготовку понад 1,5 тисячі представниць жіночої статі [2].
Цікавими для нас є дані соціологічного дослідження «Жінки в армії: за
і проти», яке було проведене вченим Ю. А. Калагіним на базі Харківського
університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Респондентами були
військовослужбовці-жінки. Аналіз результатів дослідження показав, що
серед військовослужбовців-жінок не поширені стереотипи про патріархальні
погляди щодо присутності жінок в армії [13].
На сьогодні значна кількість жінок-військовослужбовців висловила
бажання отримати направлення до складу миротворчих підрозділів (до речі,
за час миротворчої діяльності ЗС України в місіях за кордоном побували 42
жінки: 5 офіцерів, 2 прапорщика, 35 сержантів і солдатів). Водночас на
запитання соціологічного дослідження від Науково-дослідного центру
гуманітарних проблем Збройних сил України: «Як Ви ставитесь до
виконання жінками службових обов‘язків у ситуаціях, пов‘язаних з ризиком
для життя чи здоров‘я?» – переважна більшість як чоловіківвійськовослужбовців (59,70 %), так і жінок-військовослужбовців (59,19 %)
висловились негативно [3].
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Нами було проведено опитування 50 осіб віком від 17 до 30 років, з
них 20 чоловіків та 30 жінок. Серед питань опитувальника були такі:
«Наскільки важливими для суспільства є питання участі жінок у воєнних
діях?», «В якій мірі Ви згідні з твердженням «Жінки мають бути активними
учасниками воєнних дій на рівні з чоловіками»?», «Чи має місце жіночий
героїзм на війні?»
Щодо першого питання, то чоловіки і жінки майже дійшли консенсусу.
Близько 45 % як чоловіків, так і жінок вважають, що участь осіб жіночої
статі у воєнних діях є важливою. 30 % не можуть дати відповіді на це
питання.
По другому питанню думки опитаних чоловіків та жінок різняться.
Чоловіки вважають, що жінкам не місце на війні, а тим більше у активних
бойових діях. Лише 15 % опитаних чоловіків зауважили, що жінка може
виступати на рівні з чоловіками у такій складній справі як війна. Щодо
жінок, то вони більш впевнені у своїх силах. Їх думки розділились майже
порівну. 54 % вважають, що вони можуть брати участь у воєнних діях, проте
лише 46 % респонденток вважають, що це мають бути активні бойові дії.
Стосовно третього питання чоловіки зауважили, що вони не вірять у
жіночий героїзм. Лише 13 % опитаних вважають, що жіночий героїзм має
місце на війні, ще 27 % респондентів з відповіддю не визначились. 68 %
жінок позитивно відповіли на питання і лише 9 % категорично заперечують
це твердження. Ще 23 % осіб жіночої статі не дали однозначної відповіді.
Тому, на основі проведеного дослідження можна сказати, що ми ще не
готові до жінки-військовослужбовця. Відбір у війська має здійснюватись
переважно через застосування професійного психологічного відбору за
наявності відповідного досвіду та професійних якостей. Однак, як показує
життя, жіночий героїзм має місце на війні.
Яскравим прикладом жіночої мужності і відваги є українська
військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади
армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України Надія Савченко.
Під час неоголошеної війни на сході України 2014 року брала участь в
антитерористичній операції як доброволець батальйону «Айдар». При цьому
залишалася діючим офіцером ЗСУ, беручи участь в АТО протягом двох
відпусток. Водночас написала рапорт на звільнення зі Збройних сил України.
Надія Савченко брала участь у боях біля селища Металіст під
Луганськом, де, йдучи за пораненими, потрапила в полон терористів.
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У 2015 році вона отримала звання Герой України з врученням ордена
«Золота Зірка» ‒ за незламність волі, громадянську мужність, жертовне
служіння Українському народові [5].
На теренах Волині також є чимало прикладів жіночого героїзму.
З-поміж них можна виокремити Наталію Лотиш та Марту Грищук. Обидві ‒
випускниці Ківерцівського медичного коледжу, які здобували спеціальність
фельдшера.
Коли Майдан піднявся проти злочинної влади, дівчата вважали, що
зміни в країні вкрай необхідні, тому в останні дні січня вирушили до Києва,
навіть не повідомивши про це батьків.
Після Майдану дівчата не зневірились, а продовжували боротись за
європейське майбутнє. Не варто чекати якихось вказівок зверху, починати
зміни потрібно з себе, їх потрібно робити кожному з нас там, де ми живемо.
У серпні 2014-го 21-річні сільські медички Наталія Лотиш та Марта
Грищук отримали повістки із військкомату. Звичайно, переполохались рідні,
дуже переживали, але рішення подруг було однозначним – потрібно йти.
Сьогодні мобілізована Наталія Лотиш несе службу у прикордонній
військовій частині, що у Доманово Ратнівського району, замінивши своїх
старших колег-медиків, які борються за життя українських військових на
сході. Марта Грищук, після проходження практики у Львівському шпиталі,
вже понад місяць працює у мобільному госпіталі на Донбасі [9].
Таїсія Криворучко ‒ 27-річна волинянка зголосилася нести службу у
зоні АТО. Військовий медик Національної гвардії України, аспірантка
Дніпропетровської медичної Академії, лікар-невропатолог лікарні
смт. Голоби Волинської області була мобілізована Ковельським
військкоматом за власним бажанням. Батьки дізналися про рішення доньки
від її колег. Тато Таїсії ‒ священик, настоятель Храму в с. Заляззя
Любешівського району благословив доньку на допомогу пораненим воякам.
Таїсія проходить навчання тактичній військовій медицині у військовій
частині, що на Житомирщині, де 360 чоловіків і всього 13 жінок [6].
Старший лейтенант Тетяна Кучерява викладає у військовому училищі,
а у вільний час освоїла танк і тепер керує ним як звичайним автомобілем.
Тетяні Кучерявій лише 28 років. У Харківському танковому училищі вона
викладає вже три роки і відповідає за патріотичне виховання та психологічну
підготовку бійців. Проте самим лише викладанням дівчина не обмежилася ‒
вона стала водієм танка. Стати офіцером Тетяна мріяла змалку, проте в
армію її взяли не одразу. Та й потім довелося боротися зі стереотипами:
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привабливій дівчині на кожному кроці потрібно було доводити, що її варто
сприймати як військовослужбовця нарівні з усіма іншими.
Для того, аби опанувати керування танком, Тетяні довелося у вільний
час займатися теорією та готуватися на тренажерах. Говорить, що
найскладніше ‒ це тримати маршрут, дивлячись у триплекс – невеличке
віконце у броні. Військові впевнені, що з такою завзятістю Тетяна може
стати не лише водієм танка, але й командиром екіпажу. Дівчина не приховує,
що зупинятися не збирається ‒ почала вивчати агрегати та вузли, щоб стати
повноцінним механіком. Скільки часу буде потрібно, аби стати наводчиком і
командиром, ‒ сказати важко, адже вільного часу у молодої викладачки
обмаль. Можливість потрапити на фронт не лякає Тетяну, адже вона
переконує, що, в першу чергу, вона ‒ не жінка, а офіцер [7].
Отже, штучне визначення рівня фемінізації Збройних сил України не
сприятиме природному перебігу ґендерних процесів та підвищенню бойової
готовності військ. Нині державне регулювання процесами фемінізації армії в
розвинених країнах світу залишається, але здійснюється переважно через
застосування професійного психологічного відбору, висування до кандидатів
на посади вимог щодо відповідного досвіду та професійних якостей. Саме це
і є головними критеріями відбору незалежно від статі.
Світ сьогодні потребує змін, тож українці з їхнім культом сильної
жінки-патріотки здатні зробити свій важливий внесок у процес формування
нового обличчя світової цивілізації, що відбувається на наших очах.
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ:
ГЕНДЕРНІ ВИКЛИКИ
ХХІ ст. уже встигло отримати назву «століття біженців». Проблема
вимушено переселених осіб є настільки глобальною, що з 2002 р. навіть
відзначається Всесвітній день біженця та мігранта. Верховний комісар ООН
у справах біженців Антоніо Гутерреш змушений із жалем констатувати:
«Ми бачимо, яку страшну ціну людство платить за постійні війни, за
нездатність вирішити чи попередити конфлікт. Сьогодні мир у
небезпечному дефіциті. Гуманітарні організації можуть допомогти у
тимчасовому полегшенні становища, але вкрай необхідні політичні рішення.
За їх відсутності, і без того тривожна тенденція збільшення кількості
конфліктів і масових страждань, що відображені у вищенаведених цифрах,
буде лише посилюватись»1.
Нині, у світі за останніми даними комісії ООН у справах біженців,
число людей, які змушені були втікати унаслідок війни і різних
переслідувань, перевищило 50 мільйонів. Це найвищий показник від часів
Другої світової війни. Майже 17 мільйонів осіб залишили свої країни, а
понад 33 мільйонів переховуються в межах кордонів. Останні складають
відносно нову категорію ‒ внутрішньо переміщені особи (ВПО), які
перебувають під опікою Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців. Зазвичай, велика кількість людей змушена раптово залишити свої
будинки в результаті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі,
систематичних порушень прав людини або стихійних лих і втікати у
безпечні райони своєї країни. Специфіка внутрішньо переміщених осіб
полягає в тому, що залишаючись громадянами держави і залишаючись на її
території, вони знаходяться під юрисдикцією і захистом своєї країни, навіть
якщо сама держава і не в силах забезпечити такий захист2.
У 2014 р. розв‘язана проти України з боку Росії, так звана, «гібридна
1

«Глобальні
тенденції»,
річна
доповідь
УВКБ
ООН
//
http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1279-kilkist-peremishchenikh-osib-u-sviti-perevishchila50-miljoniv-vpershe-z-kintsya-drugoji-svitovoji-vijni-dopovid-uvkb-oon
2
Жванко Любовь. Украина и проблема беженцев: реалии со-временности. / Любовь
Жванко // Перекрестки: журнал исследований Восточноевропейского пограничья. 2014. –
№ 1-2. – С. 240.
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війна». За словами генерал-майора у відставці, члена верхньої палати
парламенту Нідерландів Франка ван Каппена: «Держава, яка веде гібридну
війну, укладає оборудку з недержавними виконавцями — бойовиками,
групами місцевого населення, організаціями, зв'язок із якими формально
повністю заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама
держава робити не може, тому що будь-яка держава зобов'язана
дотримуватися Женевської конвенції та Гаазької конвенції про закони
сухопутної війни, домовленості з іншими країнами»3. Відтак і Україна, як
свого часу Молдова та Грузія, де Російська Федерація прагнула реалізувати
свої неоімперські амбіції свої, потрапила до так званого «поясу біженців» на
пострадянських теренах. Відтак ця «несправжня», «гібридна», війна без
правил, без дотримання жодних міжнародних конвенцій привела до появи в
Україні значної кількості переміщених осіб, яких відповідно до причин
появи слід виокремити у дві умовні категорії.
До першої належать переселенці з Криму, для яких рідна домівка
залишилася на анексованій, а значить ворожій території території, а
перспектива повернутися є досить примарною і довгоочікуваною. Відтак
завданням держави, суспільства та їх самих – адаптуватися та «укоренитися»
на материковій частині України. Другу категорію склали переселенці зі
Сходу України – Донецької та Луганської областей, для яких існує
перспектива повернення після закінчення АТО чи точніше справжньої війни.
Вони також вимагають підтримки та допомоги з боку державних органів та
суспільного загалу. Переселенці з АР Крим мають менш болісний досвід
зустрічі з реальністю, яка виштовхнула їх зі звичних умов життя. Натомість,
реальність Сходу України для переселенців – це війна, терор, криваві
розправи над заручниками та полоненими.
В Україні станом на 10 липня 2015 р. кількість внутрішньо
переміщених осіб досягла 1 млн 382 тисяч. 19 червня в ООН заявили, що
Україна займає 9 місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб4. З
них з яких 75-80% – жінки і діти, які втратили все. Зараз вони повністю
залежать від держави і громадських організацій. Водночас, за оперативними
даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 13 липня
2015 р. з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції до інших регіонів переселено 901 тис. 433 особи.
Путін
веде
в
Україні
гібридну
війну
–
генерал
Каппен.
Режим
доступу:http://www.radiosvoboda.org/content/article/25363591.html
4
ООН: кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Режим доступу:
http://www.rbc.ua/ukr/news/oon-chislo-vnutrenne-peremeshchennyh-lits-1436828477.html
3
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Серед мотивів, що змусили цих людей покинути домівки: страх
бойових дій, переслідування за політичні погляди чи етнічну приналежність,
нагнітання істерії страху з боку засобів масової інформації Росії, ризик
примусового залучення до збройних формувань бойовиків. І це лише
причини, які лежать «на поверхні», тоді як весь їх комплекс потребує більш
глибокого дослідження.
Проблеми, з якими зіткнулися українське суспільство і влада з появою
цієї категорії населення, вимагають максимальної їх взаємодії. Серед них ‒
створення безпечних «гуманітарних коридорів», забезпечення житлом,
харчуванням, предметами першої необхідності, медичною допомогою,
надання юридичної підтримки, проведення соціально-психологічної
реабілітації та створення умов до адаптації у новому середовищі, реалізація
їх прав на освіту та працевлаштування та ін.. Проте відсутність подібного
досвіду роботи, необхідної законодавчої бази, належного фінансування
надзвичайно ускладнюють їх вирішення. Більше того, будь-яка держава, і
Україна не є винятком, як складний механізм, досить повільно «реагує» на
появу переміщених осіб, іноді свідомо перекладаючи свої обов‘язки на
соціум. Тому на початку їх трагічної Одисеї наданням допомоги завжди
займаються найбільш соціально активні та свідомі представники суспільного
загалу. У ХХІ ст. – це волонтери, які «пробуджують» суспільство і
нагадують йому на необхідності виявити жертовність по відношенню до
постраждалих. Натомість участь у цьому процесі органів місцевого
самоврядування – з одного боку прояв благодійності, з іншого боку –
прагнення узяти під свій контроль новоприбулих, забезпечивши тим самим
спокій місцевої громади та водночас залучивши її до організації допомоги
внутрішньо переміщеним особам. Важливим для кожного із нас є
необхідність нові правила співжиття ‒ співжиття з вимушеними
переселенцями, які, враховуючи особливості впливу російської пропаганди
на регіон, мають нерідко різну ментальність та світоглядні орієнтири.
Додатковий тягар, з яким стикаються жінки, коріниться в соціальних,
економічних і структурних проблемах і повинен вирішуватися на цьому
рівні, багато жінок також потребують психологічної допомоги для
підтримки сімей, розділених через конфлікт. Головні «супутники» біженки
чи вимушеної переселенки в нових умовах життя ‒ є страх та постійний
стрес, туга за покинутим домом, втраченими надіями і минулим життям,
невизначеність із майбутнім, відчуття беззахисності. Для гуманітарної
допомоги значні наслідки має гендерна нерівність в Україні. З 2009 по 2012
рр. країна опустилася з 10-го на 27-е місце в Індексі соціальних інститутів і
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гендерних аспектів ОЕСР, і хоча Україна є досить передовою погляду
законодавства і політики в області гендерної рівності,для її реалізації немає
достатньої політичної волі. Жінки в значній мірі виключені з політичної
діяльності та процесів прийняття рішень, і обмежено залучалися тільки до
переговорів, пов'язаних із конфліктом або підтриманням миру. Вони мають
непропорційно обмежений доступ до зайнятості і доходів, і багато з них
потерпають від насильства.
Все більше занепокоєння викликають повідомлення про поширення
сексуального насильства проти жінок, що надходять із зони конфлікту.
Інформація про різні наслідки конфлікту і вимушеного переселення для
жінок і чоловіків була отримана з вторинних джерел і перевірена в ході
зустрічей з представниками жіночих організацій громадянського
суспільства. Вона була інтегрована до галузевого аналізу та стратегій.
Гуманітарні стратегії будуть приділяти увагу на дуже нерівному стартовому
становищу жінок і чоловіків в Україні,особливо тим потребам, пов'язаним із
кризою, що викликані чи ускладнюються дискримінацією щодо жінок, які
погіршують їхню уразливість.
Інвестиції у період кризи для зміцнення ролі, голосу та залучення
жінок до попередження та вирішення конфлікту та примирення принесуть
дивіденди протягом наступного перехідного періоду.
Якщо зараз не приділяти значної уваги участі та залученню жінок,
вірогідним є скорочення прав жінок і подальше зміцнення гендерних
стереотипів, що негативно позначиться на всьому суспільстві. Підвищення
стійкості до зимових умов, здатності впоратися з проблемами триваючого
вимушеного переселення або планування повернення потребують уваги та
фінансування, спрямованих на скорочення нерівності в економічних
можливостях і у прийнятті рішень між жінками і чоловіками,запобігання і
реагування на сексуальне та гендерне насильство, включаючи торгівлю
людьми, та забезпечення рівної участі у всіх форумах, пов'язаних із
конфліктом і будівництвом миру5.
Якими ж є заходи з боку держави? Під керівництвом Міністерства
соціальної політики України з метою визначення шляхів вирішення
проблемних питань мирного населення у зоні АТО, пов‘язаних із загрозами
фізичного та психічного здоров'я, особливо відносно дітей та жінок, влітку
2014 р. було проведено засідання робочої групи, сформованої з числа
5

2015 План гуманітарного реагування. Україна. Лютий 2015 р. Режим доступу:
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ukraine_hrp_2015%20fina
l_Ukr_0.pdf
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представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних та
громадських організацій. Так, за результатами роботи групи розроблено
План заходів з питань забезпечення захисту прав цивільного населення, у
тому числі жінок та дітей, під час ведення антитерористичної операції у
східних регіонах України. Продовженням цієї роботи стала робота над
розробкою Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки
1325 «Жінки. Мир. Безпека» на 2015-2019 роки.
Окрім того, в рамках підготовки Національного плану дій у жовтні
2014 р. в Одесі відбулась експертна зустріч громадських організацій України
з жінками-лідерами з Грузії та Боснії. За результатами цієї зустрічі були
запропоновані заходи щодо впровадження Резолюцій РБ ООН № 1325, 1820,
1888, 1889, 1960, 2106 «Жінки. Мир. Безпека». Обговоренню Плану дій була
присвячена робоча сесія Всеукраїнської конференції за міжнародної участі
«Ґендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних
зобов‘язань України», яка відбулася 11 грудня 2014 р.
Серед заходів, які включає Національний план дій слід відзначити
попередження конфліктів, надання допомоги постраждалим від конфлікту,
захисту постраждалих від конфліктів та активізації участі жінок у
проведенні заходів за вищеназваними напрямами тощо. Варто додати, що
Україна підписала Резолюцію Ради Безпеки ООН за №1325, у якій закликає
всі сторони, які беруть участь у збройних конфліктах, повною мірою
дотримуватися норм, що забезпечують права і захист жінок особливо з числа
цивільних осіб.
Основним напрямом діяльності країн, які підписали Резолюцію, було
визначення гендерних перспективу миротворчій діяльності, залучення жінок
до участі в переговорах про укладення мирних угод, розробка гендерних
планів дій в галузі роззброєння та гуманітарної діяльності, підготовка
фахівців з гендерних питань та залучення міжнародних консультантів з цих
питань, у тому числі підготовка жінок до участі в офіційних миротворчих
процесах, заходи, спрямовані проти насильства стосовно жінок, проведення
розслідувань порушень прав людини і випадків насильства, спрямованих
проти жінок, з покаранням за подібні злочини, розробка кодексів поведінки,
включаючи питання сексуальних домагань, підтримка більш широкої участі
жінок у постконфліктних процесах тощо6.
6

Мінсоцполітики та ОБСЄ співпрацюють щодо надання допомоги постраждалим на
Сході
України.
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Режим
доступу:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=DD5E3F4BEC6D46937D
D5ACD776C9016A.app1?art_id=172062&cat_id=107177.
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Таким чином, «гібридна війна», розв‘язана Російською Федерацією
проти України, привела до появи понад мільйонної маси внутрішніх
переселенців, основну кількість яких склали жінки і діти – найбільш вразливі
у соціальному плані категорії. Важливим моментом в організації допомоги
жінкам, вирваним зі звичним умов проживання, є дотримання принципу
гендерної рівності. Держава та громадські інституції України мають
докласти спільних зусиль для інтеграції жінок вимушених переселенок у
нові умови життя, зміни стереотипів їх сприйняття, а для останніх –
можливості віднайти роботу, і що, найважливіше – створити нове домашнє
вогнище в нових місцях проживання.
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к. соц. н., доц. Жеребятнікова І. В., Бойко Ю. Ю.
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ
ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
Гарантування рівності чоловіка і жінки є невід‘ємною частиною
прогресу людства, елементом демократії, важливою умовою розбудови
правової держави та громадянського суспільства. Сучасний стан суспільних
відносин вимагає все більше використовувати знання, навички та творчі
здібності жінок, потребує активного залучення їх у різні сфери соціуму.
Ґендерна рівність є показником ґендерної культури нації та гуманістичного
змісту його політичної організації. Саме тому подолання гендерних
стереотипів, створення нових форм і загальнолюдських стандартів для жінок
і чоловіків, гендерної культури нового зразка набуває особливого значення в
контексті входження України до світового співтовариства, розбудови нових
форм комунікацій і відносин.
Сучасна ґендерна теорія стверджує, що суспільні відмінності між
чоловіками та жінками не мають біологічного підґрунтя, вони є набутими і
приписаними індивідові суспільством. Становище жінок і чоловіків у
суспільстві зумовлене не біологічними чинниками, а створюється самим
суспільством і постійно підтримується за допомогою його норм і правил. І
якщо стать людині надається природою, то ґендер зумовлений культурою
суспільства, він конструюється соціально упродовж усього життя людини.
В останні роки соціальні норми та цінності стають більш гнучкими,
але незважаючи на це, в суспільстві ще стійко відтворюються стереотипи
минулого. Такі узагальнені уставлені уявлення стосовно спільнот чоловіків і
жінок загалом називають ґендерними стереотипами. За визначенням
провідної української дослідниці М. Пірен, ґендерні стереотипи – це
«сприйняття, оцінка людиною статі та поширення на неї характеристик
статевої групи шляхом застосування загальних характеристик і щодо
чоловіків, і щодо жінок, без достатнього врахування можливих відмінностей
між ними»1 [1, с. 10]. Вони є стійкими до змін явищами, які складаються із
1

Пірен М. І. Гендерні аспекти державної служби / М. І. Пірен, Н. В. Грицяк,
Т. Е. Василевська, О. М. Іваницька /Українська академія держ. управління при Президентові
України; Центр дослідженьадміністративної реформи; Центр-студія гендерної освіти /
Б. Кравченко (ред.) – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335с.
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особистісних рис, фізичних характеристик, соціальних та біологічних ролей.
Зазвичай вони можуть бути далекими від реальності, неточними та вельми
віддаленими від реальних рис і поведінки окремого індивіда. Соціальні ролі
визначаються як сукупність очікувань щодо поведінки індивіда, котрий
займає певну позицію в процесі взаємодії. Ґендерні ролі зумовлені
диференціацією всіх членів суспільства на двікатегорії – чоловіків і жінок – і
передбачають очікувану від них ціннісно й нормативно визначену поведінку.
Ґендерні проблеми ґрунтуються в першу чергу на встановлених
суспільством стереотипах, авже потім – на реальному місці ґендерних
відмінностей певної особистості. Проте існування в масовій свідомості
певних ґендерних стереотипів, які перетворилися на поведінкові реакції у
повсякденному житті людини, призводять до ґендерної дискримінації у
відкритій чи прихованій формі.
Слід відмітити, що традиційне виховання практикує соціально
сконструйовані норми, серед яких домінує стандарт патріархальної
культури. У такій системі виховання культивується ідея про творчу
обмеженість жінок, формуються комплекси «професійної неспроможності»
жінок, міф про «материнство» як основу суспільного статусу жінки. А бути
чоловіком – це, перш за все, не мати жіночих рис, адже жіноче асоціюється з
високою емоційністю, покірністю, високою інтуїцією та слабкістю. При
цьому жінка завжди потребує захисту і підтримки, які зазвичай вона отримує
саме від чоловіка; образ жінки – це «пасивно-репродуктивне джерело».
Чоловіче ж ототожнюється з силою, логікою, цілеспрямованістю та
агресивністю, образ чоловіка – «активно – творчий».
Отже, стереотипи виховання, що нагромаджувалися в суспільстві
протягом десятиліть, впливають на соціальний розвиток чоловіків і жінок,
внаслідок чого виникають проблеми в спілкуванні, вирішенні конфліктів і
суперечностей.
Науковці виділяють кілька груп гендерних стереотипів, серед них
найбільш поширеною та загальноприйнятою вважається класифікація
І. Клєціної, яка поділяє їх на три основні групи:
Перша група – стереотипи маскулінності або фемінності. Іншими
словами їх можна охарактеризувати як стереотипи мужності або жіночності.
Поняття маскулінності (мужності) і фемінності (жіночності)– це нормативні
уявлення про соматичні, психічні і поведінкові властивості, які є
характерними для жінок і чоловіків.
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У другій групі гендерних стереотипів проявляються особливості,
пов‘язані з формуванням певних соціальних ролей в сімейній сфері, а також
професійної та інших сферах.
Третя група гендерних стереотипів зображує різницю між
професійною зайнятістю чоловіків та жінок.2
Гендерні стереотипи функціонують як на рівні індивіда, так і на рівні
суспільства. Умовно, можна виділити два рівні впливу гендерних
стереотипів: гендерна ідентичність та гендерні ролі. При аналізі ґендерної
проблематики особливого значення набуває питання гендерної ідентичності,
яка розглядається як спосіб і умова організації поведінки з відтворення
жіночності чи чоловічності, певний «дресс-код» до лав жінок або чоловіків
як соціальної групи. Наприклад, дослідниця Дж. Батлер підкреслює, що саме
виконання ґендерних ролей є джерелом становлення ґендерної ідентичності,
і зазначає, що«не існує ґендерної ідентичності до і окремо від проявів
ґендера; ця ідентичність перформативно конституюється тими її «проявами»,
які вважаються результатом її існування»3.
Гендерний стереотип є явищем культурного порядку та формується під
впливом історичних умов. Гендерний стереотип має соціальну природу, є
продуктом соціально-культурних норм та очікувань. Такі характеристики
змінюються з часом та залежно від країни її культурного, економічного,
політичного, ідеологічного середовища. Гендерні стереотипи засвоюються в
процесі соціалізації, через систему розподілу матеріальних цінностей та
влади, моральні норми та приписи, що існують в суспільстві на конкретному
історичному проміжку. Зміни та перетворення в системі гендерних відносин,
що відбувались упродовж існування людського соціуму знаходять своє
відображення у гендерній картині сучасного суспільства. Гендерна картина
соціуму визначається як впорядкована, відносно однорідна та внутрішньо
пов‘язана сукупність ідеалів, орієнтацій, установок, у яких знаходить
відображення соціокультурна диференціація статей.
Стрижнем цієї єдності виступають соціальні функції гендерних
стереотипів, серед яких можна виділити наступні:
- регулятивна функція – підтримка ідентифікації особистості та групи;
2

Клецина И. С.Самореализация и гендерне стереотипы / И. С. Клецина //
Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 2. – СПб.: СПбГУ, 1998. –
С. 198.
3
Батлер Дж. Гендерное беспокойство / Джудит Батлер // Антология гендерной теории
[сборник переводов] / Сост. Е.И. Гапова и А.Р. Усманова. –Мн.: Пропилеи. – 2000.–
С.329.
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- трансляційна функція – передача досвіду щодо взаємодії представників
різних гендерів від покоління до покоління;
- соціалізаційна функція – засвоєння та збереження знань, досвіду, норм,
цінностей щодо представників власного та іншого гендеру, включення
індивіда до системи соціальних зв‘язків і відносин,
- стратифікуючи функція – регулювання процесів передачі та обміну
інформацією між представниками різних тендерів та соціальною
системою загалом4.
У сучасному розвиненому світі все гостріше постає питання
руйнування гендерних стереотипів, тому що часто установлені стереотипи
не дозволяють ефективно реалізовуватись людям, що не згодні з
загальноприйнятою думкою. Однак, слід звернути увагу на доцільність саме
поступової зміни суспільних стереотипів, з обов‘язковим врахуванням
національної ментальності. Держава, реалізовуючи гендерну політику,
намагаючись виконати взяті на себе перед міжнародною спільнотою
обов‘язки, не повинна грубо нав‘язувати суспільству зміни, до яких воно не
готове. Зміни повинні визріти, впасти на благодатний ґрунт для того, щоб
вдало прорости та прижитись у нашому соціумі.
Проголосивши стратегію європейського розвитку, Україна обрала
шлях забезпечення прав і свобод людини і громадянина, впровадження
стандартів гендерної рівності чоловіка і жінки. На сьогодні в нашому
суспільстві відбуваються процеси демократизації і гуманізації, що сприяють
створенню рівних можливостей для реалізації особистості незалежно від
соціального положення, національності, віку, статі. Оскільки доля
соціальних, політичних та економічних перетворень в Україні залежить від
успішності переходу всіх верств населення до нових демократичних систем
соціальних норм, то у зв‘язку з цим постає питання про важливу «місію»
сучасної української жінки як певного «демократизатора» тих
соціокультурних і суспільно-політичних процесів, які відбуваються сьогодні
в українському соціумі. Справжня гуманізація передбачає подолання
стереотипів, що століттями існували в свідомості і установлення гендерної
рівності у всіх сферах суспільного життя.

4

Вілкова О. Ю. Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів /
О. Ю. Вілкова // Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – С. 26.
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Завгородня Н. І.
Харківський національний медичний університет
ГЕНДЕРНА СТИГМАТИЗАЦІЯ ЖІНОК,
ЩО НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ
Загально відомо, що відчуття провини є невід‘ємною частиною
існування людини, яке може розглядатися як потреба етичної оцінки власної
поведінки.
У процесі формування афективно-когнітивних структур совісті, як і в
процесі морального розвитку особистості, на думку багатьох дослідників, чи
не найголовніша роль відводиться саме їй [2].
D. Ausubel виділив три психологічні передумови розвитку відчуття
провини, а саме: 1) прийняття спільних моральних цінностей;
2) інтерналізація цінностей; 3) здатність до самокритики, розвинена
настільки, щоби сприймати протиріччя між реальною поведінкою і
стеоретипами її сприйняття. Крім того, він відзначає, що в ролі однієї з
найістотніших передумов розвитку совісті та провини можна розглядати
потужне бажання батьків і всього суспільства виховати у підростаючого
покоління почуття відповідальності (а нерідко й відповідності усталеним
стереотипам очікуваної поведінки) [3]. Тобто мова йде про поступовий
розвиток та становлення відчуття провини в процесі виховання та прийняття
та/чи заперечення традиційних соціальних ролей.
Феномен онтологічної або екзистенціальної вини є варіантом
принципово іншої форми взаємодії людини зі світом.
Як відомо, екзистенціальна психологія бере початок у роботах Серена
К'єркегора, який «намагався подолати розрив між розумом і почуттями,
звертаючи увагу людей на реальність безпосереднього досвіду, яка лежить в
основі і об'єктивної, і суб'єктивної реальностей»[Цит. за: 10, с. 17].
С. К'єркегор підкреслював значущість рівноваги свободи і відповідальності.
Люді знаходять свободу дії через розширення самосвідомості та наступне
прийняття на себе відповідальності за свої вчинки. Однак за свободу і
відповідальність людина розплачується почуттям тривоги, усвідомлюючи
тягар свободи і біль відповідальності. Варто зазначити, що безпосередньо
про відчуття вини ще не йдеться.
Відповідно до позиції М. Гайдеггера, людина винна в тій же мірі, в
якій відповідальна за себе й свій світ. Для позначення провини і
відповідальності він використовує одне й те ж поняття – Schuldig, таким
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чином акцентуючи увагу на сприйнятті вини як «відповідальності за».
Гайдеггер вказує на можливе «винен» як на поклик застережливої совісті:
мати совість - значить бути живим - існувати [10].
За R. May виділяють три форми такої провини: перша формується у
наслідок невміння жити у відповідності до власного потенціалу, у основі
другої лежить спотворене сприйняття буття навколишніх людей
(переконання у тому, що людина або її поведінка можуть заподіяти
оточуючим шкоду), третя являє собою «провини роз‘єднання», об‘єктом цієї
форми є природа [11]. При цьому, екзистенційна вина тісно пов‘язана із
поняттям особистої відповідальності [11, с. 5-6].
Варто відзначити, що сама по собі ця вина не є невротичною виною,
але має певний потенціал для перетворення на таку [11, с. 5-7]. За І. Яломов,
«невротична вина» походить від уявних злочинів ( або дрібних проступків,
що викликають непропорційно сильну реакцію) проти іншої людини, давніх
і сучасних табу, батьківських та соціальних заборон. "Справжня" вина
обумовлена реальним злочином по відношенню до іншої людини [4].
Метою нашої роботи стало вивчення у контексті гендерної
стигматизації відчуття провини у жінок, що народили недоношену дитину.
Психогенний травмуючий фактор – народження недоношеної дитини,
супроводжується вираженою психоемоційною напругою, почуттям страху і
тривоги та призводить до формування прихованої або клінічно вираженої
дезадаптації різних систем організму породіллі [8]. Розвиток відчуття вини є
однією із найголовніших ланок цього процесу.
В рамках дослідження були обстежені 150 жінок, що народили
недоношену дитину та перебували у неонатологічних відділеннях
Харківського обласного клінічного перинатального центру та Харківського
міського клінічного перинатального центру, а також Харківської обласної
дитячої клінічної лікарні № 1.
Більшість жінок постійно проживають у великому місті - 77 (51%), 37
опитаних постійно проживає в селі (25%) і 36 - в маленькому місті (24%).
Розподіл за віком представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Розподіл жінок за віком
Місце постійного проживання
У сільській місцевості
У маленькому місті
У місті
Усього

Вік (Mm)
26,620,83
28,280,77
29,680,64
28,590,44
- 96 -

Кількість обстежених
37
36
77
150

%
24,7
24
51,3
100

128 жінок перебувають у шлюбі (85%), незаміжні 18 (12%), 4 жінки
розлучені (3%). За рівнем отриманої освіти всі опитані були розділені на
наступні групи: 8 жінок (5,3%) мали неповну середню освіту, загальну
середню мала 21 (14%) жінка, середню спеціальну - 32 (21,3%), незакінчену
вищу - 17 (11,3%), вищу - 72 людини (48%).
Постійного партнера (не перебувають ні в цивільному, ні в офіційному
шлюбі) не мають 19 жінок (12,7%), до року перебувають у шлюбі або
проживають спільно 14 жінок (9,3%), від 1 до 3 років - 52 жінки (34,6%),
більше 5 років - 43 жінки (28,7%), більше 10 - 22 ( 14,7%). При цьому, 10
жінок проживають самостійно (6,7%), 41 жінка - із родичами (27,4%), 99
жінок постійно проживають з чоловіком (66%). 54 жінки не працюють
(36 %), 29 (19,3% ) зайняті у сфері обслуговування, 12 жінок зайняті
фізичною працею (8%), на державній службі складаються 24 жінки (16 %),
власний бізнес мають 6 опитаних (4 %), 25 жінок неодноразово змінювали
місце роботи (16,7%).
Майже усі жінки під час клінічної бесіди повідомляли про відчуття,
що «у тому, що відбувається зараз зі мною та моєю дитиною є моя вина»,
«моя дитина страждає за мої провини», «неправильна поведінка під час
вагітності стала причиною передчасних пологів».
Крім того, мала місце тенденція до викривленого сприйняття слів та
поведінки оточуючих, в тому числі близьких родичів та членів родини, із їх
інтерпретацією на користь підтвердження тези про значущість особистого
внеску у розвиток передчасних пологів та актуальний стан
новонародженого. Протягом спілкування самооцінка жінки, що народила
недоношену дитину, як правило, відбувалася з урахуванням гендерної
стигматизації, тобто з судженнями інших про те, чи відповідала її поведінка
загальноприйнятим нормам жіночості й уявленням про стан породілля.
Результати, що були отримані за даними аналізу методики «Індекс
вини, що сприймається», підтвердили отримані в ході клінічної бесіди дані.
Так, у 96 жінок (64 %) отримане значення індексу провини було вище 10, що
свідчить про те, що інтенсивність почуття провини була вище рівня
звичайних переживань.
Відчуття провини у наслідок народження недоношеної дитини може
бути розглянуте у якості екзинтенційної гендерної вини перед оточуючими і
розвивається через те, що кожна особистість викривлено сприймає інших та
їхні потреби. «Екзистенційна вина народжується в той момент, коли хтось
завдає шкоди основам людського світопорядку, знаючи про це і визнаючи,
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що основи світопорядку одночасно є також і основами його особистісного та
суспільного існування» [1, с. 9].
Серед психологічних факторів ризику розвитку почуття вини у жінок
слід виділити більшу схильність до емоційних стресів, фіксованість на
переживаннях і емоціях, тенденцію до катастрофізації ситуації, підвищену
сприйнятливість до болю [10]. Їх прояви стають більш значимими, коли
підсилюються гендернорю стигматизацією.
В сучасних умовах жіночої емансипації жінки беруть активну участь у
бізнесі, політичних та суспільних процесах, все більшу увагу приділяють
кар‘єрі. Як закономірний наслідок, існує тенденція до відкладання
народження дітей до останнього. З цієї причини кількість вікових матерів,
що народжують вперше, з роками зростає. З віком відношення до
материнства стає тривожно-напруженим. Жінку охоплює чимало сумнівів,
хвилювань [11]. А якщо виникають загрози для здоров‘я первістка,
стресогенних факторів у матері значно додається. Глибина реакції залежить
від особливостей організму, темпераменту й характеру, виховання, генедрної
культури жінки.
Після пологів будь-який жіночий організм зазнає серйозних
гормональних змін, які не можуть не відбитися на психологічному стані.
Так, спокійні жінки, виховані в теплій сімейній обстановці, рідше
страждають на післяпологову депресію, що можна вважати клінічним
проявом відчуття вини. Більше схильні до цього захворювання жінки із
заниженою самооцінкою, які не отримували в сім‘ї достатньо любові. З
іншого боку, коли любові в сім‘ї занадто багато і людину просто
«закидають» емоціями, це теж може в майбутньому вплинути на психіку,
зробивши її нестійкою, бо вона не виконала покладену на неї функцію, не
відіграла запрограмовану роль.
Існує думка, що післяпологова депресія виникає відносно частіше у
матерів-«відмінниць», які прагнуть робити все завжди дуже добре. В
результаті клопоту у «мами-відмінниці» стає більше, а сил — менше.
З‘являються ознаки депресії. Нерідко, піклуючись про дитину, матері
занехаюють себе: нераціональне харчування, зменшення рухової активності,
недотримання режиму дня, хронічне недосипання сприяють розвитку
дезадаптації.
Інший бік жіночої емансипації – народження дитини у дуже молодому
віці, коли власні психоемоційні процеси матері ще не стабілізувалися і не
зміцнилися [12].
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Загалом, ретельне вивчення причин, що могли призвести до розвитку
почуття вини у жінок, що народили недоношену дитину, дозволило нам
розділити їх на три основні групи, кожна із яких може бути співвіднесені із
проявами стигматизації з боку оточуючих, а саме: медичного персоналу,
партнера (чоловіка), оточення (родичі, друзі, колеги).
На нашу думку, психологічні аспекти розвитку стигматизації з боку
близького оточення, у тому числі чоловіка та сім‘ї наступні. Народження
дитини у контексті гендерних стереотипів слов‘янського менталітету
пов‘язане, з одного боку, із можливістю реалізувати власні надії та амбіції
щодо майбутнього, та, з іншого боку, - з можливістю самореалізуватися у
новій соціальній ролі (мати, батько) [12]. Саме тому жінка, що народила
недоношену дитину, несе подвійне навантаження. Вона відчуває вину ще й
за те, що не дала можливості партнеру (чоловікові) повноцінно відіграти
свою роль.
Таким чином, дитина може здаватися відображенням власного успіху
у житті. У випадку народження недоношеної дитини, особливо недоношеної
з низькою чи екстремально низькою масою тіла, батьки стикаються з
великою кількістю можливих проблем зі здоров‘ям дитини. Відсутність
доступної та зрозумілої інформації сприяють формуванню невірних уявлень
про подальший розвиток дитини, її виховання, подальшу освіту. Ступінь
стигматизації, при цьому буде залежати від їхнього відношення до
батьківства, ступеню недоношеності та стану дитини, особливостей
світосприйняття, рівня освіти тощо.
Розглядаючи стигматизацію матері передчасно новонародженого з
боку близького оточення (родичі, друзі, колеги), варто зупинитися на
тенденції порівнювати власну дитину із дитиною уявною, яка найчастіше
народжена в строк, має відповідну до строку гестації вагу. У процесі
перебування матері із дитиною у стаціонарі, як мати, так і ії оточення
починають підсвідомо порівнювати новонародженого із доношеним
новонародженим. У результаті такого співставлення «виявляється», що
недоношена дитина не має певних навичок та вмінь, що притаманні дитині,
народженій в строк. Як результат з‘являється відчуття неповноцінності та
відсталості дитини.
З іншого боку, батьки недоношеної дитини стикаються із складнощами
спілкування з медичним персоналом. Сутність цього аспекту проблеми
полягає в тому, що лікарі, пояснюючи стан дитини, нерідко використовують
специфічну термінологію, яка є цілком незрозумілою для батьків
новонародженого. Крім того, лікар-неонатолог за браком часу не має змоги
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не тільки проводити емоційну підтримку батькам, але й раціонально
роз‘яснювати питання, що їх непокоять. У той же час, коли дитина
знаходиться у кювезі в оточенні численної апаратури, батьки можуть відчути
себе наляканими і непотрібними, не здатними допомогти дитині, а тому й
такими, що не відповідають нормам гендерних стереотипів.
Отримані дані дозволили нам стверджувати про наявність феномену
генедерної стигматизації, що призводить до розвитку відчуття вини і являє
собою провідний пусковий фактор подальшого формування розладів
адаптації у жінок, що народили недоношену дитину.
Важливим є той факт, що переважна більшість батьків, навіть за вкрай
несприятливого перебігу вагітності, психологічно не готові до народження
недоношеної дитини з певними відхиленнями у стані здоров‘я; вони
закономірно проходять фази шоку, метушіння, стійкої рівноваги, кожна з
яких характеризується певними особливостями психічного стану, які слід
враховувати на всіх етапах взаємодії [13].
Ще одним суттєвим фактором, який може бути розглянутий у якості
такого, що потенційно впливає на розвиток відчуття провини у жінок, є
гендерні особливості культурального та ментального сприйняття ролі матері,
які домінують в суспільстві. Особливо це стосується випадків, коли жінки,
що народили передчасно, не мають вищої освіти, проживають у селах або
маленьких містечках та не мали змоги відвідувати курси підготовки до
пологів.
З цього приводу, найбільш продуктивними для розуміння провини, її
джерел виникнення і розвитку стають уявлення теорії навчання. Відповідно
до засад цієї теорії, процес розвитку має здійснюватися в основному під
впливом навчання. Якщо хороші вчинки дитини винагороджуються, а погані
засуджуються, то у неї формується відчуття, а згодом і розуміння про
правильність/неправильність своєї поведінки. Відповідно, вина являє собою
страх, що охоплює індивіда після вчинення проступку, який іншими
засуджується [1].
Отже, на особливу увагу заслуговує питання впливу гендерних
стереотипів на формування відчуття провини у жінок. Мова йде про
сприйняття жінки виключно у ролі майбутньої матері, абсолютизація
значення ії репродуктивних функцій, а також часто фактичного вилучення
чоловіка із процесів, що пов‘язані із перебігом вагітності і пологів, що
розглядається як ознака патернів поведінки, характерних відповідно для
жінок та неприйнятних для чоловіків.
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Таким чином,
низка факторів, що впливають на сприйняття
материнства, є чинниками розвитку відчуття вини у жінок, що народили
недоношену дитину, яке може бути розглянуте у якості однієї з форм
екзистенційної гендерної вини.
Важливим є розроблення шляхів ранньої діагностики розвитку
відчуття вини у жінок, що народили недоношену дитину, беручи до уваги
вплив цього феномену на розвиток клінічно значущих станів, серед яких
тривожні розлади, депресія, розлади поведінки, що, в свою чергу, має
короткострокові та довготривалі наслідки впливу на розвиток дитини та
формування психологічно сприятливих відносин «мати-дитина».
Така трактовка розвитку вказаного феномену викриває необхідність
генедрного переосмислення засад та методологічних підходів до роботи із
вказаним континентом жінок, адже мова має йти не лише про надання
психологічної допомоги породіллям, що опинилися в подібній ситуації, а й
про профілактику вже на етапі планування вагітності та ії перебігу, із
обов‘язковим
уточненням генедерних культуральних та ментальних
особливостей виховання та життя жінки.
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Калько І. В.
Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО МАТЕРІАЛУ
Постановка проблеми. Упровадження гендерного підходу в різноманітні галузі життєдіяльності сприяє формуванню гендерної культури, що
становить сукупність соціальних цінностей у сферах буття та відповідних їм
потреб, інтересів і форм діяльності, зумовлених суспільним устроєм та
пов‘язаними з ним інституціями. І саме освіта – це інститут формування
гендерної культури в умовах, коли заняття з дисциплін соціально-гуманітарного циклу не повинні здійснюватися без урахування гендерного підходу.
Гендерна культура, незалежно від статі, на основі взаємопідтримки та
взаємоповаги забезпечує умови вільного вибору соціальних статусів і ролей,
рівності прав, розвитку особистості та ін.
Теоретичними джерелами для дослідження вищезазначеної проблеми
були праці, присвячені сутності культури в цілому (Е. Баллер, В. Біблер,
В. Давидович та ін.) та її гендерного аспекту зокрема (І. Ісаєв, Н. Маслюк,
В. Созаєв та ін.); проблемам її формування (О. Кікінежді, П. Терзі та ін.);
гендерним основам освіти та виховання студентської молоді (С. Вихор,
Т. Дороніна, В. Кравець, О. Цокур та ін.); формуванню сучасних гендерних
стереотипів (С. Оксамитна, Л. Харченко та ін.); становленню гендерної
ідентичності у процесі навчання та виховання (Т. Говорун, П. Горностай та
ін.). Особливого значення набувають праці, присвячені інноваційним
технологіям, сучасним формам і методам, що забезпечують формування
гендерної культури у вищих навчальних закладах (І. Богданова,
А. Вербицький, О. Пометун та ін.).
Важливим етапом формування гендерної культури особистості є вік
студентської молоді, коли формується світогляд, уявлення про особисте
призначення й сенс життя. Попри існуючі наукові праці, здійснені в галузі
розв‘язання проблеми, теоретична та практична бази умов формування
гендерної культури в студентської молоді під час вивчення соціальногуманітарних дисциплін недостатньо розроблені й потребують більш
докладного вивчення та систематизації.
Для вирішення зазначеного питання необхідно збагачувати зміст
соціально-гуманітарних дисциплін гендерною тематикою в контексті
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інтерактивних технологій. Наприклад, використання інтерактивних лекцій є
заохоченням студентів до роздумів над науковими проблемами, до пошуку
відповідей на запитання, що виникли, до перевірки найцікавіших і
найважливіших положень. Під впливом такого виду лекцій у студентів
формується певний погляд на науку, її завдання і перспективи [1, с. 50 – 51].
Цінність інтерактивної лекції полягає в тому, що в її процесі студент
має змогу засвоїти значно більше інформації. Під час таких лекцій
формуються погляди й переконання, уміння критично оцінювати здобуту
інформацію [2, с. 126].
Під час проблемної лекції нове подається як невідоме, яке необхідно
„відкрити‖. Проблемна ситуація допоможе залучити студентів до пошуків її
розв‘язання, крок за кроком підведе до цілі. В умові проблемної задачі
повинні бути суперечності, які потрібно знайти і розв‘язати [2, с. 120 – 121].
Так, наприклад, у процесі вивчення дисципліни „Психологія‖
пропонуємо окремий новий матеріал представляти за допомогою
проблемних питань у темах „Психологія особистості‖ („Характеристики
чоловічої та жіночої особистості: психологічна структура особистості,
потреби, мотиви, цілі, інтереси, ідеали, переконання, світогляд,
самооцінка‖), „Психологічний аналіз діяльності‖ („Гендерні ролі та
стереотипи‖, „Характеристика гендерних стереотипів віку студентської
молоді‖), „Емоції і почуття‖ („Особливості вираження емоцій та почуттів
чоловіків і жінок‖).
В умовах інтенсивного сучасного процесу комп‘ютеризації, коли
більшість вищих навчальних закладів у повному обсязі забезпечені новими
інформаційними технологіями й, відповідно, кожен студент має змогу
скористатися сучасною комп‘ютерною технікою, ми вважаємо за коректне
використовувати мультимедійну аудиторію для проведення лекціївізуалізації. Зазначений вид лекції являє собою візуальну форму подання
лекційного матеріалу за допомогою технічних засобів (відеопоказ,
інтерактивна презентація, кінотрансляція та ін.).
На лекції-візуалізації з дисципліни „Філософія‖ в темі „Філософія як
світогляд. Специфіка філософського знання‖ коректно презентувати,
наприклад, питання „Філософські знання про природу категорій „чоловіче‖ і
„жіноче‖ та „Гендерні філософські характеристики чоловіка та жінки з точки
зору видатних мислителів‖.
Використання бінарної лекції є продовженням і розвитком
проблемного викладу матеріалу в діалозі двох викладачів (як представників
різних наукових шкіл) або вченого і практика, викладача і студента.
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Наявність двох джерел змушує студентів порівнювати різні погляди,
приймати якісь із них чи формувати власні [1, с. 51; 2, с. 120 – 121].
У процесі вивчення дисципліни „Історія України‖ (тема „Новий підхід
до історії: одна історична подія „очима чоловіка‖ й „очима жінки‖),
„Релігієзнавство‖ (тема „Статус чоловіка та жінки в національних і світових
релігіях‖) доцільно використати вищезазначену методику.
Лекція з попередньо запланованими помилками розрахована на
стимулювання студентів до постійного контролю за інформацією, що
викладається (список змістовних, методологічних, методичних помилок
викладач дає студентам на початку лекції). Студентам необхідно фіксувати
помилки на полях конспекту впродовж лекції. Наприкінці лекції проводити
діагностику слухачів і аналіз зроблених помилок. Помилки розбираються за
20 хвилин до закінчення лекції. Така лекція одночасно виконує стимулюючу,
контрольну і діагностичну функції [1, с. 51; 2, с. 120 – 121].
Так, наприклад, під час лекцій з дисциплін „Соціологія‖ (тема
„Соціологія як наука про суспільство‖ матеріал „Гендерна соціологія‖) та
„Економічна теорія‖ (тема „Предмет і метод економічної теорії‖ матеріал
„Дискримінації за статевими ознаками‖, „Вплив економічного мислення на
планування економічних ресурсів майбутньої сім‘ї‖) матеріал бажано
подавати із помилками щодо проблеми вивчення.
Отже, вищезазначеними інтерактивними лекційними заняттями
передбачено: активізувати особистісні пізнавальні можливості й формувати
в студентів власне бачення проблеми вивчення, а також вдосконалити
індивідуальний гендерний досвід. Використовування інтерактивних
технологій в навчально-виховному процесі (проблемна лекція, лекціявізуалізація, бінарна лекція та лекція з попередньо запланованими
помилками), сприятимуть визнанню ідей гендерної рівності в публічній і
приватній сферах життя особистостей, націлюватимуть студентську молодь
на побудову гуманних міжособистісних відносин, спонукатимуть до
критичного самоаналізу як представника певної статі та аналізу переваг і
недоліків іншої статі й повинна бути заснована на вдосконаленні
особистісно орієнтованого підходу до підвищення мотивації студентської
молоді для формування їхньої власної гендерної культури.
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Камардаш Н. В., Мордвінцева Т. М.
Балаклійська філія Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
ГЕНДЕР, СЕКСИЗМ І ПОЧАТКОВА ШКОЛА:
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Всі здобутки науковців останніх десятиріч щодо проблеми особистості
можна умовно узагальнити одним – визнанням впливу оточення на
формування соціальної якості людини, при цьому людська мова виступає
одним з ключових аспектів при аналізі багатьох здібностей і здатностей
людини. Мова безпосередньо пов‘язана з феноменом людської свідомості і
сьогодні загальновизнаним є той факт, що все те, що ми промовляємо, нами
сприймається, а те, чого немає в нашій мові – для нас фактично не існує.
Мова акумулює не тільки індивідуальний досвід людини, вона презентує
сутність народу, його пам‘ять, те, що К.Юнг назвав «архетипом»,
«колективним безсвідомим». Видатний німецький мовознавець і філософ
ХІХ ст. В.Гумбольдт також характеризував мову як «об‘єднану духовну
енергію народу», «зброю думок та почуттів народу».
Отже, мова – це погляд на оточуючий світ. Із стрімким розвитком
суспільних подій, які пов‘язані з проблемами утвердження прав людини,
укріпленням поваги до гідності особистості, усвідомленням відповідальності
людини за своє буття, в дискусіях щодо ідентифікації і самовизначення,
утвердженні універсального лібералізму актуалізувалися різні аспекти
гендерного питання, проблеми статей в сучасному суспільстві, що, в свою
чергу, торкнулося й мовного аспекту.
Так, проблеми співвідношення мови, її гендерної складової і
сприйняття соціальної реальності піднімаються сьогодні багатьма
соціологами, психологами, лінгвістами. Серед дослідників визначеної
проблематики можна назвати А.А.Григорян, І.В.Зикову, А.Толстокорову;
гендерним аспектам мови також присвячені роботи Т.В.Барчунової,
Н.Габріелян, Г.Емірсуінової, А.В.Кириліної, А.Мішель, І.Тензерової. У
зв‘язку з тим, що процес соціалізації невід‘ємно пов‘язаний з інститутом
освіти, цікавими з цього приводу є дослідження гендерної проблематики в
сфері освіти і виховання С.Вихор, С.Губіної, О.Кікінежді, Л.Кобелянсткої,
К.Левченко, О.Марущенко, О.Плахотнік, О.Ярської-Смірнової; проблема
безпосередньо гендерної соціалізації висвітлена в працях І.Кльоциної,
Г.Коджаспірової, О.Петренко та інших.
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Незважаючи на достатній багаж знань, досліджень, результати яких
мають свою теоретичну і практичну цінність, багато питань залишаються
дискусійними, а у практиці різних сфер сучасного життя ми продовжуємо
находити підтвердження актуальності піднятої проблеми – роль мовного
аспекту у становленні особистості, особливо - мовних стереотипів у
формуванні світогляду людини.
Стратегія мовної освіти в нашій країні визначається Національною
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, в якій зауважено на
обов‘язковому володінні громадянами України державною та однією з
іноземних мов, але здійснюючи мовленнєве виховання дітей, слід знати про
основні тенденції в її сучасному розвитку, про фактори впливу, що
спричиняють ці зміни. Важливу роль в процесі соціалізації відіграє
початкова школа, вона є своєрідним фундаментом для майбутнього
дорослого життя, це час не тільки ознайомлення, але й усвідомлення,
«ретельного» закріплення основних культурних вимог і цінностей
конкретного суспільства, що зумовлюватиме особистісну, громадянську,
національну сутність громадянина своєї країни. Все це зумовило мету
представленої роботи, яка полягає в дослідженні такої проблеми як мовний
сексизм в межах вітчизняного інституту початкової освіти та гендерної
складової соціалізації дітей раннього шкільного віку.
Проблема становлення особистості привертає увагу мислителів ще з
прадавніх часів, різні аспекти соціалізації стають цікавими для науковців із
розвитком просвітницьких ідей. Так, у ХІХ-ХХ ст.ст. з‘являються одразу
кілька теорій, метою яких було «розгадати» основні механізми, за
допомогою яких відбувається формування і закріплення тих соціальних
якостей, які забезпечують існування людині в соціумі. До таких теорій
можна віднести марксизм, з його відомим постулатом «буття визначає
свідомість», фрейдизм, який зосередив свою увагу на підсвідомих імпульсах
та їх взаємодії з нормами культури конкретного суспільства. В межах
психології та соціологічної науки формуються біхевіоризм, феноменологічна
концепція, теорія символічного інтеракціонізму, засновник якої Дж.Г.Мід
першість в процесі соціалізації відводить процесу засвоєнню соціальний
ролей, усвідомленню свого «відображення» в сприйнятті інших. Але в цих
теоріях, як і в політичних доктринах і деклараціях відсутня гендерна
складова, що спричинило розвиток жіночого руху за свої права. Спочатку
жінки обмежилися вимогою виборчого права (суфражистки), згодом вимоги
охопили й інші сфери суспільного та особистого життя. Так з‘являється
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фемінізм, що сьогодні існує у вигляді суспільно-політичного руху та
презентований кількома напрямками.
Проблему ролі гендера в історії вперше порушила Сімона де Бовуар,
дружина французького філософа Ж.-П.Сартра. Вона, зокрема, наголошувала,
що «... неповноцінність жінки визначила її мізерну роль в історії, а мізерна
роль в історії прирекла її на неповноцінність» (праця «Друга стать» (1949).
Згодом з‘являється ще одна визначна праця - «Жіноча містика» (1963), з
ім‘ям її авторки Бетті Фрідан пов‘язують своєрідне відродження фемінізму
у ХХ ст. (неофемінізм), а ідеї книги співпали з поглядами французького
філософа Мішеля Фуко, який зауважив, що статі не існує – це всього на
всього наслідки засилля патріархального ладу, і коли прийняти міри, то вже
через одне покоління можна стерти різницю між жіночою та чоловічою
статтю, яка є головною причиною дискримінації. Так зароджується гендерна
філософія.
Отже, гендер – це соціокультурний параметр статі; сукупність
стереотипів та моделей поведінки, мовлення, що запропонована
суспільством представникам обох статей.
Найпотужніший імпульс дослідження гендерного аспекту в мові
отримали наприкінці 60-х-початку 70-х років в США та Німеччині, в
результаті чого в мовознавстві виникла так звана феміністська лінгвістика.
Основою цього напрямку стала робота Р.Лакофф, в якій обґрунтовувалося
ідею андроцентричності (орієнтація на чоловіка) та приниження образу
жінки в картині світу, що формується в мові [1]. У цей же час з‘явився
термін «politically correct» (РС). Термін політкоректність пов‘язаний з
виробленням такої мови і поведінки в суспільстві які б відкидали будь-які
расові, сексуальні або інші звернення або назви, що ображають гідність
людини. Тобто, політкоректність - це свого роду добровільний суспільний
кодекс поведінки. Так, критиці підлягають багато звичних слів та
словосполучень, що приводить до реформ в мовній сфері, яка пов‘язана із
використанням евфемізмів. Евфемізація - навмисна неточна назву реалій.
Якщо взяти результати аналізу словників, статей британської та
американської преси, Інтернет сайтів, присвячених політкоректності, то з
859 лексичних одиниць більшість визначені як евфемізми [2, с.34]. Лексика
підгрупи «статева дискримінація» складає 19% фактичного матеріалу. Слова
з компонентом «man», або з суфіксом -ess вважаються сексистськими й
замінюються на слово person або гендерно-нейтральною лексемою
gingerbread man-gingerbread person. В якості альтернативи терміну history,
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який містить морфему his, пропонується варіант herstory або she-story.
Доречи, herstory вже включено у словник Вебстера [3].
Отже, вимога мовної реформи пов‘язана із доведенням того, що у мові
відображаються відповідні стереотипи, вони проникають у глибини мовної
структури і, в свою чергу, стають інструментом формування таких
стереотипів
у
нових
поколінь.
Так,
французькі
дослідники
К.Мішар-Маршаль і К.Рібері [4, c. 133-138] звертають увагу на порядок, в
якому стоять зазвичай слова в словосполученні «чоловік» і «жінка», якщо б
ці слова мали однаковою значимістю, вони не вживалися б постійно в
одному і тому ж порядку. Для прикладу, згадаймо знамениті пари: «Адам і
Єва», «Ромео і Джульєтта», «Трістан і Ізольда» і т.д. Отже, два слова,
з‘єднані сполучником «і» відбивають визнану соціальну ієрархію, коли
«чільне» слово стоїть першим. Ще приклад, який це підтверджує - «батьки і
діти», «лікарі та медичні сестри», «вчителя і учні» і т.д. Аналіз різних
текстів, що описують різні суспільства (і примітивні, і сучасні), приводить до
переконання, що в них чоловік завжди виступає як одухотворений агент.
Крім того, чоловік завжди ідентифікується з суспільством в цілому, а жінка ніколи. У результаті подібної асиметрії чоловік виступає як спільне, а жінка
як одиничне, специфічне. Асиметрія лінгвістичних побудов встановлює не
«рівність у відмінностях», а ієрархію [5, с.170]. Таким чином, починаючи
освоювати цей світ, ми будуємо для себе певну ієрархію й від того, з яких
ціннісних позицій будуть діяти основні агенти соціалізації, залежатиме й
наше сприйняття оточуючого.
Отже, наведені приклади є прикладами наявності лінгвістичної
дискримінації щодо жіночого гендеру. Між тим, в світі діють рухи й за права
чоловіків, активісти яких вважають, що існують різні форми дискримінації
чоловіків з боку держави. Отже, актуальність проблеми рівності статей в
сучасному світі призвела до визнання пригноблення прав чоловіків і жінок у
будь-якій сфері життєдіяльності, в тому числі у сфері мовного
функціонування, неприпустимим й таким, що неминуче призводить до
придушення особистості та є антиконституційним.
За останні роки прийнято низку відповідних законів. Щодо сексизму,
то у 1990 році Рада Європи визнала існування взаємозв‘язку між мовою і
соціальними установками в суспільстві і закликала до усунення сексизму з
мови. У багатьох країнах експерти розробляють спеціальні інструкції для
працівників ЗМІ, в яких пояснюється важливість цієї проблеми і
пропонується «Несексистський словник». В Україні також прийняті
відповідні рішення на державному рівні, але виявлення проявів сексизму та
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гендерної дискримінації, зокрема в умовах шкільної освіти продовжують
появлятися на сторінках преси і наукових видань.
Згадуваний нами Мішель Фуко, при аналізі сучасних форм влади через
різноманітні механізми дисциплінування й контролю людських тіл,
прирівняв школу за ступенем репресивності до в‘язниць та психіатричних
лікарень: «Дисципліна «фабрикує» особистостей, вона - специфічна техніка
влади, що розглядає індивідів і як об‘єкти влади, і як знаряддя відправлення
влади» [6, с. 248]. Під впливом його ідей у 1970-ті рр. у США виник рух
критичної педагогіки, теоретики якої відкрили так званий «прихований
навчальний план», за допомогою якого владні розподіли та нерівності
конструюються й закріплюються засобами освіти [7, с.11-13]. Прихований
навчальний план «криється» в організації самого закладу, гендерних
стосунках на роботі, гендерній стратифікації учительської професії; сюди
відноситься зміст предметів та стиль викладання. Так, в своїй праці
«Гендерні шкільні історії» О.Марущенко та О.Плахотнік пропонують
звернути увагу на те, що, наприклад, на стендах «Ними пишається школа»
фотокарток дівчат у півтори-два рази більше і справа не в тому, «що дівчата
краще вчаться», а в тому, що це – стереотип. Адже серед дівчат є ті, хто
вчиться не дуже добре, і навпаки, відмінники зустрічаються серед хлопців,
чи не так? – запитують автори. Оцінки дівчат у цілому і справді вищі, проте
причину цього варто шукати не у вродженій схильності осіб цієї статі до
навчання: як правило, дівчатам просто легше відповідати шкільним вимогам
до поведінки, бо саме у них оточення змалку розвиває посидючість,
дисципліну,старанність… І саме ці якості багато в чому цінуються на уроці
та, урешті-решт, з першого класу формують добрі результати навчання,
зауважують автори спираючись на данні відповідного аналізу [7, с.26-27].
Відомі всім плакати «Правила дорожнього руху», «Обережно, стихійні
лиха!», «Вогонь та правила поводження з ним», «Цивільна оборона» і т.д.
містять зображення, де ледь не на кожному як злісні хулігани зображені
лише хлопці, але й рятують, керують, виступають героями також вони.
Дівчата, як правило, зображуються слухняними конформістками, які завжди
діють за встановленими правилами, повчають порушників, допомагають
старшим. Сексизм також часто «зашифрований» і в назвах свят - «Учень
року», «Лідер року», «Спортсмен року», тематичних вечорів - «Містер
школи», «Міс школи», «Краща господиня», «Найсильніший» та інші. [7,
с.31].
Однією з форм прояву сексизму є однобічне або нерівнозначне
представлення статей у шкільних підручниках. Шкільний підручник –
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неодмінний атрибут навчального процесу, з яким учні працюють і вдома, і
на уроці, розглядаючи, вивчаючи відповідний матеріал. Отже підручник є
важливим джерелом впливу на школярів, в тому числі, на формування їх
гендерних уявлень, про що повинні пам‘ятати автори навчальної літератури.
Наявність гендерних стереотипів у шкільних підручниках та інших
матеріалах, використовуваних у навчальному процесі, ЮНЕСКО визначає як
приховану дискримінацію.
Аналіз підручників (надрукованих до 2012 року для України) та в
інших країнах показав, що і в зарубіжних, і в вітчизняних підручниках
досить багато проявів сексизму: хлопчики там зображені головними
дійовими особами - сміливими, незалежними, здатними ризикувати, дівчата пасивними, другорядними персонажами, які очікують допомоги та
підтримки. Наслідки неадекватної репрезентації жінок у навчальних
матеріалах можуть мати велике значення: учні непомітно для себе доходять
висновку, що саме чоловіки відіграють найзначнішу роль у суспільстві та
культурі; тим самим обмежуються знання про внесок жінки в культуру, а
також про ті сфери життя, які традиційно вважаються жіночими; на
індивідуальному рівні стереотипи, що містяться в освітніх програмах,
більшою мірою заохочують до активності чоловіків, тоді як жінки
навчаються моделей поведінки, які мало співвідносяться з лідерством та
управлінням. На сторінках шкільних підручників чоловіки взагалі
згадуються у 2,5-3 рази частіше, аніж жінки — це свідчення гендерної
асиметрії є прямою вказівкою на те, кого слід вважати соціальною нормою,
стандартом (причому, чим старший клас, тим жінки на сторінках
підручників стають менш видимими). І особливо таке чисельне переважання
впадає в око при зануренні в історичне минуле.
Але повернемося до учнів-початківців. Так, контент-аналіз підручників
для початкової школи показав, що особливо в математичних задачах,
(Богданович М.В.Математика: Підр. для 1 кл. - 3-тє вид., доп. i доопрац. – К.:
Освіта, 2007.-160 с.), поділ сфер діяльності на чоловічі і жіночі залишається
незмінним, хоча дослідники відмічають і позитивну динаміку: «Хлопчик
помив 6 глибоких тарілок і 18 мілких...; брат, сестра і тато обкопували
дерева в саду...; тато купив 8 кг капусти...; 8 юннатів зробили 48 годівниць
для птахів...» тощо. Автори досліджень зазначають, що навіть тоді, коли
автори прагнуть дотримуватись рівноваги у зображенні статей (К.Ж.Гуз,
В.Р.Ільченко, С.І.Собакар. Я і Україна. Довкілля. Підр. для 1 класу. Полтава: Довкілля, 2007), все ж хлопчики продовжують змальовуватись
активними в освоєнні соціального простору, а дівчатка – тими, яких ведуть
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за собою (так, в цьому підручнику головний герой Лесик рибалить, грає у
хокей і т.п., а його молодша сестричка Улянка завжди виступає у ролі
спостерігача. Він ініціативний, наказує, вона слухає, виконує) [8].
Можливо, аргументом на виправдання такого змісту може слугувати
те, що автори намагаються відтворити дійсність такою, як вона. Дійсно,
Україна посідає у світовому рейтингу гендерної рівності 57-ме місце, і є
дуже далекою від феміністського ідеалу, але чи повинна школа зберігати та
відтворювати цю нерівність чи вона мусить стати важливим і дієвим
інструментом для її подолання? [9]. Наслідки такого «відтворення дійсності»
проаналізовані ще у минулому столітті. Так, аналізуючи мовний зміст
підручників щодо назви професій, діяльності, Дж. Хайд виявила, що коли в
описі вживалися тільки форми чоловічого роду, в учнів молодших і середніх
класів складалося думка, що жінки менш здатні до виконання таких видів
робіт. Подібне використання форми чоловічого роду по відношенню до осіб
обох статей робить «чоловіче» - нормою, а «жіноче» - винятком, причому
винятком як в лінгвістичному, так і в соціальному сенсах. Таким шляхом
жіноча ідентичність виключається з дискурсу, вона хоч і мається на увазі,
але не сприймається адресатом як агент або суб‘єкт дій, в ролі якого в
даному випадку експліцитно виступає чоловік. [10].
Ми вирішили провести власне дослідження щодо динаміки зміни
гендерного підходу у авторів підручників, що пропонуються сьогодні в
молодшій школі. Результати нашого контент-аналізу змісту підручників за
новою програмою 2012 року (Математика 2 клас М.В. Богданови;
Українська мова 2 клас Н.В Гавриш; Природознавство 2 клас Т.Г. Гільберг;
Основи здоров‘я 2 клас О.В. Гнатюк; English 2 клас Л.В.Калініна;
Математика. 1 клас Богданович М.В., Лишенко Г.П.; Природознавство 1
клас Гільберг Т.Г., Сак Т.В.; Литературное чтение 3 класс Н.В. Гавриш,
Т.С. Маркотенко; Українська мова 3 клас Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко;
Природознавство 3 клас Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак; Основи здоров‘я 3 клас
О.В.Гнатюк; Англійська мова 3 клас Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич),
показав, що вправи та завдання, які там присутні, майже однаково
зображують і хлопчиків, і дівчат в їх побуті, відпочинку, навчання, в родині і
т.п. Це дозволяє констатувати позитивні зміни щодо гендерного аспекту у
вітчизняній освіті, що, в свою чергу краще впливає на розвиток і виховання
дітей, сприяє формуванню розуміння того, що всі люди рівні і мають право
на виявлення, реалізацію і вдосконалення своїх здібностей у будь-яких
сферах діяльності
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І все ж дещо поза темою хотілося б зауважити авторам підручників з
англійської мови враховувати сучасні тенденції в реформуванні англійської
мови та існування евфемізмів. Так, на одній із сторінок підручника для 2
класу написано fat та зображено хлопчика. Така «композиція» може
вважатися неприпустимою. Кім того, аналізуючи популярні дитячі часописи,
можна підтвердити засвідчену дослідниками все ще стійку орієнтацію
видавництв на традиційний розподіл ґендерних ролей та видів діяльності.
Так, хоча існує досить позитивна в сенсі досліджуваної проблеми тенденція,
але помітні й деякі «залишки минулого» - частотне зображення статей на
сторінках щомісячного дитячого ігрового журналу «Пізнайко», постійне
зображення хлопчика біля завдань та запитань.
Безумовно, досліджуючи обрану тему, слід звернути увагу і на роль
вчителя в боротьбі із дискримінаційними проявами в початковій школі.
Треба пам‘ятати, що те, з якими словами звертається вчитель до хлопчиків і
дівчаток, які вчинки він схвалює і за які карає, на що - і на кого - більше
звертає увагу коли порушується дисципліна, все це орієнтує їх на відповідну
діяльність. Обов‘язковою є співпраця вчителя з батьками, їх всеобуч з
визначеної проблеми, бо саме з родини діти виносять відповідні стереотипи
поведінки та сприйняття. Крім того, вчитель повинен не тільки слідкувати за
власною мовою, ставленням, але й звертати увагу на підбір дидактичного
матеріалу, уникати сексизму в наочності, прикладах, зверненнях та звертати
на це увагу усіх суб‘єктів навчального процесу, в тому числі і самих учнів.
Майбутніх вчителів готують спеціалізовані навчальні заклади, тому,
хотілося б ще раз звернути увагу на підготовку майбутніх фахівців
вчительської справи, які повинні не тільки мати уявлення щодо гендерної
рівності, актуальності проблеми мовного сексизму, але й усвідомлювати
власну відповідальність з цього питання як агентів первинної соціалізації. А
також, можливо, найближчим часом в нашій мові на рівні формального
закріплення будуть вживатися альтернативні словам «вчитель», «викладач»,
«педагог» позначення професії, в якій домінують жінки.
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Капінус О. Я.
Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У 2014-2015 рр. (НА ПРИКЛАДІ
ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА): ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР
У результаті різких соціальних трансформацій та вимушеної міграції в
Україні виникає потреба дослідження соціальної адаптації і реабілітації.
Оскільки на результативність адаптаційного процесу впливають різні
стратегії, що використовують чоловіки та жінки, то до соціальної адаптації
та реабілітації вимушених переселенців слід застосовувати гендерний підхід.
У березні 2014 року в результаті окупації Автономної Республіка Крим
іноземними військами велика кількість мешканців Криму прийняли рішення
переїхати на материкову частину України. Вони стали внутрішньо
переміщеними особами (ВПО) – громадянами України, які постійно
проживають в Україні, яких змусили або які самостійно покинули своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру1. Станом на 25 квітня 2014 року, 4174
військовослужбовці та члени їхніх сімей залишили територію АР Крим. Крім
того, територію АР Крим вже залишило щонайменше 5000 цивільного
населення. Про своє бажання виїхати з АР Крим заявили ще близько 25000
осіб.
Проведення військових дій на Сході України спричинило масову
зовнішню і внутрішню міграцію населення. Станом на 17 серпня 2015 року,
за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних
та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1437967
переселенців (1126508 родин) зі Сходу України і Криму2.
Майже півмільйона вимушених переселенців опинилися в іншому, не
звичному для них соціальному середовищі. Їм потрібно адаптуватись до
1

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Електронний
ресурс] : Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
2
Інформація щодо обліку вимушено переміщених осіб (Сайт Міністерства
соціальної
політики)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/articleart_id=180449&cat_id=107177
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нових умов життя, нових людей, вирішити складні матеріально-побутові
проблеми, а найголовніше, подолати важкий психологічний стан, пов‘язаний
з вимушеним переселенням1.
У квітні 2014 року прийнято Закон України «Про забезпечення прав і
свобод громадян на тимчасово окупованій території України». Міністерство
соціальної політики розпочало координацію процесів надання допомоги
внутрішньо переміщеним особам. Значна частина роботи здійснюється на
рівні громадських активістів та місцевих органів влади. Так, громадські
активісти створюють групи допомоги, у тому числі у соціальних мережах
(найбільш показових прикладом є ініціатива Крим_SOS), збирають кошти,
надають соціальну допомогу, обласні органи виконавчої влади та місцеві
органи влади надають тимчасове житло та харчування, а також забезпечують
соціальні виплати та вживаються заходи для працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб. Разом з тим, з огляду на велику кількість жінок з дітьми
серед переміщених осіб, постає завдання забезпечити можливість
працевлаштування, доступу до підвищення кваліфікації або перекваліфікації,
соціального забезпечення, догляду за дітьми, охорони здоров‘я та доступу
дітей до освіти. Створено систему моніторингу щодо внутрішньо
переміщених осіб2.
За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних
ситуацій (ДСНС України) з окупованих територій переселено 905898 осіб, у
тому числі з Донецької, Луганської областей 885000 осіб та понад 20000 з
Криму та Севастополя. Серед переселенців майже 155000 дітей і 440000
інвалідів і пенсіонерів. В Луганській області залишилися більше 200000
ВПО, в Донецькій області 109000 (табл. 1).
Соціальна адаптація здійснюється в різних сферах життєдіяльності
людини. Процес соціальної адаптації починається з усвідомлення
особистістю (соціальною групою) тих обставин, що її колишня поведінка не
сприяє досягненню успіху і необхідно міняти модель поведінки з
урахуванням вимог нового соціального середовища. А для зміни
1

Лютак О.З. Етнопсихологіччні проблеми адаптації вимушених преселенців
[Електронний
ресурс]
/
О.З.
Лютак.
–
Режим
доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/philos/02dec2014/34.pdf
2
Сайт Міністерства соціальної політики. Національний огляд виконання Пекінської
декларації та Платформи дій (1995 р.) та заключних документів двадцять третьої
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (2000 р.) у контексті двадцятої річниці
четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок та ухвалення Пекінської декларації
та Платформи дій у 2015 році. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=138966
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поведінкових зразків необхідна активна позиція самої особистості.
Соціальна реабілітація являє собою взаємозалежний процес, з одного боку,
спрямований на відновлення здатності людини до життєдіяльності в
соціальному середовищі, з іншого – на зміну характеру самого середовища,
що обмежує реалізацію потреб людини.
Таблиця 1
Кількість ВПО по областях України
№ з/п

Назва регіону,
області

Кількість ВПО
з них, в тому числі:

всього
осіб

Діти

інваліди, особи похилого віку

1

Харківська

180383

20907

120297

2

Дніпропетровська

84211

15768

39773

3

Запорізька

64410

16062

19836

4

Київська

42661

9742

1631

5

м. Київ

39047

10181

6102

6

Тернопільська

2612

668

862

7

Чернівецька

2645

833

401

8

Івано-Франківська

3485

1065

489

9

Рівненська

3481

982

950

10

Закарпатська

3924

1043

195

11

Волинська

4074

1131

937

Таблиця складена на підставі даних ДСНС України.
Для дослідження гендерних детермінант в міграційних процесах
можна застосувати підхід, відповідно з яким аналіз соціальних якостей статі
здійснюється в двох площинах: вертикальна – в контексті влади, престижу,
статусу, доходу, так звана гендерна стратифікація; горизонтальна - в
контексті функцій поділу праці, в контексті інституційного аналізу (сім‘я,
економіка, політика, освіта)1.
Невід‘ємним елементом гендерного аналізу буде обов‘язкова система
соціо-культурної стереотипізації гендерних відмінностей. Таким чином,
вивчаючи детермінацію міграційних процесів, неможливо обійтися без
урахування гендерної складової, яка лежить в основі соціальної
стратифікації суспільства в цілому, і стратифікації мігруючих груп. Таке ж
1

Тюпля Л.Т. Соціальна робота. Теорія і практика : навч. посіб. [Електронний
ресурс]
/
Л.Т. Тюпля,
І.Б. Іванова.
–
Режим
доступу
:
http://libfree.com/174133131_sotsiologiyasotsialna_adaptatsiya_reabilitatsiya.html
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значення в міграційних процесах має гендерна стереотипізація, тому
вимушеним переселенцям доводиться переміщатися з однієї системи
стереотипів в іншу. В результаті формується складна система поєднання і
боротьби стереотипів, яка значно ускладнює процес адаптації переселенців.
Крім того, в процесі міграції величезну роль грає сімейний стан мігрантів, їх
місце в структурі домогосподарства, розподіл сімейних обов‘язків, наявність
дітей, фактор згуртування сім‘ї, тісні взаємозв‘язки у складі розширеної
сім‘ї. Все це має яскраво виражену гендерну специфіку і переломлює дію
зовнішніх обставин.
Можна виділити й особливі фактори, що детермінують міграційну
поведінку жінок і чоловіків. Так міграційна активність жінок на основі
страху, детермінується, насамперед, прагненням зберегти власних дітей і
себе, як невід‘ємну їх частину, як гаранта їхнього збереження. При
неможливості пристосування жінка шукає більш сприятливі умови для
створення стабільного способу життя. Будучи відповідальною за двох-трьох
дітей, сімейна жінка просто змушена швидко і гнучко пристосовуватися або
переїжджати туди, де найбільш безпечно для дітей. На відміну від жінок,
міграційна поведінка чоловіків, в першу чергу, детермінована загрозою
погіршення матеріального забезпечення, пониження статусу, необхідністю
пошуку кращих умов для професійного зростання, страхом перед
звільненням і скороченням, а так само погіршенням умов власної
самореалізації. Все це серйозні фактори, що можуть вплинути на
формування мотивів переїзду у чоловіків1.
Станом на початок березня 2015 р. кількість внутрішньо переміщених
осіб у Харківській області становила 147 тис. осіб (майже 10% від загальної
кількості ВПО в Україні)2. Станом на 01 вересня 2015 року в Жовтневому
районі м. Харкова взято на облік 10371 переселенців (8474 родин)3, які
переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції (табл. 2).

1

Бритвина И.Б. Гендерная детерминация адаптации вынужденных мигрантов:
социологический анализ [Электронный ресурс] / И.Б. Бритвина. – Режим доступа :
http://cheloveknauka.com/gendernaya-determinatsiya-adaptatsii-vynuzhdennyh-migrantovsotsiologicheskiy-analiz#ixzz3jXqZXExw
2
Обговорено потреби та проблеми вимушених переселенців у Харківській області (Сайт
Харьковского института социальных исследований) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1426083145.
3 За статистичними даними структурного підрозділу соціального захисту населення
Жовтневого району м. Харкова
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1

жін.

чол.

Інваліди

з них, які
Загальна потребують
кількість працевлаш
тування
жін. чол.

жін.

чол. дівч. хлоп. жін. чол.

Жовтневий
район
5495 3403 1622 618
м. Харкова

545

268

752

726

Пенсіонери

Працездатні особи
Діти

№
з/п

Назва
району
(міста,
району у
місті)

Облікован
о осіб

Гендерний аналіз складу ВПО, облікованих у Жовтневому районі
м. Харкова, свідчить, що кількість жінок у 1,5 рази більша, ніж чоловіків.
Крім того, серед вимушених переселенців кількість працездатних жінок
здебільшого з неповнолітніми дітьми у 2,5 рази більша, ніж чоловіків. Серед
пенсіонерів у даній категорії жінок у 1,5 рази більше, ніж чоловіків. Проте
інвалідів серед чоловіків із числа ВПО у Жовтневому районі м. Харкова
більше, ніж серед жінок (табл. 2).
Таблиця 2
Гендерна характеристика вимушено переміщених осіб,
облікованих в Жовтневому районі м. Харкова

жін.

чол.

211 258 3555 2447

Таблиця складена на підставі даних Управління праці та соціального
захисту населення Жовтневого району м. Харкова.
До Центру соціальних служб для сім‘ї, дітей і молоді (ЦСССМД) у
Жовтневому районі м. Харкова станом на 1 вересня 2015 року звернулось 38
сімей вимушено переміщених осіб (табл. 3).
Таблиця 3
Соціальні характеристики сімей ВПО, які звернулися
до ЦСССДМ Жовтневого району м. Харкова

чоловіків

дітей

Прийомна
сім’я

Опікунська
сім’я

38

жінок

Жовтневий
район
м. Харкова

всього

Кількість
Назва
сімей
населеного
взятих на
пункту
облік

Соціальні характеристики
сім'ї
Багатодітна
сім’я

Кількість осіб взятих на
облік

104

38

18

48

5

2

2

Таблиця складена на підставі даних Центру соціальних служб для
сім‘ї, дітей і молоді Жовтневого району м. Харкова.
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працевлаштування

лікування
оздоровлення дітей

влаштування дітей
до дитячого садка
або до школи, ВНЗ

відновлення
документів

реєстрація осіб

оформлення
допомоги

Потреба щодо отримання допомоги

реабілітаційні
послуги

Кількість осіб взятих
на облік

Гендерний аналіз сімей ВПО, що звернулися до ЦСССМД Жовтневого
району м. Харкова, також підтверджує загальну тенденцію: жінок вдвічі
більше за чоловіків. Серед 38 сімей ¼ частина багатодітних сімей, у т.ч.
прийомних та опікунських.
ЦСССМД Жовтневого району м. Харкова провів моніторинг потреб у
соціальних послугах ВПО (табл. 4). Він тісно співпрацює з районною
організацією Товариства Червоного Христа України. Громадська організація
«Жовтнева районна організація Товариства Червоного Христа України»
проводить активну роботу щодо надання допомоги ВПО. За інформацією
Жовтневої районної організації Товариства Червоного Христа України
станом на 1 вересня 2015 року 3780 особам надана допомога на суму
305440 грн., в тому числі на продукти харчування 21488 грн., засоби гігієни
214800 грн., одяг та взуття 16530 грн., постільну білизну 12800 грн., кухонне
приладдя 5909 грн. та медикаменти 33913 грн.
Таблиця 4
Потреба у соціальних послугах ВПО
у Жовтневому районі м. Харкова

Батьки —
одинаки

3

3

2

1

1

-

-

3

Вагітні жінки

2

-

1

2

-

1

1

2

Інваліди

5

3

1

2

-

-

-

5

Пенсіонери

3

-

-

-

-

-

3

3

Працездатні
особи

37

-

16

5

2

-

3

9

Особи, які
опинились в
СЖО

3

3

3

-

-

-

3

3

Категорії
осіб

Таблиця складена на підставі даних Центру соціальних служб для
сім‘ї, дітей і молоді Жовтневого району м. Харкова.
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Жовтнева районна організація Товариства Червоного Христа України
м. Харкова разом з представництвом ООН (ЮНІСЕФ) з 1 квітня 2015 року
створила Центр по підтримці сім‘ї. На базі Центру працює психолог,
педагог, організатор, юрист. В Центрі проводяться кінопокази, настільні
ігри, тематичні лекції, а також організовуються екскурсії, походи,
відвідування музеїв та театрів, візити з інформаційно-просвітницькою та
розважальною місією в місцях масового скупчення ВПО. За 5 місяців
послугами Центру скористалося 1152 особи, в тому числі 630 дітей.
Таким чином, аналіз гендерної специфіки внутрішньо переміщених
осіб, облікованих у Жовтневому районі м. Харкова, їх вікових, сімейних та
інших соціальних характеристик підтверджує загальну тенденцію по
Україні: серед ВПО кількість жінок у 1,5-2 рази більша, ніж чоловіків. Це
потребує врахування гендерної специфіки у наданні соціальних послуг. Із
майже 11 тис. ВПО, облікованих у Жовтневому районі м. Харкова, до
районного ЦСССДМ звернулося по соціальні послуги 38 сімей (менше 150
осіб). Така ситуація несе загрозу збільшення соціального напруження у
м. Харкові. Водночас застосування гендерного підходу до адаптації та
реабілітації внутрішньо переміщених осіб у сфері трудових відносин,
особистісно-побутовій
і
культурно-дозвільній
сферах
сприятиме
задоволенню соціальних потреб зазначених категорій населення у
Жовтневому районі м. Харкова та зменшенню соціальної напруги всередині
територіальної громади міста.
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к. філол. н., доц. Карпець Л. А.
Харківська державна академія фізичної культури
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ СТРАТЕГІЙ
Однією з нагальних потреб інформаційного суспільства в духовній
сфері в напрямку перегляду ціннісних імперативів є відносна фемінізація
налаштувань масової свідомості. Соціально необхідним стає тип охоронця
(переважно жіночий), а не руйнівника або створювача (переважно
чоловічий). Серед найбільш відомих і очевидних ознак жіночого
психологічного складу можна назвати перевагу чуттєвого сприйняття та
інтуїції над логікою, терпінням і терпимістю, інертністю, прагненням
зберегти або повернути гармонію в собі, інших, в навколишньому світі.
Жіночі психологічні особливості добре вписуються в об‘єктивні потреби
сьогоднішнього і завтрашнього світу. Творча самореалізація жінки полягає,
головним чином, в гармонізації, оптимальному компонуванні того, що уже
знайдено і відкрито. Західна культура, починаючи з епохи Відродження,
була культурою чоловічою, вона розгорталася у зовнішній світ, спрямований
на те, щоб його завойовувати, переділяти, знову створювати.
Одним із аспектів антропологічного виміру освітньої реальності є
гендерні стереотипи в освіті, які історично себе майже вичерпали. У
сучасному суспільстві освіта дає можливість людині, незалежно від її статі
отримати доступ до участі в управлінні різними сферами суспільного життя,
відповідно, забезпечує їх гідними умовами для життєдіяльності.
Філософія освіти націлена на вивчення місця і ролі освіти в
суспільстві, на виявлення взаємодії, взаємовпливу освіти та різних підсистем
суспільства – економічної, політичної, культурної. Сьогодні освіту слід
розглядати, одним із важливих засобів досягнення гендерної рівності і
розширення соціальних можливостей особистості. Період становлення
ринкових відносин і появи недержавних вищих навчальних закладів
позначився гендерними наслідками в освіті і науці. Наука з другої половини
ХХ століття є маскулінізованою сферою діяльності. У межах освітньої
реальності інформаційного суспільства існує величезна кількість постійно
відтворюваних у суспільній свідомості міфів про співвідношення чоловічого
і жіночого, які втілені в соціальні стереотипи.
Розглянемо бінарні опозиції статево-рольових стереотипів, які
безпосередньо стосуються можливості жінок займатися науковою
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діяльністю. Жіночі (фемінні) статево-рольові стереотипи зводяться до
такого: жінки занадто суб‘єктивні, їм рідко подобаються точні науки, легко
піддаються впливу, майже не логічно послідовні, не здатні відокремлювати
почуття від думок, їм більше до вподоби мистецтво і література.
Маскулінний характер науки знаходить своє відображення, перш за
все, у самому стилі наукового мислення. У ранг нормативів науковості
зводиться перевага розуму над вірою, при цьому мається на увазі, що
раціональність, об‘єктивність і здатність до абстрагування – чоловічі якості,
а ірраціональність, суб‘єктивізм і конкретність мислення –жіночі. Різниця
між чоловіками і жінками полягає у тому, що можливість для реалізації
чоловічих освітніх стратегій практично не обмежені, тоді як освітні стратегії
для жінок мають певні обмеження. Ці обмеження можна розділити на дві
групи об‘єктивного і суб‘єктивного характеру. До об‘єктивних належать
традиції, що існують у суспільстві в здобутті освіти чоловіків і жінок, а
також гендерні стереотипи і соціальні життєві норми. До суб‘єктивних видів
належить інерція свідомості, невпевненість у власних силах, вибір
прийнятної моделі поведінки.
Соціокультурні традиції патріархального суспільства приписують
жінці схильність до гуманітарних наук (педагогіка, філологія, мистецтво),
передбачає заняття у сферах діяльності, пов‘язаних із навчанням і
вихованням дітей. У патріархальному суспільстві чоловіки відігравали
домінантну роль, тому за ними «закріпилися» ті галузі наукового знання, які
мали більшу значущість для суспільства і краще фінансувалися.
Сформувавшись у межах традиційного, патріархального суспільства,
зазначені традиції підсвідомо продовжують відтворюватися і в сучасному
інформаційному суспільстві, яке все більше залежить від нових наукових
знань і технологій. Для забезпечення постійного розвитку такого суспільства
необхідне збільшення кількості високоосвічених і високопрофесійних
спеціалістів, здатних проводити наукові дослідження і отримувати нові
знання в різних галузях науки.
Однією з можливостей мобілізації людського ресурсу, спрямованого
на розвиток науки, є більш широке залучення до наукової діяльності жінок.
Фемінізацію науки й освіти можна вважати суттєвою тенденцією сучасної
освітньої реальності. Слід виділити декілька головних факторів, які
впливають на процес фемінізації науки і формування гендерної асиметрії у
цій сфері. По-перше, гендерні стереотипи, які мають універсальний
характер, що є причиною низької мотивації жінок до досягнення успіху в
сфері науки і до подальшого розвитку своєї діяльності. По-друге,
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соціокультурні традиції суспільства, які ставлять успіхи жінок у залежність
від чоловічої підтримки, що також обумовлює низьку соціальну і професійну
мобільність жінок в науці. По-третє, дефіцит фінансових ресурсів у жінок
науки й освіти, викликаний більш низькою оплатою праці і здатністю
залучати інвестиції у власну професійну діяльність жінок у порівнянні з
чоловіками-колегами, які знаходяться в рівних умовах. По-четверте,
зниження статусу і значущості професії вченого у суспільстві з причин
економічного характеру, який обумовлює тенденцію до збільшення кількості
жінок у науці, у зв‘язку з відтоком чоловіків в пошуках більш
високоприбуткових сфер діяльності. По-п‘яте, різниця у часовому бюджеті,
яка виникає з необхідністю поєднувати професійні і сімейні ролі. Жінка
більше завантажена в сімейній сфері, на відміну від чоловіка-колеги, а тому
має менше часових ресурсів для розвитку власної дослідницької діяльність у
сфері науки. Причиною гендерної нерівності в цій сфері стають уже не
гендерні стереотипи при розподілі праці, а конкретне соціальне замовлення,
корпоративні, групові або суто егоїстичні інтереси, прагнення
перерозподілити, монополізувати або закріпити адміністративні ресурси.
Таким чином, незважаючи на зміни в гендерній політиці, в сучасній
освітній реальності мають місце гендерні аспекти в реалізації освітньонаукових стратегій.
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Карпець Н. Р., Ковпак Ю.В.
Комсомольська міська рада, Полтавська обл.
ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
(ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АСПЕКТІВ ГЕНДЕРНОГО
БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
М. КОМСОМОЛЬСЬКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ.)
Історія : Вперше в Україні, у Комсомольську з 1998 р. запроваджено
групову модель роботи лікарів загальної практики – сімейної медицини, за
якою до 2012 року працювало 7 сімейних лікарів. Сімейний лікар
персонально відповідав за своєчасність надання медичної допомоги, а за
допущені помилки до нього застосовувались фінансові санкції (на підставі
дефектних актів).
Модель групової практики – це група сімейних лікарів, які мали
ліцензію МОЗ України на надання ПМСД, орендували офісні приміщення та
укладали угоди на надання ПМСД з органом управління охорони здоров‘я.
Згодом ці повноваження було передано до Головного закладу первинної
медико-санітарної допомоги – поліклініки «Медичний центр ПМСД». Через
відсутність належної нормативної бази в державі, відсутність затверджених
тарифів на медичні послуги, після 10 річної успішної діяльності лікарів
загальної практики – сімейної медицини з елементами часткового
фондотримання, модель призупинила свою діяльність. Усіх лікарів загальної
практики – сімейної медицини переведено до Головного закладу ПМСД та
розпочато впровадження нових методів сприяння розвитку й удосконалення
їх роботи із застосуванням гендерних аспектів, нових підходів у
бюджетуванні.
Мета програми: проведення гендерного бюджетного аналізу діяльності
моделі роботи лікарів загальної практики/сімейних лікарів, що працювали на
умовах договору. Застосування нових методів співпраці лікарів з пацієнтами,
впровадження мотивації за досягнуті результати, гендерне бюджетування,
відкритість в управлінні галузі охорони здоров‘я, застосування сучасних
інформаційних технологій.
Запитання, які використані при аналізі :
 Скільки чоловіків і жінок, лікарів загальної практики – сімейної
медицини, охоплено програмою та перебувають під контролем якості
проведення пацієнтів по затвердженому маршруту?
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 Результати роботи лікарів загальної практики –сімейної медицини,
отримані при застосуванні уніфікованої електронної індикаторної
карти якості.
 Мотивація праці лікарів загальної практики – сімейної медицини за
отриманими результатами роботи.
 Застосування програмно – цільового методу фінансування міської
галузі охорони здоров‘я з аспектами гендерного бюджетування.
 Застосування веб – ресурсу « Електронна реєстратура попереднього
запису на прийом до лікарів рівнів надання медичної допомоги та
попереднього виклику лікаря первинної медико–санітарної допомоги
додому » через веб – сайт: uoz.km.pl.ua
 Застосування прозорості у роботі міської галузі охорони здоров‘я з
анкетуванням медичних працівників.
Висновки. На підставі застосування Програми гендерної допомоги з
аспектами гендерного бюджетування в системі охорони здоров‘я
м. Комсомольська (Україна, Полтавська область) «Рівність та справедливість
гендерного бюджетування при вдосконаленні роботи лікарів загальної
практики – сімейної медицини, що працюють на умовах договору», за дієвої
підтримки міської влади на чолі з міським головою С.А.Супруном, радником
міського голови, депутатом Комсомольської міської ради Неллі Карпець,
начальником міського фінансового управління Валентиною Баландіною,
начальником управління охорони здоров‘я Юрієм Ковпаком, керівниками 4 х підпорядкованих лікувально–профілактичних закладів міста, за три останні
роки отримано новітню інформацію. Виходячи з неї, можна провести аналіз
роботи спеціалістів у міській системі охорони здоров‘я після запровадження
нових методів реалізації поставлених завдань в умовах рівних можливостей і
підготовки спеціалістів та менеджерів, витрачання нових ресурсів,
застосування нових методів контролю, мотивації, прозорості у повсякденній
роботі, витрат коштів галузі з розбивкою за гендерними показниками.
Основним виконавцем Програми соціальної допомоги населенню і
спеціалістам первинної медико-санітарної допомоги став орган управління
міської галузі охорони здоров‘я, адже саме виконавчий орган місцевого
самоврядування з 2001 року працював із приватно – практикуючими
лікарями загальної практики – сімейними лікарями на умовах договорів з
елементами часткового фондотримання, як головний замовник медичних
послуг і головний розпорядник коштів міської галузі охорони здоров‘я.
Взявши за основу свої напрацювання, долучивши гендерний аналіз,
запровадивши засади нової статистики, до співпраці було залучено лікарів
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загальної практики - сімейних лікарів. У м. Комсомольську сімейні лікарі
складають 8,3% (з них 5% - лікарі, які мали на початок дії Програми
ліцензію МОЗ України й працювали на умовах договору, 3,3% - комунальні
сімейні лікарі) від загальної кількості працюючих лікарів. Фінансування
сімейних лікарів складає близько 6,4% від загального бюджету системи
охорони здоров‘я міста. Станом на 01.08.2012р. у м. Комсомольську
охоплення населення наданням ПМСД на засадах сімейної медицини
складало 69,8%. За 7 років від початку запровадження засад загальної
практики –сімейної медицини воно зросло на 12,7%. Станом на теперішній
час показник охоплення населення складає 72 %..
За цей же період індекс здоров‘я дітей першого року життя зріс на
30%; показник смертності пацієнтів у даних лікарів нижчий на 18%, а
госпіталізація - на 40%, порівняно з тими, хто обслуговується у лікарів
поліклініки «МЦ ПМСД.
Перш ніж застосовувати гендерні аспекти, проведено значну роботу з
автоматизації робочих місць спеціалістів; забезпечено лікарів, що працювали
на умовах договору, оперативною системою інформування КМІС
«Медичний Кластер » з електронним реєстром населення міста; забезпечено
електронний супровід пацієнтів по рівнях надання медичної допомоги в
режимі реального часу; виконано перехід до сучасніших умов праці;
забезпечено проведення постійного контролю за якістю надання медичних
послуг населенню. Програмою, як показано у таблиці 1, на початку роботи
охоплено 15 лікарів загальної практики – сімейних лікарів з розбивкою за
статтю.
Таблиця 1. Чисельність лікарів з розбивкою за статтю :
Лікарів загальної практики
сімейних лікарів:
У т ч. жінок
чоловіків

2013
15

2014
14

3 місяці 2015 року
15

10
5

10
4

11
4

Контроль за роботою лікарів загальної практики-сімейних лікарів із
проведення пацієнтів по затвердженому маршруту виконувався посадовцями
аналітичного відділу управління охорони здоров‘я Комсомольської міської
ради за допомогою попередньо впровадженої уніфікованої електронної
індикаторної карти якості.
Саме завдяки реалізації завдань Програми соціальної допомоги було
запроваджено нову систему якості роботи лікарів рівнів надання медичної
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допомоги міської галузі охорони здоров‘я. Важливим завданням для
виконавців було утворення нової системи співпраці управлінців та лікарів,
покращення взаємовідносин між пацієнтами та медичним персоналом,
налагодження ефективної системи роботи спеціалістів, передбачення
мотивації праці за досягнення якісних показників. Опрацювавши всі існуючі
методики обрахунку, що існували в Україні, орган управління застосував
свою методику й бальну систему шляхом обрахування балів, отриманих за
виконані обсяги робіт і послуг за діючими протоколами та затвердженим
маршрутом пацієнта.
За норматив взято суму у 2000 - 2500 балів. До уваги бралася
складність ведення нозологічного ряду захворювань.
Для проведення контролю роботи спеціалістів посадовцями
аналітичного відділу органу управління уся інформація вносилася до
підготовленого системного модуля « Карта якості », обрахунок даною
системою виконувався автоматично. Результат заносився до Акту якості з
оформленням графічної діаграми як по окремому лікарю, так і по закладу і
по галузі в цілому.
За час дії Програми ( 2 роки ) вдалося провести корекцію роботи
лікарів, змінити їх свідоме ставлення до своїх функціональних обов‘язків,
систематизувати обсяги завдань та забезпечити позитивні зрушення в роботі
з групою диспансерних хворих у забезпеченні якості надання медичних
послуг, про що свідчить таблиця 2.
Таблиця 2. Позитивна динаміка якості роботи лікарів із розбивкою за статтю:
Результативність
Середній бал
В т ч. жінок
чоловіків

2013 рік
831,5
996,9
500,6

2014 рік
1328,9
1344,1
1290,8

За роки дії Програми у міській галузі охорони здоров‘я відзначається
позитивна динаміка в діяльності спеціалістів та фахівців організованих
рівнів надання медичної допомоги з пацієнтами. Гендерно – орієнтований
розподіл ресурсів галузі охорони здоров‘я надав можливість посилити
прозорість міського бюджету та підзвітність щодо його виконання, у тому
числі це сприяє оперативному керівництву процесом фінансування
підпорядкованих
лікувально-профілактичних
закладів,
своєчасному
виконанню завдань міських соціальних Програм протягом бюджетного року.
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Кобикова Ю. В.,
Харьковский национальный университет внутренних дел
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ
С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ
Одна из острейших проблем наших городов – рост инфицирования
населения социально опасными инфекциями. К сожалению, на сегодняшний
день Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения
ВИЧ-инфекции. Кроме ВИЧ, к социально опасным инфекциям (СОИ)
относят также вирусные гепатиты, туберкулез и инфекции, передающиеся
половым путем (ИППП). Решение данной проблемы лежит в плоскостях
взаимодействия
медицинских
учреждений,
социальных
служб,
правоохранительных органов и неправительственных организаций.
Рассмотрим роль сотрудников правоохранительных органов, которые
имеют непосредственное влияние на обеспечение общественного здоровья,
прежде всего в направлении преодоления эпидемии ВИЧ. Следует отметить,
что сотрудники ОВД, непосредственно вовлеченные в работу с населением,
сами относятся к группе, чей риск ВИЧ-инфицирования связан с
профессией, т.к. по роду
своей деятельности (наряду с медиками)
непосредственно связаны с наиболее уязвимыми к инфицированию СОИ
группами населения. Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) и
женщины, вовлеченные в коммерческий секс (ЖКС) – наиболее уязвимые
группы населения, риск которых связан с рискованным поведением и
образом жизни.
Какова же роль сотрудников правоохранительных органов в
преодолении распространения ВИЧ? Карательная? Нет, и сейчас мы это
рассмотрим.
К сожалению, частью «городского пейзажа» стали такие
нелицеприятные явления, как коммерческий секс и употребление
инъекционных наркотиков. И с представителями данных проявлений
городской субкультуры – ПИН и ЖКС, которые часто также являются ПИН,
– сталкиваются сотрудники ОВД чаще всего в своей профессиональной
деятельности. Следует отметить, что речь не идет о совершивших
преступление гражданах, проституция как таковая и употребление
наркотиков не являются уголовно наказуемыми преступлениями,
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преступлениями являются сутенерство, вовлечение в проституцию и
торговля наркотиками. Таким образом, нужно принимать, что ПИН и ЖКС
– граждане с девиантным, аморальным поведением, которые имеют такие же
права, как и остальные граждане.
На сегодняшний день Украина ратифицировала и реализует основные
международные акты по правам человека, эти документы являются общими
и универсальными по своему характеру, то есть обеспечивают права и
свободы каждому лицу независимо от пола, возраста, национальности,
вероисповедания, вида деятельности, социального статуса и др. Основными
международными конвенциями, действующими в этой сфере, являются:
• Всеобщая декларация прав человека;
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах;
• Международный пакт о гражданских и политических правах (включая
Факультативный протокол о гражданских и политических правах);
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин;
• Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания.
Данными документами предусматривается право граждан на жизнь, на
здоровье, на свободу, неприкосновенность и безопасность; право не
подвергаться нападению или сексуальной эксплуатации; право не
подвергаться пыткам и жестокому, бесчеловечному, унизительному
наказанию или обращению (включая лечение), право не подвергаться
дискриминации по половому признаку; право на частную жизнь и др.
Государство должно уважать право на здоровье всех своих граждан без
какой-либо дискриминации, то есть объективно государство должно
воздерживаться от воздействия на здоровье, а правоохранительные органы
несут особую ответственность в реализации действующих законов.
Серьезными игроками в преодолении распространения СОИ, в
частности, ВИЧ-инфекции, сегодня являются неправительственные
организации (НПО). На сегодня в Украине работает ряд НПО, задачами
которых является снижение эпидемии ВИЧ/СПИДа и обеспечения
соблюдения прав человека. Именно эти организации вызывают наибольшее
доверие представителей уязвимых групп населения. Власть, например,
ЦСССДМ, часто ассоциируются со службой опеки, отправлением детей в
приют или интернат, с лишением родительских прав. Поэтому ПИН и ЖКС
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стараются не пользоваться услугами госслужб, и даже не знают, что именно
такие службы могут им предложить.
Необходимо отметить, что задачами НПО, в том числе работающими в
парадигме снижения вреда, является профилактика ВИЧ среди уязвимых
слоев населения, к которым относятся ПИН и ЖКС. Ошибочно считать, что
подобная
помощь
способствует
распространению
потребления
инъекционных наркотиков и проституции как явления, и сводится к раздаче
шприцев и презервативов. Наоборот, клиенты этих организаций получают
необходимую информацию о безопасном образе жизни, безопасном сексе,
необходимую диагностику и медицинскую помощь, социальную и правовую
поддержку. Часто в результате подобной многосторонней поддержки
потребители наркотиков проходят направленные на отказ от потребления
ПАВ реабилитационные программы, а ЖКС принимают решение о выходе
из секс-бизнеса, и в этом случае получают соответствующую помощь. НПО,
занимающиеся профилактикой ВИЧ, обеспечивают доступ своих клиентов к
следующим бесплатным услугам:
• Получение информации по профилактике ВИЧ, ИППП и по
репродуктивному здоровью;
• Получение бесплатных презервативов, лубрикантов и дезинфекантов;
• Тестирование на ВИЧ и ИППП;
• Консультация психолога, социального работника;
• Направление в кожвендиспансера;
• Общение по принципу «равный-равному»;
• Получение предметов гигиены и других средств (влажные салфетки,
прокладки, тесты на беременность и т.д.).
НПО работают с представителями наиболее уязвимых к ВИЧ групп
населения в рамках национальных программ и действующего
законодательства Украины и в соответствии с международными стандартами
и научно обоснованными методиками и подходами. Также НПО оказывают
необходимые медицинские и психосоциальные услуги для задержанных
представителей из числа уязвимых групп населения и консультации по
взаимодействию с ними на основе соблюдения прав человека. Задержанные
граждане
могут
находиться
на
программах
заместительной
поддерживающей терапии (ЗПТ), антиретровирусной терапии (АРТ).
Невозможность для человека получить своевременную помощь по этим
программам угрожает физическому и психологическому здоровью, а в
случае несвоевременного приема препаратов АРТ – даже несет угрозу
жизни.
Поэтому
важно,
чтобы
добросовестные
сотрудники
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правоохранительных органов не считали, что грубое отношение к гражданам
из числа уязвимых групп населения служит целям общественного порядка
или общественного здоровья, а понимали, что это наоборот негативно на них
влияет.
Таким образом, важным моментом в пресечении распространения
СОИ является взаимодействие ОВД с НПО, а именно перенаправление
представителей уязвимых групп в соответствующие организации для
получения медицинских и психологических услуг как в парадигме Снижения
вреда, так и получения заместительной терапии для ПИН и АРТ для ВИЧинфицированных граждан.
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ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ УСТАНОВОК ДІВЧАТ ЧАЙЛДФРІ
Сучасне суспільство характеризується стрімкими трансформаціями в
усіх своїх сферах, та у сімейній сфері зокрема. Структура та функції сучасної
сім‘ї помітно відрізняються від сімей не тільки ХІХ, але й ХХ століття. Якщо
у ХХ столітті ми бачили руйнацію традиційної патріархальної родини, то
ХХІ століття характеризується поступовою руйнацією нуклеарної сім‘ї.
Межі сім‘ї поступово розмиваються. Також трансформації набуває
ставлення до бездітності. Все більше людей дітородного віку вважають
доцільним відмовитись від виконання батьківської функції.
Чайлдфрі (з англійської сhildfree – вільні від дітей) – відсутність дітей
та свідоме небажання їх мати. При цьому мова іде не про тих людей, які
свідомо відкладають народження дитини на потім та тих, хто не може мати
дітей, а про тих, хто не бажає їх мати взагалі. Рух чайлдфрі у західних
країнах з року в рік поширюється. Серед українців кількість тих, хто називає
себе чайлдфрі теж зростає. Представники цієї течії створюють свої спільноти
в інтернеті, спілкуючись на форумах та в блогах. Серед чайлдфрі є як
одинокі люди, так і подружні пари.
Сьогодення європейської людини відрізняється безліччю відкритих
можливостей. Суспільство прийшло до того, що людина повинна мати вибір.
Особа вільна обирати професію, стиль життя, сексуальну орієнтацію,
партнера, хобі, вільна бути дивною, приєднуватись то тієї чи іншої
субкультури. Все це суспільство більш-менш дозволяє особистості. Але
людина, а особливо жінка, яка заявляє оточуючим про своє небажання мати
дитину, стикається з поширеним суспільним осудом. Адже, таких людей стає
все більше, і вони створюють феномен, який ми і називаємо сhildfree.
Спробуймо ж розібратись в цьому феномені.
Особистість, яка обирає добровільну бездітність має як усвідомлені,
так і неусвідомлені мотиви такого вибору. Загалом, можна виділити наступні
свідомі мотиви, які призводять людей до вибору добровільної бездітності:
1. Прагнення до економічно більш стабільного життя, яке не вимагає
поступок у кар‘єрі, витратах, тощо. Жінки-чайлдфрі, як правило, працюють,
багато хто з них має успішну кар‘єру. Дитина сприймається ними як завада
успішній кар‘єрі. Одночасно з цим, чайлдфрі, як жінки так і чоловіки,
відмічають перевагу економії грошей на відсутності дітей та можливість
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збудувати більш комфортний стиль життя, позбавлений батьківства. Це
люди, які досягли певного рівня життя (багато хто з них не мав його у
батьківській родині) та не бажає його втрачати або поступатись ним.
2. Прагнення витрачати свій час на себе. Чайлдфрі розуміють, що при
появі дитини треба виділяти на її виховання багато часу, який можна
витрачати на мандрівки, хобі, спілкування, саморозвиток, тощо.
3. Бажання створити сім‘ю, у якій подружжя сконцентровані один на
одному, збудовану більше на любові та бажанні бути разом, ніж на
батьківських обов‘язках.
4. Емоційні мотиви. Чайлдфрі мають різне емоційне ставлення до дітей
– від ненависті та неприйняття, до загалом позитивного емоційного
ставлення до чужих дітей. Загалом чайлдфрі позбавлені мотивації
продовження роду як самоцілі та вважають її безглуздою.
5. Бажання уникнути родів як таких. Жінки чайлдфрі наголошують на
тому, що народження дитини пов‘язано із втратами у здоров‘ї, значним
погіршенням фізичної форми, тощо. Можливість вагітності часто викликає у
них відразу, тривогу, страх та гнів.
Безумовно, існують і неусвідомлені мотиви та причини. Вивчати їх
складніше, однак за подеякими висловленнями чайлдфрі можна припустити,
що більшість їх мають психологічні дитячі травми. Досить часто це
пережите «дитинство без дитинства» старших дітей (особливо дочок) у
багатодітних родинах. Змушені батьками змалку вживатись в роль
«господині дому та матусі» вони не прагнуть реалізувати батьківські функції
у дорослому житті. Деякі чайлдфрі розповідають про емоційно несприятливі
стосунки з батьками. Однак це питання докладно не вивчено жодним з
дослідників. Систематичні дослідження психологічних аспектів феномену
чайлдфрі відсутні. Ми вивчили сімейні установки дівчат-студенток, які
планують в подальшому відмовитись від батьківства.
У дослідженні прийняли участь 130 студенток, із якими перед
проходженням тестування було проведено бесіду на тему «Як я бачу своє
майбутнє» та задано питання щодо майбутнього батьківства. Було відібрано
30 дівчат, які не планують реалізовувати себе в ролі матері та 40 дівчат, які
планують в майбутньому мати дітей та для яких материнство є обов‘язковою
складовою майбутньої реалізації. Дівчата, які не мали чітко визначеної
батьківської позиції щодо свого майбутнього, не були включені в
досліджувану групу.
У якості психодіагностичного інструментарію було обрано методики
«Опитувальник батьківських установок та реакцій» Т. Архиреєвої та
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«Опитувальник узгодженості сімейних цінностей та рольових установок в
подружній парі» О.М. Волкової.
У ході проведеного дослідження було отримано наступні результати.
Дівчата, які бажають відмовитись від батьківства в майбутньому,
мають певні установки щодо того, якими матерями вони могли б бути та в
чому полягає батьківство взагалі. Їх батьківські установки суттєво
відрізняються від установок дівчат, які в подальшому планують
материнство.
Дівчата чайлдфрі мають досить суперечливі батьківські установки. З
одного боку, вони вважають, що батьки повинні більше надавати дитині
можливості висловити свої думки та почуття, менше оберігати дитину від
труднощів, давати їй більший простір для самостійності, надавати
можливості для рівності батьків та дітей у дитячо-батьківських стосунках.
Тобто, з одного боку, дівчата чайлдфрі мають навіть більш сприятливі,
конструктивні установки, ніж дівчата, які планують мати дітей. Однак з
іншого боку дівчата чайлдфрі мають більше страхів стосовно батьківства, їх
внутрішня картина батьківства є більш похмурою та не сприятливою для
розвитку особистості. Дівчата чайлдфрі бачать стосунки із дітьми менш
товариськими, більш «жертовними», «мученицькими». Для дівчат-чайлдфрі
батьківство – це відмова від своєї особистості, від планів, можливостей,
реалізації, кар‘єри, тощо. Батьківство для них – це важка ноша, яку батьки
повинні нести в повній мірі, не покладаючись на сторонню допомогу.
Аналізуючі подружні установки дівчат чайлдфрі, ми бачимо, що
дівчата-чайлдфрі більше приділяють увагу інтимно-сексуальним стосункам
подружжя, та менше – господарству та вихованню дітей. Дівчата чайлдфрі
не тільки самі не бажають приділяти увагу вихованню дітей, але й не
чекають цього від партнера.
Дівчата чайлдфрі не очікують від партнера виконання обов‘язків, які
не планують виконувати самі – їх очікування та домагання рівноправні.
Дівчата ж які вважають, що материнство – один з важливих елементів їх
майбутнього мають такі установки щодо майбутніх подружніх стосунків, які
більше відповідають гендерним стереотипам – жінка більше виконує
господарську функцію, більше задіяна у вихованні дітей, є «сімейним
психотерапевтом». Чоловік же відрізняється більшою зовнішньою
привабливістю, соціальною активністю.
Таким чином, ми бачимо, що установки дівчат-чайлдфрі мають певні
особливості, які можуть стати предметом психологічної корекції. Результати
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нашого дослідження можуть бути покладені в основу розробки тренінгу
батьківських установок молоді.
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Корженко О. А.
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РИНКУ ПРАЦІ М. ХАРКОВА
(ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ)1
У 2014-2015 рр. Україна переживає дуже важкі часи, які впливають на
ринок праці, зокрема, Харківської області та м. Харкова. У зв‘язку з
проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській
областях на території Харківської області виникли проблеми розташування,
працевлаштування вимушених переселенців із східних регіонів України. Так,
на ринку праці, зокрема, м. Харкова не лише зросла кількість безробітних,
але й посилилася гендерна нерівність у сфері зайнятості та розподілу
доходів, що обумовлює актуальність зазначеної теми.
Протягом останніх років ґендерні дослідження ринку праці привертають
значну увагу науковців. Основи ґендерних досліджень в економіці
сформовані зарубіжними науковцями (Дж.Анкер, Т.Верлен, К.Делфі,
М.Кіммел, Дж.Скотт, Х.Хартман). Значний внесок у розроблення
теоретичних засад і практичних напрямів ґендерних досліджень у соціальноекономічній сфері належить О. Грішновій, Е. Лібановій, Л. Лобановій,
О. Макаровій, В. Новікову, Ю. Саєнко, В. Сичова, В. Cтешенко. Автори
доводять наявність значних ґендерних диспропорцій на ринку праці України,
аналізуючи рівень економічної активності та зайнятості населення, проблеми
жіночого безробіття та професійної сегрегації за ознакою статі. Особлива
увага приділяється економічному становищу жінок та чоловіків, ґендерному
розриву в рівні заробітної плати, що має місце у всіх галузях економіки і
зумовлює підвищений ризик зубожіння жінок. Разом із тим, ґендерна
експертиза ринку праці в місті Харкові застосовується не системно,
дослідження в цій площині фрагментарні, що свідчить про наукову
актуальність даної роботи.

1

У роботі представлені результати гендерної експертизи 1092 звернень молодих
чоловіків і жінок (віком 18-25 років) до Харківського міського центру зайнятості, їхніх
потреб у працевлаштуванні, а також пропозицій робочих місць у 2014-2015 рр. З‘ясовані
рівні економічної активності жінок і чоловіків у зазначеному віці, тенденції щодо
безробіття молоді, гендерне обличчя молодих безробітних, сфери зайнятості, де
домінують жінки, а де – чоловіки на ринку праці м. Харкова.
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Метою роботи є аналіз потреб у працевлаштуванні молодих жінок і
чоловіків віком 18-25 років, а також існуючих пропозицій на ринку праці в
м. Харкові на предмет дотримання гендерної рівності.
Ще за часів СРСР централізована планова економіка потребувала
численної робочої сили, і держава заохочувала участь в ній жінок шляхом
надання державної підтримки сім‘ям, забезпечення системи пільг та послуг
(оплачувані відпустки, державні дошкільні заклади), широкого залучення
жінок до системи вищої освіти. Статистичні дані свідчать про зростання ролі
жінок у суспільстві, їхнього внеску в економічний та культурний потенціал
країни. Так, у 2011 р. чисельність жінок в Україні була майже на 8% більше,
ніж чоловіків (відповідно, 24,6 млн. осіб (53,9%) та 21 млн. осіб (46,1%)).
Внесок жінок в економічний потенціал країни досить значний. Рівень
економічної активності жінок у віці 15-70 років склав 58,4 % у 2010 р.2.
Для Харкова, традиційно характерні високі показники участі жінок у
складі робочої сили з усталеною орієнтацією на повну зайнятість, що
визначають незначні на перший погляд ґендерні відмінності в цій сфері. У
Харківській області рівень економічної активності жінок у віці 15-70 років
дещо нижчий, ніж в цілому по Україні, проте він все одно достатньо
високий – складав 57% (у 2010 р.). Зріс рівень зайнятості жінок в Україні у
віці 15-70 років: з 51,6% (у 2000р.) до 54,4% (у 2010 р.). Але, середня
заробітна плата жінок в Україні за підсумками 2011 р. на 8 % менша, ніж у
чоловіків. А за прогнозом, через 20–30 років пенсія українських жінок
становитиме у середньому 40–50% пенсії чоловіків. Національний
координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні В. Костриця
через перевищення різниці в зарплаті чоловіків і жінок в деяких областях
України в 30% стверджував, що ґендерна рівність в Україні існує тільки «на
папері». Тож внесок у розвиток економічного потенціалу жінок
збільшується, а розподіл соціальних благ залишається несправедливо
меншим.
Зараз в Харкові жінки також займають значну кількість місць на ринку
праці. Відповідно за даними Харківського міського центру зайнятості, жінки
становили та становлять більшість у структурі робочої сили.

Сичова В. В. Вплив гендерної політики на розвиток соціального капіталу в Україні /
В.В. Сичова // Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали ІІІ міжнар. наук.практ. конф. (Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетові, Харків, 23–25 жовт. 2013 р.) : наук. зб. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
2013. – С. 217.
2
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У 2014-2015 роках було проведено гендерну експертизу 1092 звернень
молодого населення віком від 18-25 років до Харківського міського центру
зайнятості. Так, у 2014 році, 75% жінок проти 25% чоловіків віком 18-25
років звернулися до Харківського міського центру зайнятості. Це показує
соціально-економічну активність жінок у Харкові. Рівень безробіття
чоловіків, нижчий, ніж у жінок, відповідно 25% проти 75% у 2014 р. (табл.
1), жінкам складніше повторно влаштуватися на роботу.
Таблиця 1
Кількість чоловіків і жінок у віці 18-25 років,
які звернулися до Харківського міського центру зайнятості
№
1
2
Всього

2014
жінки
518
75%

2015

чоловіки
173
25%
691(100%)

жінки
309
77%

чоловіки
92
23%
401(100%)

Середня тривалість безробіття серед жінок вища, ніж серед чоловіків,
що призводить до підвищеного ризику «застійного» безробіття і втрати
економічної активності. Певною мірою триваліший період пошуку роботи
відбиває більш пасивну поведінку жінок, проте, можна стверджувати про
наявність певної дискримінації на ринку праці, оскільки при наймі на роботу
перевага часто віддається чоловікам, а не жінкам, навіть із вищими освітньокваліфікаційними рівнями. Зокрема, про це свідчить поширення ґендернопривілейованих оголошень про вакансії.
Аналіз 1092 звернень молодого населення віком від 18-25 років до
Харківського міського центру зайнятості показав, що кількість безробітних
збільшується. Так, за 2 місяці 2015 року їх кількість становить половину від
попереднього року. Причому більшість з них складають жінки (табл.1).
Більше того, аналіз ґендерних показників економічної активності населення
виявляє певні диспропорції, зокрема, наявність ґендерного дисбалансу в цій
сфері.
Гендерна експертиза молодого населення у м. Харкові за рівнем освіти
показала, що жінки в цілому мають більш високий рівень освіти, ніж
чоловіки. Так, у 2014 р. серед молодих жінок до 25 років, що зверталися до
Харківського міського центру зайнятості, особи з вищою освітою складали
64% (329 осіб), а серед чоловіків – 44% (79 осіб) (табл. 2).
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Таблиця 2
Рівень освіти чоловіків і жінок (у віці 18-25 років),
які звернулися до Харківського міського центру зайнятості в 2014 р.
2014
Жінки
329
40
59
1
32
57
518

2015
чоловіки
79
27
24
1
13
29
173

Повна вища освіта
неповна вища освіта
базова вища освіта
базова загальна середня освіта
повна загальна середня освіта
професійно-технічна освіта
Всього

жінки
192
35
17
5
20
39
309

чоловіки
37
9
11
0
8
26
92

Таблиця складена на підставі [3].
Найбільш помітні ґендерні відмінності в рівнях економічної активності
характерні для молодших та старших вікових груп населення (рис. 1). Високий рівень трудової активності молодих жінок пояснюється впливом ряду
чинників: зменшенням кількості осіб, які вступають до вищих навчальних
закладів; зменшенням трудової активності чоловіків із-за військових подій в
Україні; активним навчанням жінок у вищих навчальних закладах.
Простежується високий рівень економічної активності жінок м. Харкова
та мешканок Харківської області. Рівень економічної активності чоловіків
м. Харкова та Харківської області дещо нижчий (рис. 1).

Рис. 1. Рівень економічної активності населення м. Харкова за статтю
та віком, 2014-2015 рр.
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Дані Харківського міського центра зайнятості свідчать, що:
– серед осіб віком 24-25 років, які зверталися до Харківського міського
центру зайнятості, кількість жінок більша (56% та 55%, відповідно, у 2014 р.
та 2015 р.), ніж чоловіків того ж віку (46% у 2014 р. та 2015 р.), які
намагалися знайти роботу;
– серед осіб віком 21-23 роки (передбачається, після закінчення ВНЗ)
кількість чоловіків, які зверталися до Харківського міського центру
зайнятості, більша (45% та 41%, відповідно, у 2014 р. та 2015 р.), ніж жінок
(36% та 37%, відповідно, у 2014 р. та 2015 р.).
– чоловіки після закінчення технічно-професійних закладів шукають
роботу по спеціальності (9% та 13%, відповідно, у 2014 р. та у 2015 р.); у
той час, як жінки, представляється, йдуть вчитися у вищи навчальні заклади.
Упродовж перехідного періоду на ринку праці в Харкові
спостерігається посилення ґендерної професійної сегрегації внаслідок
переходу від регульованої політики зайнятості до ринкової системи з
жорсткішим конкурентним середовищем. Це явище справляє більш
негативний вплив на жінок, оскільки «жіночі професії» є відносно
«низькооплачуваними, відносно мало гарантують зайнятість та забезпечують
порівняно незначні можливості для керівної роботи або просування по
службі». В Україні жіноча зайнятість традиційно переважає в сферах
діяльності з невисоким рівнем середньої заробітної плати: у сфері
соціального забезпечення, освіті, охороні здоров‘я, побутовому
обслуговуванні та культурі, в яких жінки становлять понад 70% працюючих.
Водночас «чоловічими» видами діяльності залишаються високооплачувані
галузі важкої промисловості, транспорт, сфера підприємництва. У Харкові
серед осіб за фахом «учитель школи», «викладач вищого навчального
закладу» і «вихователь у дитячому садку», хто звертався до Харківського
міського центру зайнятості в 2014-2015 рр., більшість жінок (30% та 25%,
відповідно, у 2014 р. та 2015 р.), ніж чоловіків (5% та 3%, відповідно, у 2014
р. та 2015 р.) (табл. 3). Серед осіб за фахом «інженери з комп‘ютерних
систем» і «інженери в енергетичні сфері», хто звертався до Харківського
міського центру зайнятості в 2014-2015 рр., більшість чоловіків (відповідно,
20% та 15% (у 2014 та 2015 рр.) та 15% (у 2014 р. та 2015 р.), ніж жінок (5%
у 2014 р. та 2015 р.) (табл. 3).
Серед «техніків» і «механіків», які закінчили професійно-технічні
заклади також домінують чоловіки (30% у 2014 р. та 2015 р.), на відміну від
жінок (7% та 10%, відповідно, у 2014 р. та 2015 р.) (табл. 3).
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Таблиця 3
Кількість чоловіків і жінок (віком 23-25 років)
за професійним напрямком навчання, які звернулися
до Харківського міського центру зайнятості у 2014-2015 рр.3
2014
чоловіки
жінки
20%
15%
15%
5%
5%
10%
5%

30%

30%
25%

7%
33%

професійний напрямок навчання
інженер із компʼютерних систем
інженер у енергетичній сфері
Адміністратор
учителі, викладачі вищих навчальних
закладів та вихователі дитячих садків
техніки та механіки
Інші

2015
чоловіки
жінки
15%
10%
15%
5%
6%
10%
3%

25%

30%
31%

10%
40%

Такі дані підтверджують усталене уявлення про традиційно «жіночі» та
«чоловічі» професії. А також те, що чоловіки займають високооплачувані
професії, тоді як жінки освоюють професії з меншим прибутком. Ринок
праці м. Харкова підтверджує усталені традиційні гендерні стереотипи.
Зважаючи на високий рівень професійної сегрегації за ознакою статі в
Харкові, ця проблема потребує особливої уваги та розробки відповідних
заходів щодо його зниження. Особливе занепокоєння викликає наявність
значної «вертикальної» сегрегації, коли жінки з високими освітньокваліфікаційними рівнями концентруються на посадах нижчого рівня, з
меншою відповідальністю, меншою заробітною платою та обмеженими
можливостями прийняття рішень.
За даними Харківського міського центру зайнятості у 2014 році
більшість жінок, ніж чоловіків були працевлаштовані продавцями та
продавцями-консультантами в супермаркетах та магазинах (відповідно, 30%
та 20%) (табл. 4). Враховуючи, що освітній рівень жінок вищий, то
працевлаштування жінок на роботу, яка не потребує вищої освіти, свідчить
про високу економічну активність жінок. Також більше жінок (20%), ніж
чоловіків (15%) були працевлаштовані менеджерами з адміністративної
діяльності, а також у сфері освіти (учителями / викладачами / вихователями)
(відповідно, 10% та 0% у 2014 році) (табл. 4).
Таблиця 4
Працевлаштовані чоловіки і жінки (віком 23-25 років) у м. Харкові за 2014 р.
Чоловіки
15%
0%
20%
3

Жінки
20%
10%
30%

Посада/Місце працевлаштування
Менеджери з адміністративної діяльності
Учителі, викладачі ВНЗ, вихователі дит. садків
Продавці та продавці-консультанти

Харківський міський центр зайнятості. Статистичні дані за 2014-2015 роки.
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Просування жінок на більш відповідальні посади обмежують штучно
створені бар‘єри, соціальні установки і нормативи, стосовно яких вживають
термін ―скляна стеля‖.
Маючи однаковий з чоловіками рівень професіоналізму, жінки, як
правило, «зупиняються» у кар‘єрному зростанні на рівні виконавців або, в
кращому випадку – заступників керівників. Ці бар‘єри зумовлені
традиційними ґендерними стереотипами про другорядність ролі жінок в
суспільному житті, обмеженість їх здібностей, в тому числі і до керівної
роботи.
Високі рівні економічної активності молодого населення Харкова
супроводжуються певними проявами гендерної нерівності стосовно якісних
характеристик зайнятості. Ринок праці м. Харкова характеризується високим
освітньо-кваліфікаційним рівнем жінок, який за окремими показниками
навіть перевищує чоловічий; високим рівнем економічної активності жінок
та їхньою традиційною орієнтацією на зайнятість в економіці. Водночас
становище жінок на ринку праці Харкова менш сприятливе, ніж становище
чоловіків. Безробіття серед жінок визначається не лише дією ринкового
конкурентного механізму та наявністю прямих бар‘єрів для зайнятості
(вужчий професійний вибір, відсутність необхідних для них робочих місць
або необхідної кваліфікації), а й істотно пов‘язане з репродуктивною
функцією. Іноді саме через це жіноча робоча сила цінується менше, і жінки
стикаються з численними непрямими перешкодами, зокрема з
дискримінацією та гендерними стереотипами. Тому гендерні диспропорції
на ринку праці зумовлені не стільки меншою мобільністю, зацікавленістю
жінок в роботі неповний робочий час, скільки значною мірою впливом
стереотипів, за якими при наймі на роботу жінка розглядається як «менша
вартісна сила», ніж чоловік, і внаслідок цього реалізує свою трудову
активність у менш престижних сферах зайнятості та обмеженими
можливостями професійної реалізації.
Рівна участь жінок та чоловіків у функціонуванні ринку праці та
досягнення ґендерної рівності щодо доступу населення до гідної праці має
стати важливим напрямом державної політики зайнятості.
З огляду на виявлені проблеми на ринку праці в Харкові, необхідними
та актуальними є пошуки нових підходів до забезпечення ґендерного
паритету. Це зумовлює необхідність впровадження ґендерного підходу до
розробки основних стратегічних напрямів, програм та стратегій розвитку.
Основні напрями політики зайнятості населення, що базується на основі
гендерного підходу, мають містити:
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• гендерну експертизу існуючих законодавчих актів та законопроектів;
• створення кризових центрів для психологічної підтримки як безробітних
жінок, так і безробітних чоловіків;
• розроблення регіональних програм, що захищають інтереси жінок та
чоловіків, які зазнали негативного впливу економічних реформ;
• розроблення та впровадження програм і послуг у сфері зайнятості для
жінок, які вступають або повертаються на ринок праці після декретної
відпустки;
• впровадження стратегій та механізмів розгляду скарг, що пов‘язані з
дискримінацією жінок при прийомі на роботу та при скороченні штатів.
Таким чином, гендерна експертиза 1092 звернень молодих чоловіків і
жінок (віком 18-25 років) до Харківського міського центру зайнятості, їхніх
потреб у працевлаштуванні, а також пропозиції робочих місць у
2014-2015 рр. підтвердила усталені традиційні гендерні стереотипи на ринку
праці м. Харкова. Зʹясовано, що кількість безробітних збільшується. Так,
аналіз кількості звернень доводить, що за 2 місяці 2015 р. безробітні молоді
люди у віці 18-25 років складають половину безробітних у даній категорії від
безробітних у 2014 р. Причому, у «молодіжного» безробіття м. Харкова
жіноче обличчя.
Велика кількість жінок, маючи високий рівень освіти, йдуть працювати
на низькооплачувані посади/роботи. Жінки потребують легальної роботи, що
передбачає чіткі умови оплати праці, соціальну захищеність.
Представляється, що офіціально економічна активність чоловіків є меншою
через їхню діяльність у тіньовій економіці. За існуючих традиційних
гендерних стереотипів чоловіки прагнуть одержувати високі прибутки в
короткий термін, не вважають отримання вищої освіти для себе
першочерговим завданням.
Гендерна експертиза ринку праці м. Харкова у 2014-2015 р. засвідчила,
що молоді жінки домінують у сфері освіти, а молоді чоловіки – у сфері
комп‘ютерних технологій та енергетичній сфері.
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Харківський національний університет
міського господарства ім. О. М.Бекетова
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ Й ТОЛЕРАНТНІСТЬ У МІЖОСОБИСТИХ
СТОСУНКАХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Вступ. Соціальне самопочуття молоді є одним із головних показників
розвитку суспільства. Останнім часом загострилось чимало молодіжних
проблем, серед яких сфера інтимно-гендерних ролей, домашні обов‘язки,
шлюб 1.
У зв‘язку з тим, що останнім часом значно зріс інтерес молодих людей
до гендерних відносин, стереотипів у цих відносинах і їх коригування ми
провели вибірковий соціальний аналіз гендерної свідомості сучасної
студентської молоді в невеликому українському місті.
Одним із гарантій суспільної стабілізації в сучасному полікультурному
суспільстві є толерантність. Формування цієї важливої якості починається з
дитинства та продовжується протягом всього життя з набуттям досвіду
соціальної взаємодії. Суспільство швидко змінюється і все гостріше відчуває
тиск гендерних стереотипів як на професійне і суспільне життя, так і на
міжособові стосунки між представниками різної статі.
Виділяють декілька видів толерантності, серед яких і нарівні з іншими
існує гендерна толерантність, яка визначається як неупередженим ставленням до представників іншої статі, неприпустимістю апріорного приписування людині недоліків іншої статі, наслідуванням стереотипних поглядів,
відсутністю ідей про перевагу однієї статі над іншою, проявами диск римінації за ознакою біологічної (чоловік-жінка) статі. Гендерні стереотипи
поведінки (від грец. Typos – відбиток) – стандартизовані, стійкі, емоційно
насичені, ціннісно-певні уявлення про «чоловічу» і «жіночу» поведінку.
Виклад основного матеріалу. В українській етнокультурі жінка завжди
посідала вагоме місце. Вона постає невід‘ємним суб‘єктом, носієм та транслятором традиційної етнокультурної інформації, зокрема системи цінностей та
соціокультурних норм. Історія витворила суспільний генотип жінки як
особи, що мусила підпорядковувати свої цінності задля Вітчизни та Родини2.
1

Маланчук-Рибак О. Українські жіночі студії: історіографія та історіософія. – Львів:
Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1999. – С. 38.
2
Смоляр Л. Феміністична традиція України і питання сучасного руху // Матеріали
Міжнародної науково – практичної конференції, Київ, 2-5 червня, 1995. – Київ. Жіноча
Громада – С. 27.
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Прославили слов‘янську історію жінки, які піднялися в своїх діяннях
на щабель вище чоловіків: мудра правителька, освічений політик київська
княгиня Ольга; Анна Ярославна – королева Франції, яка презентувала не
лише при французькому дворі, але й на цілому європейському просторі
рівень розвитку української культури ІХ століття3. Настя Лісовська, яка
стала дружиною могутнього турецького султана Сулеймана ІІ, вміло
скорегувала політичний курс Османської імперії, прагнучи полегшити
становище свого народу; також не можна залишити без уваги поетичний
геній Лесі Українки, яка вміла мислити, творити і прагнула до
самореалізації.
Українські жінки залишили слід в історії нашого народу як активні
суб‘єкти політичних і творчих процесів. Але при цьому думка про те, що
українська жінка «була повноправною громадянкою» в суспільстві, займала
привілейоване місце в родині й не потерпала від чоловічої сваволі є надто
оптимістична.
Зміна стереотипів щодо статей, яка є необхідною умовою досягнення
гендерної рівноправності, – процес вкрай тривалий і складний. Більшість
населення не усвідомлює те, що подолання гендерних стереотипів та
отримання гендерного балансу є важливим і має прийматися до уваги. І саме
це є основою гендерної толерантності в суспільстві. У рамках розвитку
гендерних аспектів у вихованні молоді на перший план виходить проблема
формування та розвитку гендерної толерантності особистості, яка виступає в
якості особистісної позиції. У ній виявляються мотиви, цінності й зміст
особистості, а на їх основі здійснюється свідомий і відповідальний вибір, що
визначає долю особистості4.
Дослідження гендерної свідомості сучасної студентської молоді має
прикладний аналітичний характер, оскільки націлене не тільки на виявлення
гендерних стереотипів, властивих сьогоднішнім студентам, їх (стереотипів)
особливостей, якісних характеристик, факторів, що сприяють їх
трансформації, але й на розробку науково обґрунтованих практичних
рекомендацій щодо формування гендерно-орієнтованої молодіжної політики
на регіональному та муніципальному рівнях.
3

Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на
західноукраїнських землях: типологія та європейський культурно-історичний аспект:
Монографія / Львівський національний ун-т ім.. Франка. – Чернівці: книги ХХІ, 2006. –
С. 32.
4
Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.
В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 448.
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Завдання вибіркового соціального аналізу:
 виявити гендерні стереотипи, властиві студентській молоді у сфері
сімейно-шлюбних відносин, та провести їх порівняльний аналіз;
 виявити рівень гендерної толерантності в міжособистих стосунках
студентів.
Вибіркову
сукупність
склали
216
студентів
Куп‘янського
автотранспортного коледжу; тип вибірки - цільова, за способом відбору
респондентів – випадкова, безповторна. Опитані студенти відрізнялися:
1) за статтю: 128 чоловіків (59%) і 119 жінок (41%);
2) за віком: віковий діапазон опитуваних від 15 до 19 років;
всі респонденти були розділені на II вікові групи:
- I група - 15-17 років: 115 чоловік (53%);
- II група - 17-19 року: 101 людина (47%);
3) за рівнем освіти:
- I група (15-17 років) - студенти I курсу, які проходять загальноосвітній
цикл навчання; рівень освіти – неповна середня освіта;
- II група (17-19 років) - студенти ІV курсу, випускники, які закінчують
навчальний заклад; рівень освіти – середня спеціальна;
4) по середовищу первинної соціалізації:
- вихідці з сільської місцевості - 133 особи (62%);
- уродженці міста (городяни) - 83 особи (38%);
5) за сімейним станом:
- перебувають у шлюбі - 4 особи (2%);
- не перебувають у шлюбі - 212 осіб (98%).
Серед студентів коледжу проведене вибіркове анкетування.
Респондентам пропонувалося дати відповіді на питання: «Чи відповідають
сучасні дівчата уявленням про жінку Вашої мрії? Обґрунтуйте» та «Чи
відповідають сучасні хлопці уявленням про чоловіка Вашої мрії?
Обґрунтуйте».
Таблиця 1.
Порівняльний аналіз результатів опитування респондентів
І, ІІ вікових груп про стан міжособових стосунків представників різної статі
№
п/п
1
2

Питання

І група
«Так» «Ні»

Чи відповідають сучасні дівчата уявленням про
жінку Вашої мрії?
Чи відповідають сучасні хлопці уявленням про
чоловіка Вашої мрії?
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ІІ група
«Так»
«Ні»

39%

61%

79%

21%

45%

55%

81%

19%

У результаті аналізу міжособових стосунків представників різної статі
(таблиця 1) з‘ясовано, що дівчата І групи не помічають у сучасних хлопцях
якості, які притаманні їхній уяві про маскулінність. Пояснюють, що їх
однолітки пасивні, безініціативні, фізично слабо розвинуті, безвідповідальні
та не готові до прийняття важливих рішень і навіть зустрічаються з жіночим
типом поведінки і зовнішнім виглядом, викликаючи цим самим у них
роздратованість, небажання спілкуватися й застосувати вербальне
насильство.
До двадцяти років завершається первинна гендерна соціалізація, тому
дівчата в цьому віці віддають перевагу інтелекту, а не фізичній силі,
виявленню ніжності, такту, стриманості, тому їх ставленню до юнаків більш
толерантне, ніж у 15-літніх5.
Більшість юнаків із І групи констатують, що дівчата далекі від їхнього
розуміння фемінності (скромна, без шкідливих звичок, вихована, тактовна, з
почуттям гумору, щоб не були чоловікоподібними і їх зовнішність не
нагадувала «бойове розмалювання»).
Старшокурсники, у яких спілкування з протилежною статтю часто вже
носить інтимний характер менше звертають увагу на зовнішній вигляд
особистості (який часто не відповідає внутрішньому світу), а акцентує увагу
на партнерських рівноправних стосунках.
Розвиток самосвідомості – це центральний психічний процес
перехідного віку. У підлітковому віці відбуваються зміни, пов'язані з
кардинальними перетвореннями у сфері свідомості, діяльності й системи
взаємовідносин індивіда. Цей етап характеризується бурхливим ростом
людини, формуванням організму в процесі статевого дозрівання, що має
помітний вплив на психофізіологічні особливості підлітка. Основу
формування нових психологічних й особистісних якостей підлітків складає
спілкування в процесі різних видів здійснюваної ними діяльності.
Визначальною особливістю спілкування підлітків є його яскраво виражений
особистісний характер. Провідна діяльність у підлітковому віці – це
інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Ця діяльність є своєрідною
формою відтворення між однолітками тих відносин, які існують серед
дорослих людей, та формою освоєння цих відносин. Відносини з
однолітками більш значущі, ніж з дорослими, відбувається соціальне
відокремлення підлітка від своєї генеалогічної родини. Діяльність
5

Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.
В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 451.
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спілкування надзвичайно важлива для формування особистості в повному
сенсі цього слова. У цій діяльності формується самосвідомість. Основне
новоутворення цього віку – соціальна свідомість, перенесення всередину
(самосвідомість). Більшість досліджень показує, що навколо студентів
необхідно створити середовище, в якому панує гендерна свобода, знизити
рівень негативного впливу гендерних стереотипів, які показуються в ЗМІ, і
моделювати рівноправні гендерні відносини. Але для цього необхідно
усвідомити свої гендерні значення й уявлення, змінити власні поведінку та
очікування.
Для з‘ясування гендерних відмінностей студентів нашого навчального
закладу були використані дві процедури порівняння юнаків та дівчат. Перша
процедура обробки даних показала, що міжособистісна толерантність дівчат
на всіх рівнях її прояву виявилася значно вище, ніж у хлопців.
Молодим людям у міжособистому спілкуванні з протилежною статтю
необхідно визнавати різноманіття гендерних ролей та гендерної поведінки,
варіативність і гнучкість в оволодінні статеворольовим репертуаром6.
Підкреслювати цінність гендерної рівноправності як рівного правового
статусу чоловіків і жінок і рівних можливостей при реалізації своїх ідей, що
дозволяють особам різної статі вільно розвивати свої потенційні здібності в
різних сферах життєдіяльності.
Найважливіші принципи толерантності у відносинах між статями:
- співробітництво, дух партнерства між представниками протилежних
статей;
- готовність приймати думку протилежної статі, що має інше ставлення до
статеворольових установок;
- повага до людської гідності не залежно від статевої самоідентифікації;
- повага до прав іншого й права на інше;
- прийняття іншого таким, яким він є, без апріорного наділення його
стереотипними недоліками;
- здатність поставити себе на місце іншого;
- повага до права бути іншим;
- визнання
різноманіття
підходів
до
статевої
та
гендерної
самоідентифікації;
- терпимість до поведінки інших;
- відмова від домінування, заподіяння шкоди й насильства.
6

Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 252 с.
(збірка наукових статей, розділів із книг). – С. 61.
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Отже, гендерна толерантність розглядається як готовність до
розуміння, прийняття і визнання різних типів гендерної ідентичності,
різноманіття проявів гендерної поведінки, ідей гендерної рівноправності в
соціумі, виступає в якості активної життєвої позиції.
Гендерну толерантність можна охарактеризувати як мирне
співіснування між чоловіком і жінкою в суспільній, політичній, економічній
та сімейній сферах життя. Саме система гендерного виховання сприяє
розвитку гендерної толерантності в структурі свідомості особистості.
Гендерна толерантність впевнено інтегрується в український соціум,
але вікові стереотипи щодо місця і ролі жінки й чоловіка в суспільстві ще
тримають свої позиції. Ціннісні орієнтації та уявлення дівчат у сфері
сімейно-шлюбних відносин більш інноваційні та егалітарні, ніж у юнаків
того ж віку, рівня освіти та середовища їх первинної соціалізації; їх (дівчат)
демократичні погляди й установки свідчать про певну трансформацію
деяких соціально-поділюваних гендерних стереотипів в умовах сучасного
українського соціуму7.
Щоб з‘ясувати рівень гендерних стереотипів серед студентів коледжу
респондентам І та ІІ групи були запропоновані класичні стереотипні
твердження: «Головне для жінки – сім‘я, чоловік, діти», «Головне для
чоловіка – робота, кар‘єра», «Ведення домашнього господарства і виховання
дітей – обов‘язок жінки», «Фінансове благополуччя сім‘ї лежить на
чоловікові».
Таблиця 2.
Порівняльний аналіз рівня гендерних стереотипів респондентів І, ІІ вікових
груп
І група
№
з/п
1
2
3

4

Стереотипні твердження
Головне для жінки –
сім‘я, чоловік, діти
Головне для чоловіка –
робота, кар‘єра
Ведення домашнього
господарства і виховання
дітей – обов‘язок жінки
Фінансове благополуччя
сім‘ї лежить на чоловікові

ІІ група

«Так»
чол. жін.
(%)
(%)

«Ні»
чол. жін.
(%) (%)

73,6

82,8

1,5

10

69

72,6

16,4

17,8

52,3

83,5

42,7

4,3

36,2

52,7

54,3

39,6

86,1

87,2

9,1

58

41,9

35,7

51

83

86,1

12,9

78

18,9

15,9

7

40,9

9,7

«Так»
чол. жін.
(%)
(%)

72

«Ні»
чол. жін.
(%)
(%)

Про рівність статей. Збірник / Пер. з фр. під заг. ред. О. Хоми. – Київ: Альтерпрес, 2007.
– С. 356.
- 150 -

Аналіз гендерних уявлень студентської молоді І вікової групи у сфері
сімейно-шлюбних відносин дозволив виявити:
1) оцінки юнаків та дівчат ряду статеворольових функцій подружжя
близькі й практично збігаються з соціальними стереотипними
твердженнями про те, що «матеріальне забезпечення сім'ї - це
обов'язок чоловіка» і «домашні обов'язки повинні «ділитися» на
чоловічі та жіночі», проте верховенство чоловіка в сім'ї визнається в
основному юнаками
і лише половиною дівчат, що свідчить,
безумовно, про певну трансформацію стереотипних уявлень
респондентів жіночої статі про лідерство чоловіка в сучасній сім'ї;
2) думки респондентів I групи під час відповіді на твердження «Головне
для чоловіка – робота, кар‘єра» розділилися: переважна більшість
дівчат (83,5%) згодна з соціальним стереотипним твердженням про
пріоритетність роботи для чоловіка; що стосується юнаків, то лише
половина з них (52,3%) поділяє думку дівчат;
3) юнаки демонструють діаметрально протилежну думку, стверджуючи,
що нададуть перевагу успішній роботі, ніж родині, що підтверджує
досить високу стійкість, «життєздатність» такого стереотипного
твердження як «головне для чоловіка – це робота, кар'єра»;
4) респонденти I групи, юнаки та дівчата, майже одностайно
визначилися, що для жінки більше значення має сім‘я, ніж робота. При
цьому дівчата продемонстрували властиву їх статі прихильність до
традиційно жіночих цінностей - родини, домівки, що підтверджує
досить високу стійкість і поширеність у середовищі студентської
молоді п‘ятнадцяти - сімнадцяти років такого стереотипного уявлення
як «головне для жінки - сім'я (чоловік, діти)».
Таким чином у результаті аналізу ціннісних орієнтацій і гендерних
установок респондентів I вікової групи у сфері сімейно-шлюбних відносин
встановлено, що:
 гендерні уявлення студентської молоді у віці 15 – 17 років про норми і
правила поведінки, рольові функції чоловіків і жінок у сучасній сім'ї
мають певні подібності та відмінності;
 гендерні уявлення й установки юнаків I групи (у переважній більшості) у
сфері сімейно-шлюбних відносин практично не відрізняються від
соціально-поділюваних гендерних стереотипів сучасного українського
соціуму;
 ціннісні орієнтації та уявлення дівчат I групи частково збігаються з
існуючими в сучасному соціумі стереотипними уявленнями про
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значущість сім'ї у життєдіяльності чоловіків і жінок, статеворольових
функціях подружжя, частково вони прямо протилежні соціальноподілюваним стереотипним твердженням. Зокрема дівчата не згодні з
загальноприйнятими уявленнями про верховенство, лідерство чоловіка в
родині та відповідальність виключно жінок за збереження сім‘ї.
В цілому гендерні уявлення юнаків I групи більш консервативні і
патріархальні, ніж дівчат; ціннісні орієнтації та установки дівчат - більш
егалітарні, демократичні, що свідчить про певну трансформацію таких
патріархальних гендерних стереотипів, як «глава сім'ї – чоловік» та
«відповідальність за збереження родини лежить на жінках».
Далі проаналізуємо гендерні уявлення студентів II вікової групи. У
таблиці 2 представлені результати їх анкетування з питань сімейно-шлюбних
відносин.
У результаті порівняльного аналізу гендерних уявлень студентів I і II
вікових груп у сфері сімейно-шлюбних відносин встановлено, що:
 гендерні уявлення респондентів II-ої вікової групи про роль сім'ї у
життєдіяльності чоловіків і жінок, формі сімейно-шлюбних відносин,
ряді статеворольових функцій подружжя досить близькі до суджень
респондентів
 I-ої групи. Також одностайні респонденти обох груп у визначенні
першорядності сім'ї для жінки і її (сім'ї) другорядності для чоловіків.
Цікавим є факт, що число респондентів І групи, які визнають
пріоритетність роботи для чоловіка, вдвічі перевищує кількість
прихильників такого твердження у II групі, однак загальна тенденція першочергова значимість роботи для чоловіків - зберігається;
 більшість респондентів обох груп покладає відповідальність за
матеріальне благополуччя родини на чоловіка, однак прихильників цієї
ідеї в II групі на третину менше, що свідчить про більшу
демократичність поглядів студентської молоді «старшої» вікової
групи.
В цілому можна констатувати, що студентська молодь II вікової групи
розділяє стереотипні гендерні уявлення про ціннісні орієнтації чоловіків і
жінок, форми сімейно-шлюбних відносин, загальноприйняті в сучасному
українському соціумі; разом із тим її гендерні установки відрізняються
меншим консерватизмом, патріархальністю від поглядів студентської молоді
«молодшої» вікової групи, які є прихильниками соціальних стереотипних
уявлень.
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 гендерні уявлення студентів II вікової групи про статеворольові функції
подружжя істотно відрізняються від аналогічних суджень студентів I
вікової групи:
- лідерство чоловіка в родині визнається юнаками обох груп, однак
прихильників цієї ідеї в II групі («старшій») менше, ніж у I («молодшій»).
Що стосується дівчат, то лише кожна друга в I-ій групі й менше половини в
другій поділяють стереотипне уявлення про те, що «головою сім'ї має бути
чоловік»;
- зміна статусу чоловіка в сучасній сім'ї, ставлення жінки до традиційно
«жіночої сфери» ведення домашнього господарства призвело до зміни
статеворольових функцій подружжя, перерозподілу їх домашніх обов'язків:
так, переважна більшість респондентів I групи вважають, що домашні
обов'язки повинні ділитися на «чоловічі» і «жіночі», в той час як в II-ій
групи прихильників цієї ідеї значно менше. Аналогічна тенденція
простежується також у сприйнятті респондентами I і II груп стереотипних
тверджень про те, що ведення домашнього господарства, виконання
традиційно «жіночих» обов'язків – це прерогатива жінок. Зазначені
судження підтримуються переважною більшістю респондентів I групи, в той
час як студенти II-ої вікової групи демонструють більш демократичні
гендерні установки: серед юнаків II групи прихильників названих тверджень
всього 58%, серед дівчат – 41,9%.
Висновки. Таким чином у результаті порівняльного аналізу гендерних
уявлень студентів I і II вікових груп про статеворольові функції подружжя в
умовах сучасного соціуму встановлено, що гендерні установки студентської
молоді «старшої» вікової групи відрізняються більшою демократичністю,
інноваційністю, ніж погляди й судження студентів «молодшої» вікової
групи, при цьому гендерні установки дівчат II-ої групи більш егалітарні, ніж
юнаків цієї ж групи.
В цілому аналіз гендерної свідомості студентської молоді середнього
українського міста у сфері сімейно-шлюбних відносин дозволив встановити:
- гендерні уявлення студентів про норми й правила поведінки подружжя, їх
статеворольові функції неоднорідні: частково вони співпадають з
існуючими в сучасному українському соціумі гендерними стереотипними
твердженнями, частково - діаметрально протилежні їм;
- юнаки більше, ніж дівчата демонструють готовність слідувати соціальноподілюваним гендерним уявленням про норми поведінки й ролі чоловіків
і жінок у сім'ї, при цьому гендерні установки юнаків 15-17 років більш
консервативні і патріархальні, ніж у більш старшому віці 17-19;
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- ціннісні орієнтації та уявлення дівчат у сфері сімейно-шлюбних відносин
більш інноваційні та егалітарні, ніж у юнаків того ж віку, рівня освіти та
середовища їх первинної соціалізації; їх (дівчат) демократичні погляди і
установки свідчать про певну трансформацію деяких соціальноподілюваних гендерних стереотипів в умовах сучасного українського
соціуму;
- виявлена стійка тенденція до трансформації патріархальних гендерних
стереотипів у ціннісних орієнтаціях й установках студентської молоді
середнього українського міста у сфері сімейно-шлюбних відносин.

- 154 -

д. пед. н., проф. Крутій К. Л.
Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка
ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ґендерно-чутливі індикатори (Gender-sensitive Indicators) для
створення освітніх програм для старших дошкільників визначено нами як
індикатори, призначені для вимірювання різних переваг (або навпаки) для
хлопчиків і дівчинок, а також для віддзеркалення кількісних і якісних
аспектів змін. Індикатори дозволили здійснити розбиття отриманих даних за
статтю та віком дітей. Визначені нами індикатори є інструментом для оцінки
створених освітніх програм, спрямованих на досягнення ґендерної рівності.
Дані з розбиттям за статтю унаочнили інформацію, а саме: чи включені
хлопчики або дівчинки в різні види дитячої діяльності й у який спосіб. Такий
підхід дозволив, зокрема, виявити і попередити ті підходи, які поляризують
відмінності між статями та ведуть до ґендерного дисбалансу і дискримінації
в подальшому, а також здійснити ефективний моніторинґ та оцінку.
Нами проаналізовано освітню комплексну програму «Дитина в
дошкільні роки» (2015 р.), у якій найбільш яскраво презентовано ґендерну
рівність, виокремлено напрямок роботи з дітьми «Ґендерна соціалізація
дошкільників».
Наведемо приклад ґендерно-чутливих кількісних і якісних індикаторів,
які нами було використано. Так, до кількісних індикаторів нами віднесено:
ступінь участі хлопчиків і дівчинок у різних видах дитячої діяльності
(спеціально організованої дорослим і самостійній); ступінь активності
вихователів у здійсненні ґендерної соціалізації вихованців.
Якісні індикатори були такі: уявлення учасників освітнього процесу в
дошкільному навчальному закладі (виховательки, завідувачка, батьки) щодо
завдань із ґендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку; ступінь
участі батьків у ґендерній соціалізації власної дитини.
Передусім індикаторами тобто величинами, що характеризують
основні якості освітнього процесу, було виокремлено такі: ґендерно-сліпий,
тобто ігнорування або неспроможність врахувати ґендерний вимір;
ґендерно–нейтральний, той, що не впливає позитивно або негативно на
ґендерні відносини між хлопчиками і дівчинками; ґендерно-чутливий, той,
що бере до уваги ґендерний вимір.
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Аналіз освітньої комплексної програми «Дитина в дошкільні роки»
(2015 р.) дає підстави стверджувати, що автори чітко виписали зміст
освітнього напрямку «Ґендерна соціалізація старших дошкільників»,
ураховуючи як ґендерно-чутливі, так і ґендерно-нейтральні індикатори.
Так, до ґендерно-нейтральних індикаторів, які можна використати в
подальшому, нами віднесено такі завдання програми: сформованість
елементарних уявлень про статеву двоїстість природи, особливості власної
тілобудови; орієнтація в ознаках власної статевої приналежності; спокійне,
природне ставлення до оголеності (власної та інших людей) під час купання,
перевдягання, фізіологічних відправлень тощо; знайомий (а) з майбутніми
професіями відповідно до можливостей статі, інтересів та вподобань.
До ґендерно-чутливих індикаторів можна віднести у поведінці
хлопчиків: сформованість уявлення про те, що вони — майбутні чоловіки;
уміння брати на себе складні, нецікаві, але необхідні обов‘язки, доручення;
витривалість, уміння долати труднощі, досягати мети, бути спокійним,
розсудливим, поважно поводитися з дівчатками, дорослими жінками; уміння
планувати діяльність та самостійно вирішувати проблеми, що виникають;
сформованість уявлення про майбутню соціальну роль: чоловік, батько,
дідусь, брат; прояв поваги до жінки – матері, дівчинки – майбутньої матері.
У поведінці дівчинок: сформованість уявлення про те, що вони –
майбутні жінки; виконання доручень, які пов‘язані зі створенням краси,
затишку; дбайливість, ніжність, чуйність, лагідність, бажання бути
привабливою; сформованість уявлення про майбутню соціальну роль:
дружина, мама, бабуся, сестра.
В освітній комплексній програмі «Дитина в дошкільні роки»
запропоновано також завдання щодо виховання позитивних взаємовідносин
хлопчиків та дівчинок у спільних видах діяльності, а саме: учити хлопчиків
виявляти увагу до дівчаток, виховувати повагу до них, бажання надавати
допомогу; учити дівчаток ділитися з хлопчиками враженнями від красивого
та некрасивого, доброго та злого тощо; формувати вміння слухати одне
одного, поважати думку кожного.
Автори освітньої комплексної програми «Дитина в дошкільні роки»
визначили також обсяг компетенцій дітей старшого дошкільного віку в
розділі «Ґендерна соціалізація дошкільників». Назвемо їх: дитина має
уявлення про двоїстість природи, визначає спільне й відмінне між
хлопчиком – чоловіком, дівчинкою – жінкою; для хлопчиків характерною є
емоційна стриманість, для дівчаток – вольовий контроль над емоціями;
простежується прояв «чоловічих» («жіночих») способів поведінки в різних
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ситуаціях: хлопчики один з одним поводяться дещо інакше, ніж із
дівчатками, вони демонструють силу, розум, гідність, а перед дівчатками –
повагу до них, бажання надати допомогу; дівчатка під час спілкування одна з
одною обмінюються думками, міркуваннями про красиві предмети, книги,
музику тощо, обмінюються думками із хлопчиками про прекрасне навкруги.
Отже, на наш погляд, під час розробки освітніх комплексних програм
для дітей дошкільного віку слід уникати ґендерно-сліпих індикаторів
(ігнорування або неспроможність врахувати ґендерний вимір), як це наочно
показано в аналізованій нами програмі, бажано використовувати ґендерночутливі індикатори (як кількісні, так і якісні), зменшуючи сиґмент ґендернонейтральних індикаторів до розумного мінімуму.
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к. е. н., доц. Мартіянова М. П., Лазарєв М. В.
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО
РЕГІОНУ
Україна стала на шлях реформ, що докорінно змінюють систему
управління держави, а також впливають на внутрішні процеси та зовнішні
зв‘язки. Саме тому важливо усвідомлювати та впроваджувати систему
цінностей, що характерна для світового співтовариства. Будь-які зміни у
соціальному житті на світовому рівні вимагають знаходження відгуку на
національному рівні.
З ХХ сторіччя глобально постає проблема актуалізації ґендерної
рівності, розв‘язання якої потребує реалізації ґендерної політики,
спрямованої на формування нової системі цінностей, нового ставлення до
ролі жінки в суспільстві загалом і в системі державного управління зокрема.
Це питання є актуальним і сьогодні, оскільки успішне проведення ґендерної
політики у системі державного управління є одним із факторів реалізації
демократичних реформ.
Мета роботи полягає у тому, щоб дослідити особливості державної
ґендерної політики у національному виразі, а також виявити регіональні
особливості. Реалізація мети передбачає розв‘язання наступних завдань:
 дати визначення поняттю «ґендер», «ґендерна політика», «ґендер в системі
державного управління»;
 дослідити розвиток ґендерної політики у світовому просторі;
 проаналізувати роботи науковців, що досліджували проблеми ґендеру в
системі державного управління на національному рівні;
 виявити основні риси ґендерної політики в Україні;
 відшукати особливості ґендерної політики на прикладі Харківського
регіону.
Ґендер здебільшого розуміється як соціальна надбудова над
біологічною статтю або як соціальна стать. Як зазначає дослідник
Вороніна О.А. : «Ґендер – це ―культурна маска‖ статі, що визначається
нашими соціокультурними уявленнями» [1], тобто ґендер позначає рольові
соціальні очікування представників жіночої і чоловічої статі. На відміну від
поняття «стать» ґендер стосується не суто фізіологічних властивостей, за
якими різняться чоловіки і жінки, а соціально сформованих рис,
притаманних «жіночості» (feminity) і «мужності» (masculinity) [2, с. 95].
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Концепція
ґендеру
стала
загальновизнаним
досягненням
неофеміністичного руху другої половини 60-х рр. ХХ ст., який розгорнувся в
північноамериканських та європейських країнах [3, с. 94]. Вченні так і не
дійшли згоди щодо загальновизнаного поняття «ґендеру». Так, наприклад,
деякі дослідники вважають, що поняття «ґендеру» має біологічне трактування та ототожнюють його з поняттям «статі». Інші, у свою чергу, зазначають, що «ґендер» є поняттям винятково соціокультурним та пояснює
психологічні та соціальні відмінності між чоловіками та жінками. Але в останні десятиліття все частіше використовується термін «ґендерна політика».
Визначаючи це поняття в системі державного управління, слід
насамперед з‘ясувати, що будемо розуміти під терміном ―політика‖ і
―державна політика‖. Термін ―політика‖ (policy) означає ―курс дій, обраний і
дотримуваний владою, керівником, політичною партією тощо‖ [6, с. 262].
Політика це також ―сукупність засобів (інструментів) та методів (технік) для
реалізації певних інтересів, тобто для досягнення певних цілей‖ [4, с. 531].
Державна політика (state policy) – ―це напрям дій або утримання від
них, обраний органами державної влади для розв‘язування певної проблеми
або сукупності взаємопов‘язаних проблем‖ [5, с. 122].
З нашої точки зору, ґендерна політика в системі державного
управління – це складова державної ґендерної політики, що орієнтована на
реалізацію ґендерної паритетності на національному, регіональному та
місцевому рівнях відповідно до сучасних вимог управлінського процесу
крізь призму ґендерної рівності.
На сучасному етапі розробка механізмів ґендерного врегулювання у
політиці стала тематикою проведення міжнародних обговорень, дискусій,
створення нових організацій, прийняття міжнародних актів. Першим
міжнародним заходом, який був присвячений розгляду участі жінок у
політиці була Конференція Організації Об‘єднаних Нації у Мехіко в 1975
році, на якій світове співтовариство приділило значну увагу жіночому
представництву у політичній структурі. [7, с. 5].
Однак, незважаючи на активне розгортання та впровадження ідеї
ґендеру в політичній площині, участь жінок у світових парламентах була
досить неактивною. Наприклад, на Другій Конференції ООН у Найробі, що
проходила у 1985 році, була наведена статистика, відповідно до якої жінки
охоплювали лише 11,9 % парламентських місць у всьому світі. Вже у 1995
році у Пекіні було проведено Четверту Міжнародну Конференцію з питань
жінок, де було окреслено основні принципи забезпечення рівності між
чоловіками та жінками у політиці. На Пекінській конференції держави- 159 -

учасниці зобов‘язались усіляко заохочувати доступ жінок до повноцінної
участі в структурах влади. Була визначена основна платформа дій щодо
даної проблематики [7, с. 10-14].
Значні успіхи у розробці та реалізації механізмів ґендерної рівності в
політиці зробили скандинавські (Норвегія, Фінляндія, Швеція) та
південноамериканські країни (Аргентина, Чилі). Саме в цих країнах процент
залучення жінок у політику складає не менше 30 % [8].
Ґендерна рівність на рівні прийняття політичних рішень підвищує такі
демократичні норми, як рівність можливостей чоловіків і жінок, їхнє
представництво в органах державної влади, а отже, спільну відповідальність
за подальший розвиток суспільства [9, с. 180].
Професор Кулачек О. виокремлує наступні принципи ґендерної
політики, які формують нову, сучасну ідеологію рівності:
 ґендерна рівність розглядається як інтегральна частина всіх політик,
програм та проектів;
 досягнення ґендерної рівності вимагає врахування специфічних інтересів
жінок і чоловіків під час формування політики упровадження програм та
проектів;
 досягнення ґендерної рівності означає рівність прав і можливостей
незалежно від статі;
 доступ жінок до прийняття рішень на всіх рівнях є центральним питанням
у досягненні ґендерної рівності;
 для досягнення ґендерної рівності важливо забезпечити рівну участь
чоловіків і жінок як рівноправних суб‘єктів в економічних, соціальних та
культуротворчих процесах;
 ґендерної рівності можна досягти через партнерство між жінками і
чоловіками на основі принципів паритетної демократії;
 досягнення ґендерної рівності вимагає впровадження спеціальних заходів,
спрямованих на зменшення ґендерної нерівності [10, с. 108–109].
Вся риторика в українскій політиці останніх років намагалася
залишити на останньому плані проблеми українського суспільства. До однієї
з таких проблем можна віднести демографічну кризу, що пов‘язана з
ґендерним нерівноправ‘ям,
Узагальнюючи важливо згадати напрацювання Т.М. Мельник, яка
зазначає, що сьогодні в Україні очевидними є фактори забезпечення переваг,
які мають чоловіки під час входження у владні структури, а саме: традиційно
усталене чоловіче домінування в керівних владних структурах; економічні
підвалини – власність і управління економікою перебувають у чоловічих
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руках; обмеженість ґендерного світогляду в чоловічого населення країни;
обмеженість політичних і ґендерних поглядів керівного складу значної
частини жіночих організацій; традиційність поглядів значної частини
людського потенціалу України на приватну жінку і громадського чоловіка
[17, с. 174–181].
Ґендерна політика в системі державного управління України має
спрямовуватися на забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у
прийнятті рішень, що сприятиме формуванню нового світогляду щодо ролі
жінки у сфері управління, а відтак, утвердженню ґендерної рівності. А як
зазначено в «Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки»,
забезпечення ґендерної рівності є одним із першочергових завдань реалізації
державної кадрової політики. [18]
Важливим показником реальної реалізації стратегії державної кадрової
політики є жіноче політичне лідерство. Ще 3 роки тому Україна посідала
117-те місце по представництву жінок у політиці серед 134-х країн, зараз
займає 118 місце [19, с. 27].
Отже, проблема формування та реалізації дієвої ґендерної політики в
українському суспільстві загалом та у сфері державного управління зокрема
є на сьогодні актуальною і потребує свого розв‘язання.
«Домінування чоловіків в Україні наближається до показників в
арабських країнах» - зазначив на засіданні круглого столу в Запорізькій
області експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим
Борода. [21]
У Харківському регіоні проблема ґендерної політики не має чіткого
розмежування від національної тенденції, авжеж, історично склалося, що
«слободи», які існували на землях Слобожанщини, були поселеннями
вільних людей, але докорінно ставлення до жінок або до чоловіків не
змінювалося.
Харків є великим культурним та науковим центром Східної Європи,
він має свої характерні особливості розвитку політичної думки, соціокультурних відносин. Так, наприклад, у Харкові жіноча організація «Крона» винесла
на громадське обговорення соціальні проблеми чоловіків. Дослідники
ґендерного питання прийшли до висновку, що рівність прав і можливостей
чоловіків і жінок може порушуватися з обох сторін. Активісти порушили
проблему стереотипу «успішності» чоловіків та їх зобов‘язань. [22]
Необхідно зазначити, що у Харкові працює Харківський центр
ґендерних досліджень, що видає журнал ―Ґендерні дослідження‖. Він має
свої основні рубрики: "Феміністська методологія", "Політологія ґендеру",
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"Соціологія ґендеру", "Ґендерна проблематика в антропології", "Ґендерна
проблематика в історії", "Ґендерна проблематика у філософії", "Мова і
ґендер", "Ґендер і національна ідентичність " та багато інших. Крім того, в
журналі є розділ "Огляди та рецензії", в якому рецензуються найбільш
важливі для розвитку ґендерних досліджень світові видання. [22]
Цікавим є дослідження соціологів Плахотник О. та Даниленко І., в
якому аналізуються та інтерпретуються результати дослідження "Студенти
та студентки про ґендерну рівність". Головну увагу зосереджено на
ґендерних оцінках певних видів професійної діяльності. Зокрема, харківські
студенти відзначають ґендерну нейтральність образу політика, що свідчить
про викорінення образу ―жінки поза політикою‖. [23]
Слід вказати, що такі погляди мають своє втілення в житті: з 9 районів
міста Харкова, п‘ятьма керують жінки, це Жовтневий, Орджонекідзевський,
Фрунзенський, Червонозаводський та Київський райони, у той самий час, зі
100 депутатів Харківської міської ради маємо лише 12 жінок.
Сучасний світ, який прагне до демократії і розвитку форм цивільного
життя, вже не може миритися з подібною ситуацією. У наш час відбувається
фундаментальна трансформація ґендерних структур на основі ідеології
рівних прав та можливостей, підключення в процеси сталого розвитку
невикористаного потенціалу жіночого населення планети.Такі тенденції
назрівають і в українському суспільстві.
Таким чином, підбиваючи підсумки, можна зазначити, що концепція
ґендеру отримала розвиток завдяки неофеміністичного руху, що розгорнувся
в ХХ сторіччі. Сьогодні цей рух продовжує охоплювати усі сфери життя та
знаходить визнання і підтримку в усьому світі. На національному рівні
багато науковців займалися дослідженнями проблеми ґендеру, які сходяться
на спільній думці про перешкоди кар‘єрному зростанню жінок у сфері
державного управління, визначають ґендерні диспропорції у владних
структурах держави. Також в Україні існує ―Стратегія державної кадрової
політики на 2012–2020 роки‖, яка проголошує забезпечення ґендерної
рівності одним із першочергових завдань реалізації державної кадрової
політики. У суспільстві укорінилися стереотипи щодо образу жінки та
чоловіка у політиці, натомість, викликають зацікавлення результати
дослідження харківських науковців Плахотник О. та Даниленко І., згідно
яких професія політика є ґендерно ―нейтральною‖. У той самий час серед
депутатів Харківської міської ради лише 12 % жінок, що є неприйнятним
показником для європейського міста, яким є наш рідний Харків.
Таким чином, проблема актуалізації питань ґендерної рівності у сфері
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державного управління потребує негайного вирішення, адже від якості та
ефективності державних реформ у соціальній сфері залежитиме інтеграція
України у міжнародне співтовариство.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
Перш ніж здійснювати певну державну політику, доцільно фахово та
ретельно вивчити те питання, з яким ми працюватимемо. Явище домашнього
насильства у цьому випадку не є винятком. Не випадково у Конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу із цими явищами1 (ратифікація якої є частиною
міжнародних зобов‘язань України) окрема стаття 11 називається «Збір даних
і дослідження» і стосується як (1) регулярного збору відповідних
дезагрегованих статистичних даних про випадки всіх форм насильства, (2)
підтримки досліджень стосовно всіх форм насильства, (3) проведення
опитувань населення на регулярній основі для оцінки поширення й
тенденцій усіх форм насильства, так і (4) забезпечення доступу громадської
до інформації (що доцільно вважати важливим аспектом визнання проблеми
із боку держави). Загалом знання про гендерне насильство, його
розпізнавання визнається експертками як важливий аспект розв‘язання
проблеми. Наприклад, Валентина Бондаровська, директорка Центру
«Розрада» на початку статті «У допомогу тим, хто працює з жертвами
домашнього
насильства»2,
проблематизуючи
питання
гендерного
насильства, надає різноманітні статистичні дані та результати досліджень,
аби пояснити особливості цього явища.
Зауважуючи про соціологічні дослідження домашнього насильства,
слід виділити такі два аспекти. По-перше, доцільно розглядати методологічні
засади загалом соціологічних досліджень. По-друге, звернути окрему увагу
на специфіку досліджуваного явища – гендерного насильства загалом і
домашнього насильства зокрема. Це – чутлива для респонденток і
респондентів, так звана «приватна» тематика, вивчати яку – виклик для
соціологічної спільноти.
Дослідження на гендерну тематику підважують усталені уявлення
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу із цими явищами: Офіційний переклад. – 50 с.
2
Бондаровська В. У допомогу тим, хто працює з жертвами домашнього насильства //
Информационно-просветительское издание «Я» (Спецвыпуск «Гендерное насилие»). № 4 (20). – 2007. – С. 6.
1
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про гендерні відносини (які часто грунтуються, передусім, на біологічному
детермінізмі). Загалом фахові гендерні дослідження є так званими
критичними студіями (critical studies), зазначаючи не лише про відмінності
між чоловіками і жінками: «говорячи про гендер, ми маємо також на думці
ієрархію, владу, нерівність»3.
Гендерні дослідження актуалізують принцип гетерогенності,
включаючи в аналіз усе більше змінних4. Наприклад, ми вивчаємо домашнє
насильство не лише як насилля стосовно жінок як гомогенної групи, а
беремо до уваги такі змінні як вік, регіон походження, тип населеного
пункту, сексуальну орієнтацію, етнічне походження, стан здоров‘я тощо. Так
само, відповідно до, наприклад, американських соціологічних досліджень,
«насильство нерівномірно поширене серед усіх груп чоловіків, воно
залежить від класу, раси, віку, регіону, етносу, сексуальності»5. Тобто,
береться до уваги факт стратифікації суспільства за низкою інших ознак, не
лише за гендерною.
Окрім того, доцільно взяти до уваги також і загалом методологію
соціологічних досліджень. Методологією називають систему принципів
наукового дослідження; сукупність дослідницьких процедур і методів,
зокрема, збору та обробки даних6. Існує чимало класифікацій
методологічних підходів у соціологічних дослідженнях. Наприклад, за
характером отримуваного знання розрізняють теоретичний та емпіричний
підходи7. Відповідно до цього, дискусії із приводу доцільності вживання тієї
чи іншої термінології (насильство у сім‘ї чи домашнє насильство)
відповідатиме радше теоретичному підходу, хоча пов‘язане також із
емпіричним (виявленням випадків різних видів насильства у сім‘ї –
фізичного, психологічного, економічного і сексуального).
Згідно із епістемологічним (пізнавальним) критерієм методологію
доцільно поділити на позитивістську, інтерпретативну та критичну. Поперше, позитивізм має на меті передбачити, оцінити, вивчити реальність.
Він передбачає висування гіпотез та їх перевірку, чисельну представленість
3

Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. з англ. С. Альшкіна. – К., 2003. – С. 2.
Ключко О.И. Методология гендерных исследований: современное состояние и
актуальные проблемы. – Саранск, 2008. – С. 88.
5
Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. з англ. С. Альшкіна. – К., 2003. – С. 379.
6
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание
социальной реальности. – М.: Добросвет, 1999. – С. 53.
7
Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних
дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб.наук.пр. / Київ.
Нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка: редкол.: В.І.Судаков (відп.ред.)[та ін.]. – К.:Логос, 2011. –
Вип. 13. – 2011. – С. 104.
4
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даних (адже цифри є доволі важливими для аргументування позиції). Ось
приклад етапів процесу соціологічного дослідження відповідно до
позитивістської парадигми8:
1) усвідомлення теоретичної чи практичної недостатності певного
знання;
2) формулювання проблеми (і висування гіпотез);
3) емпірична перевірка сформульованої гіпотези;
4) перевизначення або уточнення проблеми чи гіпотез (тобто, можливі
подальші дослідження).
У результаті ми прагнемо отримати так звану об‘єктивну картину соціальної
реальності. Для цього у нагоді нам можуть стати також різноманітні
класифікації. Наприклад, Олександ Бойко пропонує вивчати динаміку
кількості актів домашнього насильства за такими критеріями9:
1) форми насильства;
2) суб'єкти насильства, їх соціально-демографічні характеристики;
3) чинники здійснення насильства (релігійні, культурні особливості сім'ї,
рівень і характер конфліктності в сім'ї, віктимність поведінки членів сім'ї,
вплив стресогенних чинників, адиктивність поведінки);
4) характер заподіяної шкоди.
По-друге, інтерпретативний методологічний підхід передбачає
пояснення, розуміння певних аспектів реальності. Він базовий на індукції –
побудові висновків (і навіть теорій) на основі окремих фактів. У ситуації
вивчення домашнього насильства – це пояснення ситуацій вчинення
насильства, ретельний опис життєвих історій жертв чи кривдників тощо.
Прикладом можуть слугувати описані у статті білоруських авторок
«Домашнє насилля стосовно жінок і їх життєві стратегії»10 результати
глибинних інтерв‘ю із жертвами насильства, аби отримати відповідь на
запитання: які жінки можуть стати жертвами насильства у сім‘ї? Зрозуміло,
що стаття також містить елементи позитивізму (гіпотези, класифікацію
тощо), адже часто складно знайти дослідницький матеріал у так званому
«чистому вигляді» відповідно до конкретного типу методологій.
Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеренбург: Издательство
Уральского университета, 1998. – С. 11.
9
Бойко О.В. Насильство у сім‘ї: соціологічний аналіз явища / Автореферат дисертації на
здобуття ступеня к. соц.н. – Національний університет внутрішніх справ, 2003. – С. 15.
10
Бурова С.Н., Янчук О.А. Домашнее насилие в отношении женщин и их жизненные
стратегии // Социология: научно-теоретический журнал / Белорусский государственный
университет. – 2010. – № 4. – С. 99–116.
8
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По-третє, назва критичного методологічного підходу промовляє сама
за себе. Акцент робиться не так на описі досліджуваного явища, як критиці
(деконструюванні) явища домашнього насильства (наприклад, критика
застосування поняття віктимна поведінка, вивчення індивідуальних і
соціальних чинників насильства, переосмислення поняття маскулінності,
явища контролю тощо11). Досить добре критичну перспективу видно у
розділі підручника «Гендер для медій» «Гендероване насильство: між
звичаєм і злочином». Зокрема, зазначається про «встановлення в результаті
насилля владного режиму – системної взаємодії домінації і субординації
(підпорядкування) поміж групами людей»; що «гендерне насилля … є
механізмом встановлення гендерних режимів – влад між гендерними
групами»12. Зрозуміло, що критичний методологічний підхід у вивченні
явища домашнього насильства послуговується гендерними і феміністичними
студіями, адже використовується відповідна термінологія. Наприклад, як
підсумовує американський соціолог у розділі книги «Гендероване
суспільство» (2000) про «Гендер насильства»: «Однією з найсуттєвіших
«причин» чоловічого насильства є гендерна нерівність»13.
Відповідно до методів збору та аналізу даних виділяють кількісні та
якісні підходи, ознаки яких узагальнено у таблиці 1. Вважається, що
кількісний підхід грунтується на позитивістскій парадигмі, а якісний –
інтерпретативній чи критичній. Хоча так відбувається не завжди. Навіть
використання якісних методів може відбуватися відповідно до радше
позитивістських критеріїв проведення дослідження.
Дослідження домашнього насильства з використанням кількісних
методів – це, передусім, опитування громадської думки. Наприклад, у
рамках реалізації «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні»
(проекту, який впроваджувала Програма розвитку ООН в Україні за
підтримки Європейського Союзу) у листопаді-грудні 2009 року було
проведено інтерв‘ювання 1800 осіб у межах національного репрезента-

11

Gender Violence: Interdisciplinary Perspective / ed. by Laura L. O‘Toole, Jessica R.
Schiffman, Margie L. Kiter Edwards. – NY.: New York University Press, 2007. – 530 p.
12
Маєрчик М., Плахотнік О. Гендероване насильство: між звичаєм і злочином // Гендер
для медій: Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних
спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К.: Критика, 2013. – С.
153.
13
Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. з англ. С. Альшкіна. – К., 2003. – С. 379.
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тивного опитування населення України віком від 18 років і старше14.
Таблиця 1. Різні стратегії дослідження у кількісному та якісному
підходах15
Кількісний підхід
Якісний підхід
Теоретико-методологічна база
Реалізм
Феноменологія
Так зване «об‘єктивне знання»
Релятивізм
Опис логічних зв‘язків
Опис загальної картини події чи явища
Дослідницькі завдання
Надати пояснення причини
Інтерпретувати, пояснити
Виміряти взаємозв‘язки
Концептуалізувати
Одиниці аналізу
Факти, події
Суб‘єктивні значення, почуття
Фокус аналізу
Загальне, узагальнене
Особливе, індивідуальне
У центрі уваги - структури
Опис подій, випадків
У центрі уваги – людина
Валідність (надійність)
Повторення встановлених зв‘язків
Насищення інформації
Стиль
Жорсткий
М‘який
Систематизація
Уявлення про …

Задля вимірювання розповсюдження насильства в сім‘ї в анкеті було
використано метод прямої (особистий досвід) та непрямої (досвід родичів і
близьких) оцінок. Результати презентують радше загальні тенденції
поширення різних форм насильства у сім‘ї.
Ще одним різновидом кількісних методів є збір статистичних даних
стосовно фактів скоєння насильства у сім‘ї. В Україні подібну статистику
збирає і поширює Міністерство внутрішніх справ України. Але як зазначено
у матеріалах Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда
Україна»16: «Явище насильства в сім‘ї має високу ступінь латентності,
скритості. Усталені традиції та стереотипи щодо насильства в сім‘ї, як
справи закритої, сімейної, яка не підлягає винесенню у сферу публічного
обговорення та реагування перешкоджають потерпілим від насильства (перш
за все жінкам), скаржитися до міліції. Таким чином більшість випадків
Проблема насильства в українських сім‘ях: соціологічне опитування / за ред.
С.О. Павлиш. – К.: Друкарський світ, 2010. – 52 с.
15
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение,
понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 1999. – С. 396.
16
Статистичний вимір виконання Закону України «Про попередження насильства в сім‘ї»
// Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда Україна» //
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_164.html
14
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насильства залишається незафіксованими. Дані різних досліджень та
соціологічних оцінок показує, що лише у 10-20 відсотках випадків потерпілі
звертаються до правоохоронних органів».
Натомість дослідження домашнього насильства з використанням
якісних методів – це етнографічні дослідження (різносторонній аналіз
щоденної практики певної спільноти з точки зору її культури, що зазвичай
відрізняється від культури основної маси)17, кейс стаді, експертні
опитування, групова дискусія (фокус-групи), життєві історії, глибинні
інтерв‘ю тощо. Окрім статистичних даних, цифр, відсотків, важливо почути
конкретні історії жертв домашнього насильства, як це зазначено у фаховій
літературі18. Також із використанням радше якісних методів проводяться
дослідження з метою виявлення та поширення так званих успішних (кращих)
практик розв‘язання проблеми, наприклад, вивчення американського досвіду
залучення чоловіків до боротьби із гендерним насильством19.
Доволі часто комплексні дослідження поєднують використання як
кількісних, так і якісних методів, як-от, в уже згадуваному дослідженні
проблеми насильства у сім‘ї в українських сім‘ях (2009 р.). Наприклад, поряд
із опитуванням громадської думки використовується метод експертних
інтерв‘ю. Для кращого виявлення причин та факторів, які сприяють ескалації
конфліктів і перетворенню їх на насильство в сім‘ї, паралельно з
опитуванням населення було проведено опитування фахівців (103 експерта),
які проживають в різних регіонах України, працюють в різних установах та
організаціях різних форм власності, до компетенції яких належить
здійснення тих чи інших заходів з протидії насильству в сім‘ї. 22 із
зазначених експертів є представниками організацій, які працюють на рівні
загальнонаціональному, а 81 – регіональних організацій20.
Провідну роль у наданні інформації щодо насильства в сім‘ї та
підтримці жертв насильства відіграють українські та міжнародні неурядові

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение,
понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 1999. – С. 399.
18
Прислушайтесь к женщинам … спросите женщин (обращение канадской кампании
«Белая лента») // Гендерная дискриминация: практики преодаления в контексте
межсекторного взаимодействия: Сборник научных статей. – Иваново: Ивановский центр
гендерных исследований, 2009. - С. 209-213.
19
Марценюк Т. Чоловіки проти насильства: досвід США // Гендерний музей, 2012.
20
Проблема насильства в українських сім‘ях: соціологічне опитування / за ред. С.О.
Павлиш. – К.: Друкарський світ, 2010. – С. 13.
17
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організації21. Наприклад, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла
Страда Україна» надає статистичну інформацію звернень на Національну
«гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
гендерної дискримінації, проводить власні дослідження з приводу становища
із домашнім насильством, надає дані для міжнародних правозахисних звітів
тощо.
Загалом більшість надалі представлених досліджень виконано на
замовлення та фінансування міжнародних організацій (або самими
організаціями). Пропоную розглянути типи і приклади соціологічних
досліджень домашнього насильства в Україні. Зокрема, дослідження
стосовно домашнього насильства можуть бути пріоритетизованими у більш
загальні дослідження, наприклад, про дотримання прав людини в Україні22.
У серпні 2015 року було представлено величезний за обсягом та тематикою
правозахисний звіт «На межі: Вирішення проблем дискримінації та
нерівності в Україні», у якому домашнє насильство представлене як частина
розділу «Дискримінація за ознакою статі»23. З іншого боку, здійснюються
також спеціалізовані дослідження саме проблематики домашнього
насильства. Наприклад, на замовлення Фонду народонаселення ООН
компанія GfK Ukraine в серпні-вересні 2014 року провела національне
репрезентативне опитування щодо досвіду насильства серед жінок і дівчат24.
Окрім того, домашнє насильство може бути пріоритетизоване у вивчення
так званих маргінальних категорій населення, тобто, у контексті
привернення уваги до подвійної чи множинної маргіналізації. Наприклад, у
ситуації вивчення проблематики ранніх (дитячих) шлюбів в українському
суспільстві, зокрема, серед ромських громад, які проживають компактно,

21

Марценюк Т.О., Хуткий Д.О. Насильство у сучасній українській сім‘ї (на прикладі АР
Крим) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2012. - №
999 : Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія,
методи". - С. 155; Проблема насильства в українських сім‘ях: соціологічне опитування /
за ред. С.О. Павлиш. – К.: Друкарський світ, 2010. – С. 10.
22
«Права людини в Україні - 2009-2010», розділ XX. Проблеми насильства в сім‘ї //
http://www.khpg.org/index.php?id=1298361851 ; United States Department of State, Human
Rights Report 2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
23
Дискримінація за ознакою статі // На межі: Вирішення проблем дискримінації та
нерівності в Україні / The Equal Rights Trust Country Report Series: 5. – Лондон, 2015. –
С. 29-65.
24
Поширеність насильства щодо дівчат та жінок / Фонд народонаселення ООН, 1 квітня
2015 року http://www.unfpa.org.ua/publications/470.html
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доцільно зазначати і про проблему домашнього насильства25. Окрема
тематика про домашнє насильство присвячена у комплексному дослідженні
становища жінок, які проживають у сільській місцевості, яке проводилося у
2014 р. GfK Ukraine для ПРООН та Уповноваженого ВР з прав людини26.
Отже, як видно лише із деяких перерахованих і класифікованих
досліджень щодо домашнього насильства в Україні, цьому питанню останні
10-15 років приділяється чимало уваги. Як свідчення – результати опитувань
громадської думки стосовно оцінки обізнаності про існування Конвенції
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та дотичних до неї
законів (2014 р.)27. Важливо зазначити, що закони, які забороняють різні
форми насильства у сім‘ї стосовно жінок, знають загалом краще, ніж закони,
які покликані покращити становище жінок на ринку праці та представленість
у політиці. Так, більше третини респондентів знають про існування
українських законів, що забороняють фізичне та сексуальне насильство у
сім‘ї стосовно жінок (39% та 36%, відповідно), гірше знають про закони, які
забороняють психологічне та економічне насильство у сім‘ї (29% та 23%).
Дійсно, ці дві останні форми насильства у сім‘ї складніше визначити (ніж,
наприклад, фізичне насильство) і далеко не всі українці до них чутливі та
здатні визначити, що до них чинеться відповідне насильство.
Цей та інші випадки упровадження гендерної політики дають
можливість переконатися у важливості уже згаданої статті 11 «Збір даних і
дослідження» Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Фахова
політика повинна супроводжуватися постійним моніторингом її результатів,
обговоренням
відповідної
методології
проведення
досліджень,
упровадженням більш інноваційних підходів у вивченні явища домашнього
насильства, залученням різноманітної експертної спільноти, фахових
соціологинь і соціологів.
25

Марценюк Т.О. Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти // Український
соціологічний журнал. – 2013. - № 1-2. – С. 54-60; Марценюк Т.О. Ранні шлюби в Україні:
хто і чому одружується в ранньому віці // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 161 :
Соціологічні науки. - С. 83-90.
26
Волосевич І., Коноплицька Т., Костюченко Т., Марценюк Т. Комплексне дослідження
становища жінок, які проживають у сільській місцевості. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 88 с.
27
Волосевич І., Костюченко Т., Комарова Н., Марценюк Т. Оцінка обізнаності про
існування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та
дотичних до неї законів / за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні
[Електронний ресурс]. – К., 2014. – 28 c.
- 171 -

Микуленок Ю. А.
Кубанский государственный университет
(г. Краснодар, Российская Федерация)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ В 1920-Е ГОДЫ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ1
Одной из задач, стоявших перед новой советской властью, была
трансформация семейно-брачных отношений. Новая власть поставила перед
собой задачу построить новый тип семьи – равноправный союз мужчины и
женщины, который был бы основан на взаимном уважении и любви друг к
другу2.Это союз товарищей и коллег, которые имеют общие цели. Пример
такого союза, по мнению партийной элиты, являлся брак В.И. Ленина и
Н.К. Крупской3.
Для реализации данной цели партийная элита провела целый комплекс
мероприятий в семейно-брачной политике. Так в 1918 годы был принят
новый семейный кодекс, упростивший процедуры вступления в брак и
развода и уравнявший в правах супругов4. Женщина получила гражданские,
социальные и политические права. Как же эти изменения отразились на
эмоциональном мире женатых мужчин представителей интеллигенции?
В раннесоветский период мужчины были вынуждены
приспосабливаться к социальным реалиям и осваивать новые статусы и
роли. И прежде всего мужчине было необходимо переосмыслить и принять
новый статус женщины в обществе и в семье. Мужчины, представители
интеллигенции, испытывали сложный комплекс эмоций: любовь, тоску,
ревность, беспокойство, грусть, тоску и чувство неполноценности.
Как правило, представители интеллигенции связывали свою жизнь с
людьми, соответствующими их эмоциональным потребностям и
неудивительно, что доминирующими эмоциями в браке были любовь,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта № 14-01-00239а «Чувства под контролем: повседневность
провинциального города 1920-1930-х годов в ракурсе культурной истории эмоций».
2
Бильшай В. Партия и работница. М.: книгоспiлка, 1925. С. 30.
3
Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: издательство
политической литературы, 1989. С. 323-324.
4
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве от 16 сентября 1918г.//Законодательство СССР [электронный ресурс] URL:
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16679.htm (дата обращения
26.11.2012).
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забота, беспокойство. Например, краснодарский юрист и преподаватель
Владимир Леонидович Можевитинов женился во второй раз на своей
коллеги Елене Николаевне Скорняковой. В своих письмах Владимир
Леонидович не уставал говорить о своих чувствах к жене: ― … я так люблю
тебя, моя радость, так скучаю без тебя, так беспокоюсь за тебя, так ревную
ко всему. Ты – моя единственная, моя любимая, моя самая лучшая, моя одна
на свете. Как я хочу скорее повидаться с тобой и никогда не расставаться.‖5.
Отправляясь в очередную командировку, при первой же возможности
Можевитинов старался отправить письмо, записочку или телеграмму свой
жене, которые всегда начинал с уменьшительно-ласкательных обрушений к
своей жене (моя Леночка, дорогая моя Леняша, милая моя родня Ляличка и
другие).
В силу своей профессии Владимир Леонидович постоянно находился
в разъездах, да и отпуск зачастую они проводили не вместе. Однако
постоянные разлуки только укрепляли их отношения. Почти во всех своих
письмах Можевитинов говорит, что скучает без своей жены: ―Милый, я
очень скучал без тебя эти два дня. Все время думал о тебе и о лете. Какими
долгими кажутся эти месяцы, стоящие перед нами‖6, ―Дорогая моя Леняша!
Я соскучился по тебе очень, хочу тебя видеть, здесь все напоминает тебя:
все вывески начинаются на ―Лен‖. Вспоминаю места, где мы с тобой
ходили…..‖7.
Однако другой представитель интеллигенции Ситников Владимир
Николаевич, юрист по образованию, который женился во второй раз на
молоденькой студентки медицинского института, испытывал совершенного
друге эмоции: неуверенность, страх, сомнения, чувство собственной
неполноценности, любовь и ревность. Владимир Николаевич любил свою
молодую жену. Он пишет в своем дневнике: ―Я увлекся Женей. Увлекся так,
что ради нее готов на все. Готов посвятить ей всю жизнь‖8.После
разочарования в первом браке и годах одиночества, Владимир Николаевич
искренне полюбил и надеялся, что судьба дала ему второй шанс на счастье.
Однако существенная разница в возрасте, материальное неблагополучие и
физическая неполноценность не давали эмоционального и душевного покоя
5

ГАКК. Ф. Р-1706. Оп.1. Д.14. Л.102.
Там же. Л.17.
7
Там же. Л.82.
8
Ситников В. Н. Пережитое: Дневник саратовского обывателя 1918-1931 годы / Публ. Ю.
Песикова. Саратов: Слово, 1999 [электронный ресурс]
http://prozhito.org/search/diaries/[101]/date/-/dateTop/-/keywords/-/locations//mentioned_persons/-/tags/-/langauges/[0].
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Ситникову. Он постоянно сомневался в искренности жены, в ее любви к
нему. ―Ей 23 года, мне уже 40. Пара ли мы? Несмотря на мой стук в ее
сердце, она не сказала мне слов о любви. Да... Я ей не пара. Но... в жизни
надо все перенести‖9.
Владимир Николаевич никак не мог понять, что молодая и красивая
девушка нашла в нем. Неуверенность в себе усугубляли его частичная
глухота и нестабильное материальное положение. Последнее особенно
волновало Ситникова: ―Если бы я имел хороший заработок, которого
хватало бы на двоих, то уверен, она подошла бы ко мне смелее... Эх, если бы
это было в 1914 году, когда я был более или менее устроен и моложе!‖10;
―тяготит недостаточный заработок и связанные с этим лишения. Женя имеет
возможность хорошо зарабатывать (120 рублей в месяц). Меня все более и
более удручает мой скудный заработок (42 рубля)‖11.Владимир Николаевич
вырос в семье, в которой отец содержал большую семью, а мать занималась
детьми. Как мужчина, Ситников не мог смириться с тем, что жена получает
больше его, содержит дом и сумела самореализоваться и приспособиться к
новым общественным реалиямв отличие от него. В итоге эта семья
распалась.
Таким образом, мы видим, что не все представители интеллигенции
могли принять новые статусы и роли в семье. Мужчины не могли смириться
с более высоким социальным статусом своих жен и с их способностью
адаптироваться в новых условиях.

9

Там же.
Там же.
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Там же.
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Міньковська І. І., к. філол. н., доц. Малахова О. А.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Ми впевнені, що кожному і кожній з нас ще з дитячого садочка
знайомою є ситуація, коли в одній половині ігрової можна натрапити на
кубики, машинки, набори для маленьких столярів і теслярів, а в іншій
половині – на книжки, ляльок та домогосподарське начиння. Потім одну
половину дітей одягають у джинси і комбінезони, заохочуючи їх вилазити на
дерева, грати у м‘яча і брати участь в інших рухливих іграх просто неба, а
другу половину – у коротенькі спідниці, напучуючи їх поводитись чемно і
обережно, щоб «нічого не виглядало». Пізніше, у підлітковому віці, дітей у
штанях наставляють «їсти так, як справжні чоловіки», а дітей у спідницях
повчають стежити за своєю вагою і в жодному разі не товстішати. До школи
представники однієї половини – ті, що у джинсах, – біжать у кросівках і
бутсах, гасаючи там, де їм заманеться, тоді як представниці іншої половини
– ті, що у спідницях, – шкандибають на підборах-шпильках. У класі, а потім
і в аудиторії, чомусь мається на увазі, що дівчата ненавидять і не здатні
осягнути математику, природничі науки, технічні спеціальності, тому
будувати літаки та кораблі, писати комп‘ютерні ігри в нас можуть тільки
хлопці. Бачимо, що ці дві групи людей стають різними не тільки біологічно,
але й соціально. І не природа робить їх такими, а ми самі, наша культура,
виховання, освіта тощо [1].
Питання гендеру та гендерної політики є надзвичайно актуальними у
сучасному світовому дискурсі. Значні зрушення у поширенні знань і
досліджень на цю тему стали можливими спочатку завдяки Програмі рівних
можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського
Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку
(Sida) та Програми розвитку ООН, стартував у 15.09.2008), а згодом через
впровадження низки національних документів та реалізацію «Державної
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
період до 2016 року», за яку відповідає Міністерство соціальної політики
України. Усі закони, постанови та розпорядження, прийняті Україною з
огляду на досягнення гендерної рівності в рамках Цілей розвитку
тисячоліття, мають на меті забезпечити рівні можливості для жінок і
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чоловіків у всіх сферах суспільного життя відповідно до міжнародних,
конституційних та внутрішніх зобов‘язань нашої країни [2].
Яке ж значення мови у цьому процесі? Кожен народ має власний
життєвий досвід, що закріпився в його мові та культурі, а кожна мова
відбиває в собі певні знання про навколишнє середовище, про його
структуру й орієнтування в ньому, властиві саме цьому народу. У
повсякденному спілкуванні ми не просто говоримо, а й закріплюємо ці
уявлення, в тому числі й проте, що означає бути чоловіком чи жінкою, а
також про те, як їм «слід» поводитися та розмовляти в суспільстві [3, c.456].
Враховуючи незаперечний взаємозв‘язок між «думкою і мовою»,
описаний В. Гумбольдтом і А. Потебнею, а також гіпотезу Сепіра-Уорфа про
те, що мова є не тільки продуктом суспільства, але і засобом формування
його мислення та ментальності, можна з упевненістю сказати, що ті ролі та
моделі поведінки, які ми реалізуємо у своєму дорослому житті, залежить, у
тому числі, і від того, що і якою мовою нам говорили у дитинстві, тобто яка
картина світу була сформована у нас нашими батьками, друзями, родичами,
вчителями/-ками, засобами масової інформації, представниками/-цями
мистецтва, релігії тощо.
У сучасній лінгвістиці при вивченні людини в мові надзвичайного
значення набувають індивідуальні характеристики мовної особистості, увага
мовознавців звернена на ті з них, що мають відношення до статі, що і
відображається у багатоаспектних сучасних гендерних дослідженнях.
Відповідно до результатів роботи О. Малахової, в Україні питанню гендера в
мові присвятили свої дослідження: М. Дмитрієва, Л. Ставицька,
О. Семиколенова, О. Артемьєва (терміносистема й методологія гендерної
лінгвістики); М. Брус, А. Нелюба, Я. Пузиренко; А. Архангельська (назви
осіб за статтю); О. Зарецький, Л. Бессонова, О. Маслова, О. Фоменко,
О. Соколинська (гендерний аналіз дискурсів); Е. Мінаєва, О. Бондаренко
(концептосфера мови в гендерному аспекті аналізу); Л. Павлюк, О. Малахова
(функціонування й вербалізація гендерних стереотипів); В. Слінчук,
Н. Білоус (творення гендерних образів, характерів); О. Сизова, Є. Кононенко
(гендерний аспект перекладознавства); В. Кудря, О. Маслова (сексизм у
мові); Є. Виноградов (квір-ідентичності) [2].
На особливу увагу заслуговує вихід друком у 2007 році Українського
асоціативного словника С. Мартінек, та у 2013 році підручника із гендерної
теорії «Гендер для медій» співавторок М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк,
О. Плахотнік, О. Приходько, О. Синчак та С. Шимко [2, c.3 ].
Представниками та представницями західної гендерної лінгвістики є
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К. Кєдрон, Р. Лакофф, Д. Спендер, Д. Таннен, М. Хеллінджер та Д. Кемерон,
у Бєларусі питанням репрезентації гендерних відносин у мові, зокрема у
фразеології, займаються А. Першай, Н. Мартинюк, у Російській Федерації
різним аспектам гендерної лінгвістики присвятили свої роботи А. Кіріліна,
Н. Ажгіхіна, О. Вороніна, О. Здравомислова та Л. Дзасежева.
На думку А. Пєршая, гендер не є ізольованою категорією, він
вбудований у різні соціальні інститути, такі як сім‘я, шлюб, сексуальність,
вік, освіта, громадянство тощо, і називає, закріплює або «підказує»
стандарти нормативності та положення індивіда по відношенню до неї.
Згодна з науковцем і К. Кєдрон, яка стверджує, що гендер є активною
категорією, яка «змушує» нас – носіїв мови – думати системою стереотипів,
діяти згідно цілого ряду норм, відхилення від яких карається громадським
осудом [4].
На сьогоднішній день мова насичена стереотипами, але проблема у
тому, що далеко не завжди вони очевидні, і часто носії мови навіть не усвідомлюють, що вони є «бранцями» уявлень, закладених у їх власній мові. «У
той же час гендерномарковані слова і вирази лінгвістично дають або віднімають право на доступ до соціальних ресурсів, які можуть виражатися як символічно, так і цілком «матеріально», наприклад, у праві успадкування власності, прийомі на роботу або можливості укладання шлюбних відносин» [4].
Фрази наших учителів/-льок на кшталт «хлопці, будете носити парти,
столи, стільці», «дівчата, ви сьогодні чергуєте у столовій», «дівчата, ми
сьогодні будемо вчитись в’язати/ вишивати/ готувати», «хлопці, ми
сьогодні будемо пиляти/ свердлити/ клеїти», «писати твори – не чоловіча
справа», «збирати та розбирати автомат – це не жіноча справа» і цілий
ряд інших не тільки дають носіям досить чітко окреслені уявлення про
обидві статі, але й «стимулюють» певну поведінку в рамках цих уявлень.
Сучасний
словник
гендерних
термінів
Т. М. Мельник
і
Л. С. Кобелянської визначає термін «андроцентризм» як прирівняння
чоловічих моделей життя і мислення до загальнолюдських і зосередження на
них як на універсальних при аналізі відносин між статями; розгляд
історичної реальності з позиції чоловічого панування в суспільстві [5, c.15].
Андроцентризм у мові – це вербалізація такого способу мислення.
Андроцентризм у мові виявляється на різних рівнях. Передусім це рівень
морфологічний, адже унаслідок гендерної асиметрії переважна більшість
найменувань осіб як чоловічої, так і жіночої статі – це іменники чоловічого
роду, особливо – назви професій, посад, важливих і престижних соціальних
ролей (директор, ректор, студент, доцент, академік, професор, учитель,
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кандидат, завуч, літературознавець, педагог, океанолог, еколог, економіст,
зоолог, диригент, дизайнер, фінансовий консультант). По-друге, мовний
андроцентризм виявляється на синтаксичному рівні, оскільки про все важливе, престижне, професійне, офіційне прийнято говорити у чоловічому роді.
Згідно твердження Олени Синчак, поняття мовного андроцентризму
включає в себе загальний чоловічий рід, лексичні лакуни, асиметричні
образи статей та пейоративізацію іменників жіночого роду. Загальний
чоловічий рід переважає у текстах різних жанрів: від національного гімну (І
покажем, що ми, браття, козацького роду), до підручників(Любий
першокласнику!), офіційних документів, оголошень про роботу (Нароботу
потрібні офіціанти, кухарі і бармени; Приймаємо студентів), назв свят
(Деньвчителя, День студента, День бухгалтера), почесних звань
(Заслужений учитель, Член-кореспондент НАН України, Почесний доктор
НАН України). Медійні тексти в цьому теж не виняток (Склад Кабміну
уріжуть до 16 чоловік – УТ) [6, c.118].
Явище, коли на позначення багатьох професій, посад, важливих і
престижних соціальних ролей пропущено назви жіночого роду, називається
лексичними лакунами. З одного боку, сюди входять назви професій, якими
віддавна займались виключно чоловіки: столяр, тесля, електрик, шахтар,
зброяр, каменяр, пілот, мореплавець. З іншого боку, є ціла низка професій та
посад, які все ще залишаються «недосяжними» для жінок: декан, аспірант,
доктор наук, кандидат наук, професор, академік, учитель, викладач,
директор, декан, заступник декана, проректор, педагог, завпед, президент.
Попри те, що ці посади посідають і жінки, їх продовжують називати за
допомогою форм чоловічого роду. Натомість тільки форму жіночого роду
мають назви деяких низькокваліфікованих занять: домогосподарка, нянька,
покоївка, манікюрниця, педикюрша [6, c.120].
Асиметричні образи статей закодовані також у граматиці, лексиці та
фразеології. Наприклад, вони засвідчені такими неспівмірними назвами
людей за професіями та соціальними ролями:
 акушерка «жінка із середньою медичною освітою, яка має право
самостійно надавати медичну допомогу при пологах» – акушер ‗лікарфахівець з акушерства‘;
 секретарка «особа, що веде ділове листування окремої людини або
діловодство установи чи організації‘» – секретар «особа, яка очолює
адміністративний орган певної організації − Держсекретар США,
Генеральний секретар ООН або відповідає за організацію поточної
роботи − Учений секретар, Прес-секретар»;
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 радник «службова особа – радник президента» – порадниця «жінка, яка
дає поради»;
 годувальник «той, хто утримує кого-небудь, джерело засобів існування» –
годувальниця «жінка, яка годує груддю дитину»;
 машиніст «фахівець, робітник, що керує машиною» – машиністка «те
саме, що друкарка» [6].
Андроцентризм мови виявляється також у пейоративізації (від
французького péjoratif або латинського pējōrāre − робити гіршим) іменників
жіночого роду. Коли жінки наважуються виходити за межі дому та ставати
не тільки дружинами і матерями, але й робітницями, спеціалістками,
керівницями в абсолютно різних сферах суспільного життя, дуже часто їхня
діяльність наражається на суспільний осуд або висміювання. Наприклад,
коли кажуть, що він – професіонал, то мають на увазі його професійні якості.
Однак, коли про жінку кажуть професіоналка, то її професію часто
асоціюють з проституцією. Подібну ситуацію спостерігаємо і у наступному
випадку: дальнобійник «шофер дальніх рейсів на вантажівці» –
дальнобійниця «повія, яка обслуговує шоферів дальніх рейсів на певній
ділянці траси» [6, c.122].
Механізми підпорядкування жінок реалізуються й андроцентричною
структурою мови, і прийнятими в суспільстві мовними практиками.
Закодований у мовних нормах, розглянутий нами вище, сексизм назвемо
інституалізованим (узаконеним) сексизмом. Але існує також щоденний
сексизм, що виявляється в мовленні та мовних практиках, зокрема, у системі
звертань, компліментів, похвал, відзнак чи називань тощо. Встановлення цих
владних/субординативних смислів може відбуватись за допомогою
найрізноманітніших інструментів, з яких розглянемо гендерну метафору,
гендерні стереотипи і сексистське висловлювання (у тому числі сексистські
анекдоти та жарти) [6].
Під поняттям гендерної метафори в гендерній лінгвістиці розуміється
перенесення не тільки фізичних, але й всієї сукупності духовних якостей і
властивостей, об‘єднаних словами жіночність і мужність, на предмети, зі
статтю не пов‘язані [7, c.48]. Гендерну метафору часто використовують у
медіях (особливо в заголовках) для створення сенсаційних образів, які б
привертали увагу до повідомлення:
● Чим інтеручений відрізняється від інтердівчинки (ДзТ);
● Прем‘єр розповів, коли візьме собі в міністрижінку (УП);
● Жінки та політика – особи однієї статі. Обидві привабливі та
підступні. Обидві багато обіцяють і не завжди виконують.
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Дуже часто гендерна метафора вживається і як художній фігуральний
засіб. Зокрема, на образності гендерної метафори побудоване есе Галини
Пагутяк «Стара панна Львів» [6, c.123].
У різний спосіб конструюють гендерну поляризацію, жіночу
сексуальність як залежну від чоловіка і сексистські висловлювання, що
ґрунтуються на гендерних стереотипах:
 «Для того, щоб «увімкнути» в собі Україну, достатньо приїхати в
Україну навесні, коли квітнуть каштани і коли починають роздягатися
українські жінки» (В. Янукович) [8];
 «Чоловік, який поважає себе, не буде ходити по магазинах і допомагати
дружині, навіть якщо вона вагітна» (Й. Вінський) [8];
 «В аспірантурі краще вчаться дівчата менш яскравої та немодельної
зовнішності» (М. Табачник) [8];
 «Ця криза, як-то кажуть, це така жінка…як сказати…яка потребує дуже
великої уваги…Жінка – увесь час вона потребує великої уваги. А криза –
це така особлива жінка, я сказав би так… І її треба зустрічати дуже добре
– з квітами, знаєте, уважно… З нею потрібно поводитися з великою
увагою і повагою…» (В. Янукович) [9];
 «Економіка – це така жінка, яку треба пестити і любити (В. Янукович) [9];
 «Те, що мені кажуть, що з жінкою марно сперечатися, – неправильно, я з
цим не згодний. Я, насамперед, вважаю, що вона – прем‘єр-міністр і
повинна відповідати за кожне своє слово. А якщо вона жінка – то
повинна йти на кухню і показувати там свої примхи (В. Янукович) [9].
Не зважаючи на те, що Україна підписала низку міжнародних угод, за
якими питання досягнення гендерної рівності мають стати одними з
пріоритетних напрямів діяльності держави, «перші особи» нашої держави
дозволяли собі такі висловлювання, які яскраво віддзеркалюють загальні
тенденції в українському суспільстві. Мовний сексизм глибоко закорінений
у практики щоденного спілкування. Зокрема, він виявляється у звертаннях
до жінок: ластівко, голубко, сонечко, красуне. Якщо ваш начальник
звертається до вас ластівко моя, а Ви не можете відповісти йому мій голубе
− це мовний сексизм. Коли в маршрутці незнайомий чоловік звертається до
молодої дівчини сонечко, красунечко, а вона не може відповісти йому місяцю
ясний, красене, бо це звертання − надміру інтимні й прозвучали б занадто
комічно, − це мовний сексизм [6, c.124].
Подібні речі можуть видаватися дрібницями, але ці дрібниці
визначають механізм підтримки владно-домінантних позицій. Такі, на
перший погляд,невинні слова в устах гендернонечутливої людини в
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реальності призводять до дуже серйозних негативних наслідків – до
дискримінації та приниження людей за ознакою статі, утверджень переваги
однієї статі над іншою, приписування представникам кожної статі
«визначених природою» занять, ролей, статусів і професій.
Будь-яке виховання особистості, у тому числі і гендерне, здійснюється
під впливом родини, освіти, засобів масової інформації, релігії, мистецтва,
мови, правової та державної політики. Якщо говорити саме про освіту, то, на
жаль, наявна в Україні система освіти не є гендернонейтральною, оскільки її
структура та наповнення орієнтовані більше на хлопців, ніж на дівчат. Це
повністю відбивається і в мові.
Група іменників, які називають осіб задіяних у сфері освіти включає:
а) назви осіб, які здійснюють навчальний процес; б) назви осіб, на яких
спрямований навчальний процес. Розглянемо назви осіб, які здійснюють
навчальний процес. У тільки чоловічому роді назви осіб, які здійснюють
навчальний процес складають 0,4 %: метр, доцент, декан, педагог, ректор і
т. д. Тобто, ми бачимо, що в цій підгрупі тільки в чоловічому роді
вживаються назви осіб, що посідають вищі посади в даній галузі.
Інша справа з іменниками тільки в жіночому роді, які складають
всього 0,02 %, і це такі назви: бонна, дуенья і т. д. Бачимо, що назви осіб, які
здійснюють навчальний процес, у тільки жіночому роді, по-перше, застарілі,
по-друге, стосуються не так навчання, як виховання.
Лише 0,2 % відповідників існує на позначення осіб, які здійснюють
навчальний процес: викладач – викладачка, вихователь – вихователька,
учитель – учителька, хоча, коли порівняти статистики різних країн, то чітко
видно, що з року в рік частка жінок в учительській професії неухильно
зростає.
Інша закономірність полягає в тому, що частка педагогів – чоловіків
зростає від нижчого до вищого ступеня освіти: мінімум чоловіків працюють
учителями початкової школи, більше їх з‘являється в старшій школі, а ще
більше – у середній спеціальній та вищій ланках освіти.
Якщо говорити про назви осіб, на яких спрямований навчальний
процес, то іменники тільки в чоловічому роді складають 0,9 %: аудитор,
бурсак, бурш, дисертант, екстерн, ліцеїст, магістр і т. д. Тобто, це назви
учасників процесу, які в своїй більшості вживаються і в наш час, і часто
називають осіб, що здобуває (або здобула) певний ступінь.
У жіночому роді налічується 0,1 % назв осіб, на яких спрямований
навчальний процес. Серед них такі слова: інститутка, курсистка,
пепіньєрка і т. д. Тобто це застарілі слова, що не є актуальними в наш час.
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У жіночому і чоловічому роді з паралельною семантикою в підгрупі
назв осіб, на яких скерований навчальний процес, складає 1 %: абітурієнт –
абітурієнтка, дипломант – дипломантка, вихованець – вихованка, випускник
– випускниця, шестикласник – шестикласниця тощо [10].
Отже, в навчальному процесі теж спостерігається гендерна нерівність.
Попри те, що більшість шкільних викладацьких посад займають жінки,
керівні посади в освіті вони отримують рідше. Учителі-чоловіки швидше і
пропорційно частіше отримують адміністративні посади. Це знаходить своє
відображення в мові; бо тільки в чоловічому роді існують назви керівних
посад в освіті. Також спостерігається тенденція зростання від нижчого до
вищого ступеня освіти, а тому тільки в чоловічому роді вживаються слованазви викладачів у вищих навчальних закладах. Назви осіб, що здійснюють
навчальний процес, які вживаються тільки в жіночому роді, стосуються
переважно виховання і є застарілими в наш час.
Щодо об‘єктів навчання, то тільки в чоловічому роді вживаються
назви, які, на відміну від назв тільки в жіночому роді, використовуються в
наш час і вказують на особу, що здобула, або здобуває певний ступінь, але
стосуються вони рівнозначно як чоловіків, так і жінок. Тоді коли лише в жіночому роді використовуються застарілі назви, що не є актуальними в наш час.
На думку Світлани Сененко, сексизм є не менш шкідливим і для
чоловіків. Він обмежує їхній професійний вибір (спробуйте, наприклад,
знайти чоловіка — вихователя дитячого садочка!), відбирає в них дітей у
разі розлучення, нав‘язує багатьом із них жорсткий, брутальний стереотип
мужності, що передбачає необхідність домінування і контролю, а якщо не
виходить — то й насильства над жінкою. Очевидно, що з такими
установками здорових стосунків, які базувалися б на коханні-інтимності,
побудувати неможливо, а отже, сексизм, фактично, позбавляє цих чоловіків
можливості особистого щастя.
Ще одним класичним проявом античоловічого сексизму є «зведення
чоловіка до ролі економічно-сировинного придатку сім‘ї, переконаність у
тому, що відповідальність за матеріальне забезпечення лежить виключно на
чоловікові». Борці з сексизмом не хочуть зняти відповідальності з чоловіків і
перекласти її на жінок. Розподіл сімейних обов‘язків – це внутрішня справа
сім‘ї, і багато що тут залежить не тільки від чийогось бажання, а й від різних
обставин, у тому числі й зовнішніх. Проста відмова від сексизму дає чоловікам додаткові рівні свободи для кращого вирішення сімейних завдань [9].
Як же ми можемо подолати мовний сексизм і що таке несексистська
мова? Завдяки прийнятій у 1990 році Радою Європи рекомендації про
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усунення сексизму з мовного вжитку та затвердженій у 2010 році резолюції
про боротьбу з сексистськими стереотипами в медіях, наразі в країнах
Європи та в США несексистська мова визнана загальноприйнятною та
обов‘язковою на міжнародних зустрічах усіх рівнів та в офіційній
документації.
Лінгвістки й активістки розробили рекомендації щодо поступової
зміни мовних норм, які включали в себе стратегію нейтралізації та стратегію
фемінізації. Потрібно наголосити, що впровадження цих стратегій в будь-яку
мову має свої особливості, адже кожна мова є унікальна і потребує
індивідуального підходу. Наприклад, англійська мова, позбавлена
граматичної категорії роду, розвинула стратегію нейтралізації, тобто
уникнення будь-яких форм, що вказують на стать у назвах професій та
занять. Наприклад, усі слова з коренем man (чоловік) послідовно заміщені на
person (людина), замість policeman чи fireman пропонують вживати
policeofficer і firefighter, замість sportsman вживають athlete; замість
займенників heіhis на позначення людини загалом уживають або паралельні
форми she/he, they, або ж виключно жіночі форми she і her.
Наприклад: The student may exercise his right to appeal. He must do so
before the due date. – The student may exercise her/his (their) right to appeal.
She/he (they) must do so before the due date.
До німецької мови булла застосована стратегія фемінізації, тобто
кожна назва людини за професією чи родом занять подається у формах
жіночого і чоловічого родів (Lehrfrauenund Lehrlinge – учениці й учні; liebe
Zusсhauerinnenund Zuschauer – шановні глядачки і глядачі; Kolleginnenund
Kollegen – колежанки та колеги). На письмі вводяться окремі графічні знаки.
Наприклад, на позначення загального роду вживають жіночий StudentIn −
студентКа, LehrerIn − викладачКа, або паралельні форми в дужках
Student(in) – студент/-ка, Lehrer(in) – викладач/-ка чи через слеш
Student/innen – студенти/-ки, Lehrer/innen – викладачі/-ки. Реформи
французькоі мови поєднали опис ані вище стратегії в одну – змішану
стратегію [6, c.126-127].
Українській мові властиве пряме називання (номінація) осіб жіночої
статі за допомогою майже десятка суфіксів різної продуктивності (-иц(я), ин(я), -к(а), -ш(а), -их(а), -ес(а), -ис(а), -j(а)), причому часто номени як осіб
жіночої, так і осіб чоловічої статі паралельно утворюються від корневої
морфеми, а не тільки номени осіб жіночої статі від от основи номена особи
чоловічої статі. Такі суфікси не мають негативного забарвлення, наприклад:
досліджувати → дослід+ник+ᴓ і досліджувати → дослід+ниц+я. За
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результатами досліджень О.А. Малахової, в українській мові нині абсолютно
стилістично нейтральними й правомірними (зафіксовані у згадуваному вже
Великому тлумачному словникові сучасної української мови) є слова автор і
авторка, абітурієнт і абітурієнтка, абонент і абонентка, абстракціоніст і
абстракціоністка,
авантюрник
і
авантюрниця,
автоматник
і
автоматниця, автомобіліст і автомобілістка, агітатор і агітаторка,
агроном і агрономка, адміністратор і адміністраторка, адресант і
адресантка … і це тільки літера «А»! [11, с.4-5]
У той же час Словник не фіксує жіночого роду у таких назв професій і
родів діяльності як аудитор, авіадиспетчер, авіатор, автовласник,
автоводій, автоінспектор, автономіст, автопасажир, агент, аграрник,
агресор, акціонер і ще 105 слів на літеру «А».
Але український жіночий словотвір наразі дуже стрімко розвивається,
і, згідно результатів глибокого та ґрунтовного дослідження А. Нелюби, для
творення фемінітивів в українській мові найчастіше використовують
наступні суфікси [12, c.49-54]:
 суфікс-К-, який є найпродуктивнішим, позаяк за його допомогою утворено
більшість фемінітивів-новотворів (доцент – доцентка, ректор –
ректорка, учитель – учителька, аспірант – аспірантка, студент –
студентка, абітурієнт – абітурієнтка, дипломант – дипломантка,
ліцеїст – ліцеїстка, магістр – магістерка, викладач – викладачка,
президент – президентка, директор – директорка, професор –
професорка, кандидат – кандидатка, депутат – депутатка, прем’єр −
прем’єрка);
 суфікс-ИЦ-, який додається до чоловічої основи на -(н)ик, -ець (засновник
– засновниця, підприємець – підприємиця, переможець – переможниця,
початківець – початківиця);
 зростає продуктивність суфікса -ИН-, який раніше використовувався лише
в кількох словах, а тепер додається і до основ на -ець (виборець –
виборчиня, фахівець − фахівчиня), і до основ на приголосний, які тривалий
час вважались як такі, що не піддаються фемінізації(зоолог – зоологиня,
еколог – екологиня, філолог – філологиня, шеф – шефиня, член – членкиня,
ворог – ворогиня, фотограф – фотографиня). До речі, знаний український
філолог Олександр Пономарів прокоментував цю тенденцію так:
«Продавчиня» звучить набагато краще, ніж «продавщиця». Порівняймо:
«кравчиня» від «кравець», як «продавчиня» від «продавець».
«Фотографиня» незвично, але відповідає законам українського
словотвору, і до цього слова можна звикнути».
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 Суфікс -ЕС- додається до іншомовної основи (барон – баронеса, критик –
критикеса), хоча він є найменш продуктивним зі всіх (навіть поетка
витісняє поетесу, акторка − актрису).
Але справа не тільки в суфіксах. За О. Малаховою, до засобів, що
продукують андроцентризм у мові і яких варто позбавлятися, належать
також:
а) використання при звертанні до осіб обох статей тільки іменників
чоловічого роду у формі однини: Дорогий друже!; краще – Дорогі друзі!;
б) використання при звертанні до осіб обох статей тільки іменників
у формі множини, що утворені від іменників чоловічого роду: Шановні
журналісти! Дорогі студенти!; можна використовувати збірні поняття –
Шановні журналістки й журналісти! чи Шановна медіаспільното!; Дороге
студентство!; Шановна аудиторія!
в) використання у поєднанні із займенником дієслова у формі
теперішнього часу чоловічого роду: Якщо ти здатний вивчити ці слова…;
краще – Якщо ти можеш вивчити ці слова … чи Якщо ми здатні вивчити ці
слова …
г) узгодження дієслова з іменником у формі чоловічого роду однини,
якщо йдеться про жінку; якщо ще важко сприймаються слова директорка,
завідувачка, то можна хоча б використовувати суфікс і закінчення жіночого
роду: Ректор університету повідомила… [11, c.5-6]
Можемо зробити висновок, що випадки владних/субординативних
гендерних смислів та пейоративізації назв жіночого роду засвідчують, що
мова виконує нормотворчу функцію. Завдяки актам опису і називання вона
створює чоловіче як позитивне, статусне і як власне норму. Наведені
приклади показують, що мова не є нейтральною й аполітичною. Вона
функціонує як соціальний інститут, який вибудовує смисли дискурсивно, а
відтак, гендерує суспільство [6].
В українському суспільстві, як в будь-якому патріархатному
суспільстві сексизм спрямований в найбільшій мірі на жінок. Використання
нами сексистської мови, транслювання гендерних стереотипів призводить до
звуження сфер та засобів жіночої самореалізації до приватної сфери та до,
так званих, «жіночих» видів зайнятості, до жорсткіших вимог та приписів
щодо жіночої моральності і поведінки та, відповідно, до суворіших санкцій
за їх порушення; до підвищених естетичних вимог до жіночої зовнішності;
до контролю над жіночим тілом і сексуальністю; до гіперболізації жіночих
репродуктивних функцій тощо. У той же час сексизм обмежує можливості
особистісного та професійного росту і для чоловіків, змушує їх поводитись
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не властивим для багатьох з них чином, позбавляє їх можливості особистого
щастя тощо.
Ми, звиклі до норм своєї мови, призвичаюємось до того погляду, який
вона нам накидає. Але протягом багатьох років європейські країни змінюють
та формують цю мовну норму самі, і роблять це успішно. Тож черга за
українством, тим більше, що українська мова дає нам майже необмежені
можливості для вироблення адекватного сучасного жіночого назовництва.
Література
1. Кіммел Майкл С. Гендероване суспільство/ Пер. з англ. C. Альошкіна. – К.:
Сфера, – 2003. – 490 с.
2. Малахова О.А. Гендер в сучасній українській лінгвістиці: джерела й
перспективи / Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії: зб. Матеріалів
міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2011 р). – Тернопіль, 2011. –
С. 366-369.
3. Скорик М.М. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / Скорик М.М. –
К.:―К.І.С.‖,2004.–536с.
4. Гендерная лингвистика в Беларуси и Чехии: беседуют Катерина Кедрон и
Александр Першай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://thebridgemoct.org/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%
B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%
83%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D1%87%D0%B5/.
5. Мельник Т.М., Кобилянська Л. С. Сучасне гендерне мислення. – К.,2005.–167 c.
6. Гендер для медій // М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк, О.Плахотнік,
О. Приходько, О. Синчак та С. Шимко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua.boell.org/uk/2013/12/30/gender-dlya-mediy.
7. Резанова З.И.
Гендерная
метафора:
типология,
лексикографическая
интерпретация, контекстная репрезентация// Вестник томського государственного
университета // Филология. № 2(14), 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
file:///C:/Users/Sony/Downloads/gendernaya-metafora-tipologiya-leksikograficheskayainterpretatsiya-kontekstnaya-reprezentatsiya.pdf.
8. Політики і сексистські висловлювання в минулому і нині [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://povaha.org.ua/polityky-i-seksystski-vyslovlyuvannya-v-mynulomu-inyni.
9. Сексизм, безглуздий і нещадний // C. Сененко [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/seksizm,_bezgluzdiy_i_ neschadniy.html.
10. Словник української мови, тт. 1–11, Київ: «Наукова думка», 1970 – 1980.
11. Малахова О. А. Ми у мові і мова в нас або Мова і гендер // Гендерний журнал
«Я». – Харків: ГІАЦ «КРОНА», 2012. – № 3 (31). – 40 с. – С. 24 – 26.
12. Нелюба А.М. Інноваційні зрушення й тенденції в українському жіночому
словотворі / Нелюба А.М. // Лінгвістика. – 2011. – № 2 (23).
- 186 -

к. и. н. Мицюк Н. А.
Смоленский государственный медицинский университет
(Российская Федерация)
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
АРИСТОКРАТОК В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (1860–1917 ГГ.)1
В репродуктивном поведении россиянок пореформенной России
происходили существенные изменения, связанные с переходом от
естественного процесса воспроизводства к его рационализации благодаря
широкому применению средств контрацепции. Российские исследователи
касались данной проблемы вскользь, не ставя задачу всестороннего анализа
данного явления. В то же время трансформация репродуктивного поведения
населения – привлекательная тема для междисциплинарных исследований на
Западе,
позволяющая
определять
положение
женщины,
зависимость/независимость ее от патриархатных норм и этакратического
гендерного порядка той или иной эпохи. Опираясь на широкий круг
эгодокументов, истории болезней, врачебных отчетов, статистических
данных, с использованием антропологического, феминистского, социальноконструктивистского подхода, задача представленного исследования
состояла в выявлении основных тенденций и причин революционных
изменений репродуктивного поведения россиянок.
Одной из важнейших тенденций брачного, репродуктивного и
сексуального поведения аристократок явилось повышение возраста первого
деторождения. Несмотря на то, что закон позволял девицам выходить замуж
с 16 лет, дворянки не спешили воспользоваться этой возможностью.
Статистические и врачебные отчеты также подтверждают, что в
пореформенной России наблюдалась устойчивая тенденция повышения
брачного возраста. Средний возраст невест в Москве и Санкт-Петербурге в
начале XX в. составлял 24,6–25,1 лет. В Харькове до 20 лет в брак вступало
менее 12% горожанок, зато более 59% женщин выходили замуж в возрасте
от 20 до 29 лет. Изучение автобиографических документов, где отражены
основные вехи женских судеб, подтверждают статистические данные. Об
этом свидетельствуют разнородные по характеру архивные материалы
(отчеты родильных отделений, документы о бракоразводных процессах,
1

Проект РГНФ № 14-31-01217
- 187 -

сведения метрических книг, личные дела учительниц, врачей и др.). Данный
процесс был вызван появлением новых сфер для реализации гендерной
идентичности дворянок вследствие либерализации и эмансипации, и
разрушением патриархатного гендерного порядка.
Еще одной важной составляющей рационализации женской
сексуальности пореформенной России стало сокращение количества
беременностей и родов в жизни аристократок. Модернизация российского
общества, распространение идей либерализма, гуманизма, развитие
женского просвещения приводили к индивидуализации сознания. Частные
интересы все чаще становились выше групповых, в том числе семейных. И
если на Западе складывание европейского типа брачности (более поздний
возраст вступления в первый брак от поколения к поколению) и,
соответственно,
снижение
рождаемости
имело
эволюционный
межпоколенный характер, то в России новый тип рождаемости в дворянской
среде оформился буквально на протяжении одного поколения. Особенно это
касалось северо-западных российских губерний, высшие слои общества
которых испытывали мощное влияние европейской культуры и европейского
образа жизни. Согласно статистическим данным конца XIX в., в дворянских
семьях наблюдалось сокращение рождаемости в 2, а то и в 3 раза по
сравнению с серединой XIX в.
Изменение женского репродуктивного поведения приводило к
трансформации института материнства. Повышение детородного возраста,
сокращение количества беременностей и родов в жизни женщины
кардинально меняли ее отношение к предстоящему материнству и детям.
Вступление в брак и деторождение в этом возрасте также способствовали
появлению нового типа матерей, для которых материнство становилось
значительным событием жизни, которому они целиком и полностью
отдавались. Сексуальная жизнь замужней женщины становилась все более
независимой от ее репродуктивных способностей, наблюдался процесс
автономизации матримониального, сексуального и прокреативного
поведения.
Основным средством ограничения рождаемости в высших слоях
российского общества становились контрацептивы. Причины, по которым
средства контрацепции устойчиво входили в жизнь российских дворянок,
состояли в разорении поместного дворянства; в распаде традиционной
дворянской семьи; расширении женской эмансипации; появлении идеологии
«осознанного материнства» и концепции женской репродуктивной свободы.
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Средства контрацепции использовали не только эмансипированные
дамы, «новые женщины», но и рядовые дворянки. Доказательством тому
были: устойчивая тенденция сокращения числа детей в дворянских семьях в
условиях длительного репродуктивного периода супругов; многочисленные
указания на это врачей, писателей и публицистов; массовая реклама
контрацептивов в столичных и провинциальных журналах; упоминания о
них в эго-документах. В обществе сохранялось амбивалентное отношение к
контрацепции. Большинство одобряло лишь супружеское воздержание.
Первыми пропагандистами специальных средств контрацепции в России, в
отличие от своих западных коллег, стали врачи, которые видели в них
панацею от венерических заболеваний и абортов. Несмотря на острую
критику контрацептивов со стороны литераторов, врачей, публицистов
конца XIX в., те же врачи стали пропагандировать их использование в
начале XX в. Данный вопрос обрел особую актуальность в рамках Общества
русских врачей и на Пироговском съезде 1913 г. Врачи были вынуждены
согласиться с тем, что в выборе между абортивной практикой, масштабным
распространением сифилиса и использованием противозачаточных средств
последнее
является
предпочтительным.
Для
врачей-феминисток
контрацептивы были средствами к репродуктивной свободе женщин.
Несмотря на негативное отношение дворянок к средствам контрацепции, они
охотно ими пользовались, что создавало им условия для поиска новых форм
гендерной идентичности. Без контрацептивных практик невозможно было
представить выход российской женщины на авансцену российской истории.
Это своего рода скрытый механизм, при помощи которого российская
дворянка могла преодолеть рамки природного бытия и обрести социальную
свободу. В результате планирование семьи становилось важной
составляющей российских семей высшего сословия.
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Мордвінова Н. О., Кригіна І. М.
Харківський автомобільно-дорожній технікум
ЖІНКА І ВІЙНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
«У війни не жіноче обличчя» – цей вислів знають усі. У мирний час
важко уявити, як жінки, створені життям для її продовження, існували на
війні і кожен день долали страх. Тендітне створіння, слабка стать – жінкам
не місце в бою, але вони добровільно йшли на фронт, стаючи снайперами,
танкістами, мінерами, рятували поранених воїнів теж вони. Треба
відзначити,що жінки брали участь у війнах ще з давніх часів. В Афінах і
Спарті в грецьких військах воювали жінки. Навіть слов'янки ходили іноді на
війну з батьками і чоловіками не боячись смерті. І під час Першої світової
війни багато жінок теж стали служити у військових госпіталях і санітарних
поїздах. А під час Другої світової війни світ став свідком жіночого
феномена. Жінки несли службу у всіх родах військ в багатьох країнах світу.
Участь жінок у війні, не тільки як медичного персоналу, але й зі
зброєю в руках, це реальність ХХ та ХХІ століття. Особливо масовим це
явище стало в період Другої світової війни. Після революції політика
радянської держави в жіночому питанні спрямована на залучення жінок у
суспільне виробництво, сприяла швидкому розвитку емансипації з усіма її
наслідками. В результаті, участь жінок у найбільш важкій фізичній праці,
залучення їх до традиційно «чоловічих» професій, до занять військовоприкладними видами спорту підносили громадській думці як найбільше
досягнення соціалізму, вияв справжньої «рівності статей» і звільнення жінки
від «домашнього рабства». Ідеї емансіпації були найбільш популярні у
молодіжному середовищі, а масові комсомольські заклики, набори та
мобілізації під гаслами: «Дівчата – на трактор!», «Дівчата – в авіацію!»,
«Дівчата – на комсомольську будову!» і т. ін. були
свого роду
психологічною підготовкою до масової участі радянських жінок у майбутній
війні. З початком війни сотні тисяч жінок кинулися в армію, не бажаючи
відставати від чоловіків, відчуваючи, що здатні нарівні з ними, винести всі
тяготи військової служби, а головне – затверджуючи за собою рівні з ними
права на захист Батьківщини. Вони були готові до подвигу, але не були
готові до армії, і те, з чим їм довелося зіткнутися на війні, виявилося для них
несподіванкою.
Жінки опанувалили такі професії, які були в змозі тільки чоловікам: в
1939 р тільки в металообробній промисловості близько 50 тис. жінок
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працювали токарями, 40 тис. – слюсарями, 24 тис. – фрезеровщицями, 14
тис. інструментальщицями т.д. Радянські жінки зайняли чільне місце і в
рядах інтелігенції.В 1 934 було 10 % жінок інженерно – технічного
персоналу промисловості СРСР, а в хімічній промисловості вони склали 22,5
%. У швейній промисловості вони становили 1/4 частину інженерів і
техніків, у вовняній - 1/5 частину.
Роль жінок в порятунку поранених – неоціненна. Завдяки дівчатамсанінструкторам близько 70% поранених поверталися на фронт. Серед
фельдшерів і медсестер Червоної армії чотири з п'яти були жінки. Серед
військових лікарів (у тому числі хірургів) їх було трохи менше половини.
Друга Світова була війною тотальною, вона вимагала неймовірних
зусиль від багатьох людей. Якщо раніше воювали головним чином чоловіки,
то в цю війну і жінкам довелося взяти на себе важкий тягар і довести, що
вони здатні долати величезні труднощі.
Більше того, у воєнний час жінки нерідко ставали до строю разом з
чоловіками, і якщо не воювали самі, то активно підтримували войовничі
устремління. І, хоча в переважній більшості випадків, в армії командували
чоловіки, в історії траплялися і воєначальники-жінки, які натхненно вели
солдаті у бій.
Жіночі з'єднання є і в більшості сучасних армій, хоча найчастіше
жінки не беруть безпосередньої участі в боях. У деяких арміях жінокновобранців навіть не навчають володінню з зброєю та бойовим прийомам,
однак частіше буває навпаки. Ізраїльські жінки-військовослужбовці,
наприклад, входять до складу бойових частин. Сьогодні в більшості західних
армій жінок більше, ніж будь-коли. Найбільше жінок у армії США – там їх
10% від загальної кількості. При цьому вони служать не в місцях, віддалених
від районів можливих конфліктів, а рівномірно розподілені по численним
«гарячим точкам».
На сьогодні у Збройних силах України служать 110 тисяч жінок.
Статистичні дані проведеного соціологічного опитування у
структурних підрозділах видів Збройних Сил України свідчать, що
найбільша кількість військовослужбовців-жінок проходять службу на
посадах військовослужбовців служби за контрактом. Освітній рівень
військовслужбовців-жінок значно вищий. Існують, як суб‘єктивні так і
об‘єктивні причини, що впливають на такі кількісні зміни. В першу чергу це:
 не вирішення соціальних питань військовослужбовців,
 існуюча конкуренція на ринку праці,
 низький рівень грошового забезпечення військовослужбовців,
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 демографічна ситуація.
Майже кожну четверту посаду в українському війську обіймають
жінки. Це і зовсім юні солдати-контрактниці військ ППО, і досвідчені
телеграфістки телефонно-телеграфного центру вузла зв‘язку штабу
Південного Оперативного командування. Найбільша кількість жінок – понад
47 тисяч – служить і працює в найбільшому за чисельністю виді Збройних
сил – Сухопутних військах. З них близько 1700 – офіцери і прапорщики.
Забороняється призначати жінок на посади, що передбачають роботу з
отруйними речовинами, вибуховими речовинами, озброєнням і засобами
радіаційного, хімічного, біологічного захисту, на усі посади на підводних
човнах і надводних кораблях, у військових частинах спеціального
призначення, посади, робота на яких пов‘язана з безпосереднім гасінням
пожеж, водолазними роботами, та деякі інші.
Війна не розбирає статі. Українські жінки взяли в руки зброю, щоб
захистити свою землю. Відважні українки показали себе не менш вправними
солдатами, ніж чоловіки.
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к. і. н., доц. Ніколаєнко О. О.,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТ
НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. ХХ СТ.
Революція 1905-1907 рр. змінила суспільно-політичну ситуацію в
Російській імперії. Одним із її головних надбань став закон від червня
1906 р. про дозвіл відкриття національно-культурних об‘єднань. Він поклав
початок потужному національно-культурному руху польського населення в
Наддніпрянщині, в якому важливу роль відігравали жінки. Визначити,
якими були функції польок в організації культурного простору міст, як їх
діяльність вплинула на місцеву польську людність і на них самих є
завданням нашого дослідження.
Для аналізу були обрані три великих освітньо-промислових центра,
якими на поч. ХХ ст. були Київ, Харків і Одеса. В цих містах мешкала
численна польська спільнота, що відрізнялась громадською активністю,
створивши декілька різноманітних суспільних організацій.
Дозвіл на відкриття національних культурних установ зробив
можливим створення декількох польських організацій в Києві, серед яких
важливе місце посідали Oswiata i Ogniwo. Перше товариство прагнуло
поширювати навчання польською мовою, відкривати школи. Така діяльність
налякала владу і невдовзі, наприкінці 1906 р., організацію було закрито.
Ogniwo став клубом родинного дозвілля. В ньому проводились різноманітні
зустрічі, лекції, концерти, літературно-музичні вечори. Фактично,
організація стала наступницею Oswiata і продовжувала її діяльність.1
Крім загальнокультурних організацій в Києві виникли і товариства, що
об‘єднали людей певних мистецьких зацікавлень. Так при Ogniwo був
створений хор Лютня, де більшість членів складала молодь, яку
приваблював спів патріотичних польських пісень.2 Було засноване і
товариство шанувальників драматичного мистецтва.3
З відкриттям в Одесі влітку 1906 р. Польського Дому, організації, яка
об‘єднувала поляків міста і надавала можливість влаштовувати громадські
зібрання і акції культурно-просвітницького характеру, життя польської
1

ЦДІАУК (Центральний державний історичний архів України в м. Києві). – Ф. 275, Оп.1,
Сп. 2198. – Арк. 10 зв. – 11.
2
ЦДІАУК. – Ф. 275, Оп.1, Сп. 2198. – Арк. 35.
3
ЦДІАУК – Ф. 274, Оп.4, Сп. 205.
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спільноти міста пожвавилось.4 Це товариство стало найбільш
демократичним і популярним в польському середовищі міста. Його метою
було не тільки об‘єднання польської колонії, але й практична культурнопросвітницька діяльність – організація бібліотеки, шкіл, будинків
інформації, надання медичних та юридичних послуг, влаштування курсів,
лекцій, дискусій, видання книг, брошур тощо.5
Для реалізації програми організації діяло п‘ять відділень – господарче,
бібліотечне, шкільне, лекційне і видовищ. Найбільш плідно працювали
лекційне, бібліотечне відділення та видовищ. Раз на два тижні відбувались
лекції з метою популяризації знань, присвячені видатним особам, як
правило, польським письменникам. Щотижня відбувались театральні
постанови або популярні концерти, на які збиралось польське населення тих
низів суспільства, які не могли собі дозволити купити квиток до
професійного театру.6
Серед п‘яти відділень товариства, жінки виступали активними
учасницями двох – бібліотечного та видовищ.7 Мається на увазі, що жінки
могли приходити на лекції, але самі лекцій не читали. А от брати участь у
влаштуванні свята, театрального дійства, концерту, жінки не тільки могли
собі дозволити, але й залюбки займались цією справою.
Діяльність названих організацій і в Києві, і в Одесі була ускладнена
тими перепонами, що чинила влада. Напередодні вистави чи концерту
необхідно було подати до місцевої влади сценарій заходу і отримати
схвалення та дозвіл на його проведення. На багатьох мистецьких вечорах
були присутні жандарми, які подавали звіти про дотримання сценарію. Ці
формальності гальмували вільний розвиток польського громадського життя,
але й перетворювали його у чинник протидії владі, символічний опір.
Харківська польська громада теж витворила власну інституцію у
1909 р, заснувавши Дім Польський. Організаторами та керівниками цього
товариства були відомі поляки міста, що належали до заможної інтелігенції.
Діяльність організації надала регулярного характеру аматорським виставам,
які польське товариство ставило ще з кінця ХІХ ст. У драматичних
постановах брали участь, не зважаючи на станову чи статеву

4

Ніколаєнко О. О. Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор‘я
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст./ О. Ніколаєнко// Історичний архів. – Миколаїв, 2010. –
В. 5. – С. 28-32.
5
ДАОО (Державний архів Одеської області). – Ф. 2, Оп.7, Спр. 38. – Арк.2,3.
6
ДАОО. – Ф. 2, Оп.7, спр. 38. – Арк. 37-38.
7
ДАОО. – Ф. 2, Оп.7, Спр. 38. – Арк. 41-47.
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приналежність.8 Харківський Польський дім збирав як студентську молодь,
так і вихідців із середовища крупних промисловців і підприємців, і творчу
інтелігенцію.
Польський дім влаштовував зібрання не часто (восени - відкриття
сезону, 3-6 вистав з водевілями, новорічний бал, декілька лекцій і концертів),
але їх підготовка об‘єднувала польську спільноту, надаючи досвід
громадської єдності.
Треба сказати, що у всіх названих товариствах брали участь жінки.
Про їх діяльність ми можемо дізнатись лише опосередковано. Польки були
активними учасницями театральних і музичних товариств. Як правило, вони
виявляли себе при підготовці театральних виступів, були акторками,
співачками чи акомпаніаторами на музичних вечорах. Саме на жінок
покладалось і оформлення залів, їх прикрашання до публічних заходів,
підготовка костюмів, реквізиту тощо.
Жінки виявили свої таланти у драматичному мистецтві. Серед відомих
польок автори називають Долнер, яка створила аматорський театр в Києві.9
Відомою також була і С. Висоцька, засновниця експериментального театру
«Студії».10
Одним з напрямків діяльності мистецьких організацій було утримання
бібліотек. Так як значна кількість польських книг була заборонена,
зберігання книжок ставало небезпечною справою. Влаштувала в своєму домі
бібліотеку харків‘янка Х. Сікорська, яка до того ще й приймала залюбки у
себе вдома польське товариство.11
Бібліотеку, якою користувались члени декількох київських товариств,
зберігала О. Д. Олецька.12 Крім книжок польською мовою, до читальні
надходили періодичні видання з Польщі, що приваблювало багатьох читачів.
У бібліотеці О. Д. Олецької проходили також лекції, на які запрошувались
діячі культури, літературно-музичні вечори. Але небезпека полягала в тому,
що коли у 1912 р. під натиском доносів царські жандарми здійснювали

8

Ніколаєнко О. О. Організація і діяльність польських товариств у Харкові в кінці ХІХ –
початку ХХ ст. // Польська діаспора у Харкові. Історія і сучасність. – Харків, 2004. – С. 821.
9
Korczynski J.Troche wspomnien z Zytomerza lata ucznijowskie (1897-1908) // Pamietnik
Kijowski. – T.2. – s. 233-242.- s. 240.
10
Горботовський П. Польське театральне життя в Києві 1905-1918 рр. за документами,
збереженими в Київських та Варшавських архівних фондах// Українсько-польські
культурні взаємини. Вип. 2.– Київ, 2008. С. 207-227.
11
Nowak S. Z moich wspomnień (Lata szkolne 1884-1902). – Częstohowa, 1994. – s. 90.
12
.ЦДІАУК. – Ф. 275, Оп.1, Сп. 1934. – Арк. 6; Ф. 442, Оп. 857, Сп. 2. – Арк. 183, 188.
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обшуки в багатьох домівках знаних поляків Києва, вони зачепили і
утримувачку бібліотеки.13
Бібліотека Одеського Польського Дому також була у підпорядкуванні
жінок, серед яких варто назвати А. Г. Хмелевську, в майбутньому
засновницю Одеського товариства рівноправ‘я жінок. На кінець 1909 р.
зібрання книжок налічувало 4, 5 тисячі томів. Саме в цей час були
сформовані каталоги, книжки, яких нараховувалось більше двох тисяч,
розставлені по відділам, встановлені щоденні чергування з активістів
секції.14
Отже, жінки знаходили застосування своїм здібностям у лавах
позастанових організацій. Умови поліетнічного міста, національних утисків,
розуміння небезпеки втрати національної ідентичності і відповідальність за
її збереження викликала до життя спільні громадські ініціативи, в яких
жінки відігравали важливу роль. Участь у культурних товариствах не тільки
розширювала межі жіночого світу, але й надавала жіноцтву необхідні
соціальні зв‘язки, досвід громадської діяльності, впливала на світогляд та
самооцінку. Жінки не тільки входили до культурних товариств, але й пізніше
змогли стати засновницями жіночих організацій.
Умови міста кидали виклик становому характеру дворянської
культури. Розшарування дворянства йшло паралельно з ускладненням
соціальної структури і становленням інших соціальних верств. Саме їм
належить провідна роль у збереженні національної культури. Жіноцтво
брало участь у мистецьких заходах і організаціях культури, але відігравало,
скоріше, допоміжну роль. Одночасно, досвід громадської діяльності в цих
товариствах сприяв становленню свідомості жінок і розгортанню польського
жіночого руху в Україні.

13
14

ЦДІАУК. – Ф. 275, Оп. 2, Спр. 95. – Арк. 152.
ДАОО. – Ф. 2, Оп.7, Спр. 38. – Арк. 43-45.
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РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
(на прикладі студентів та студенток ХНТУСГ ім. Петра Василенка,
які перебувають за кордоном)

Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в
тому, що пo-першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї
життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати
взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина
робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів.
Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість
формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв‘язки, сoціальний
кoнтроль.
Гендерна нерівність є одним з проявів соціально-економічної
диференціації населення, що зумовлює різні можливості самореалізації
жінок та чоловіків у суспільстві. Гендерні уявлення особистості формуються
під впливом гендерних стереотипів - набору загальноприйнятих норм і
суджень, що стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і
жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи
закріплюють існуючі гендерні розбіжності і стають завадою до змін у сфері
гендерних відносин.
Розуміння гендерного стереотипу надзвичайно важливо, оскільки
кожна людина є індивідуальністю, зі своїм набором психологічних якостей і
властивостей, співвідношенням маскулінності і фемінності у психіці.
Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через
конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок
формується в різних соціально-психологічних умовах. Гендерна соціалізація
включає дві взаємозалежні частини: по-перше, освоєння прийнятих моделей
чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і стереотипів; подруге, вплив соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому
визначених суспільством правил і стандартів поводження для чоловіків і
жінок.
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Культура кожного суспільства містить узагальнені уявлення про те,
якими є чоловіки й жінки та чим вони повинні займатися. Такі узагальнені
усталені уявлення називають гендерними стереотипами. Вони стають
затребуваними в різних сферах життя суспільства – політичній, економічній,
соціальній в силу низки причин: стать легко ідентифікується індивідом;
стереотипні уявлення про чоловіків і жінок співвідносяться з його або її
особистим досвідом; відносини статей сприймаються як чи не найбільш
очевидні, зрозумілі, а тому легітимні.
Ті чи інші потреби чоловіка й жінки обумовлені не природою, а
суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є
безумовною перешкодою для їх кар‘єрних планів, тому у всьому світі
зростає показник середнього віку материнства. І це та об‘єктивна реальність,
з якою приходиться рахуватися державам, плануючи свою демографічну
політику.
Стереотипи є невід‘ємним елементом повсякденного життя та
формуються відносно легко, оскільки соціалізація і культура породжують у
нас ряд очікувань щодо поведінки та рис інших людей.
В українському суспільстві
в процесі розвитку цивілізації
сформувалися певні стереотипи, які часто є безпідставними, а іноді просто
безглуздими. Чи не найпоширенішим стереотипом є думка, що жінка –
берегиня родинного вогнища, обов‘язок якої прати, готувати їсти, прибирати
та виконувати всю домашню роботу, а чоловік – годувальник сім‘ї, він має
приносити в хату гроші.
У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні
культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування цих норм
змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного
тиску полягає в тому, що індивід прагне відповідати гендерним ролям, для
того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути не
сприйняття його як частини соціуму. Укорінення певних стереотипних
гендерних атрибутів можна пояснити тим, що ці атрибути набули масового
визнання, що дало змогу вважати їх «справжніми».
Українська молодь живучи за певними гендерними принципами та
нормами нашого суспільства, опиняючись за кордоном відстежує великі
відмінності цих принципів.
Ми намагалися розглянути групу гендерних стереотипів, яка включає
уявлення про чіткий розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками
і жінками. Маскулінність традиційно пов‘язується з публічною сферою, з
участю в житті суспільства, фемінність ‒ із приватною (сім‘я, будинок,
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виховання дітей, побут). Чоловік сприймається в першу чергу як працівник і
громадянин, а жінка ‒ як дружина і мати.
Чи мають гендерні стереотипи місце в сучасному світі? Яке ж
ставлення до жінок у світі?
Про це нам розповіли студенти та студентки ХНТУСГ ім. Петра
Василенка, що мешкають за кордоном.
Так 22 річна Анастасія, яка мешкає в Данії понад півтора року
розповідає: «У Данії панує рівноправність між чоловіком та жінкою. Тут , як
ніде інде поважають жінку її освіченість, працьовитість та
цілеспрямованість. Відносини між чоловіком і жінкою в Данії перевіряються
дуже тривалий час. Пара може прожити один з одним кілька років, і тільки
потім вступити в шлюб. У Данії немає такого поняття, як домогосподарка, і
непрацююча жінка може викликати більше подиву. Навіть, якщо Данія
досить забезпечена, все одно будуть працювати обоє і навіть прийнято
вважати, що жінка втомлюється на роботі набагато сильніше, ніж чоловік.
Жінка в Данії не вважається слабкою, тому що колись країною правили
виключно жінки і з цим звикли рахуватися. Розділення між чоловіком і
жінкою в Данії не існує, і тут немає такого поняття в сім'ї, як поділу
домашнього господарства.»
Єлизавета, 24 роки, проживає в США 4 роки, говорить: «У США як ні
в якій іншій країні жінка може відчувати себе захищеною. Все це через
велику кількість законів на підтримку жінок. Випадки дискримінації мають
місце скоріше як виняток ніж правило. У США жінок поважають, і,
щонайголовніше, не нав'язують стереотипів «жінка-сім'я-дім». Тут просто
величезна кількість бізнес-леді, жінок-військових, і просто жінок, які
займаються роботою не властивою для жінок СНД. »
Валентина, 28 років, мешкає в Німеччині роки, поділилася: «Часто
жінки виїжджають за кордон заради кар'єрного росту, на жаль Німеччина не
та країна де його можна досягти. У Німеччині жінка рідко займає керівну
посаду. Можливо це дивує, адже наряду з Німеччиною завжди стоїть ім'я
Ангели Меркель, але це велика рідкість жінка - керівник, ще й політик.
Жінок шанують, поважають. У німців дуже чітка межа у відносинах між
просто знайомими, друзями, коханими, чоловіком чи дружиною, чи
пересічними людьми, яких ти не знаєш.
Якщо люди не знайомі, то чоловік ніколи не здогадається поступитися
місцем в транспорті дівчині-жінці-дамі-бабусі, не допоможе піднести важких
сумок. Вони настільки цінують особистий простір, що просте запитання «Чи
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можу я Вам чимось допомогти?» може сприйнятися, як натяк на
некомпетентність людини.
До речі, частіше всього німці зустрічаються роками, бо ані жінки, ані
чоловіки не поспішають створювати сім‘ю і народжувати дітей. Кажуть:
мають пізнати один одного краще. В такому випадку чоловіки дарують квіти
і оплачують рахунки в ресторані.
Не зважаючи на те, що тут сила-силенна іноземців, їх недолюблюють,
німці цінують слов‘янських жінок. Німецька жінка виховується вільною
особистістю, вона буде відстоювати свою незалежність, а слов‘янки м‘якіші
сімейних стосунках, бо нас вчать з дитинства, що чоловік в сім‘ї – голова. »
23 річний Юрій, проживаючи в Данії 2 роки, висловився так: «У Данії
80% жінок працевлаштовані, тут немає місця утиску в роботі. Жінка
займається тією роботою, якої хотіла б. Чоловіки їх поважають, і цінують,
тому за статистикою в Данії низький відсоток шлюборозлучних процесів».
Про відносини у Швейцарії розповіла Олена, яка мешкає там вже 4
роки: «На перший погляд тут все, як у нас. Але чим довше живеш у
Швейцарії, тим більше «прозріваєш». Так, в історії з двома колегами і
«походом на каву» все піде за таким сценарієм: вони мило поп‘ють кави
разом, розплатиться кожен за свою і жінка навіть не задумається, що десь
півтори тисячі кілометрів на схід такий хлопець моментально отримав би
репутацію скнари. Хоча примітно, що якщо чоловік цікавиться жінкою вже
як потенційною парою, то у ресторанах він навпаки настоюватиме на тому,
щоб заплатити за вас.
Стереотип «жінка вдома з дітьми, чоловік – на роботі» існує, але
поширений у більшості сімей іноземців. Швейцарки намагаються вийти на
роботу з декрету якомога раніше. Та й взагалі з народженням дітей чекають
до років 30, а як успішна кар‘єра – то й до 35-40. Найбільша різниця
тамтешніх і наших жінок – це ставлення до одягу. Якщо не враховувати
дівчаток-тінейджерів і «дискотечних тусовщиць», ніхто не вдягне взуття на
підборах просто так в магазин чи навіть в центр погуляти. Найбільше, що
цінують в одязі це зручність. Тому мега-яскравим одягом та
15-сантиметровими шпильками ти скоріше відлякаєш чоловіка, ніж
привабиш. Цей феномен, до речі, дуже «заразний». Через рік-два ти вже
автоматично переходиш на кеди, пересідаєш на велосипед, а босоніжки на
підборах взуваєш 2 рази на рік – на балет і на чиєсь весілля.
В‘ячеслав, 32 роки, за кордоном вже 6 років, розповідає: «Швеція вже
давно практикує залучення чоловіків до виховання власних дітей. Для мене
було дивним, що переважно саме татусі гуляють з дітьми всюди. У нас на
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Україні, тим більш в сільській місцевості, це рідкість. В Швеції на кожному
кроці можна побачити хлопчика, який грається посудкою чи лялькою у
візочку, або дівчинку з літаком чи машинкою в руках. З самого дитинства їх
привчають, що батько повинен брати активну участь у вихованні дітей та
допомагати дружині по господарству. А дружина, в свою чергу, може
повноцінно займатися кар‘єрним зростанням. Для мене особисто це
сприйняти було важко.
В Швеції існує міністр з питань гендерної рівності: для дотримання
принципів рівності в різних сферах життя – від освіти до
працевлаштування.»
Висновки. Отож, варто зазначити, що стереотипи в даний час є
невід‘ємним елементом повсякденного життя кожного індивіда нашого
суспільства. У соціумі формування соціальних стереотипів проходить досить
легко, оскільки соціалізація та культура нав‘язують для нас певні норми та
правила, які є загально прийнятими та визнаними. Тому люди керуються
цими нормами та правилами для того щоб відповідати певним соціальним
ролям. Основні чинники формування соціальних стереотипів є як особистий
досвід людини, так і вироблені суспільством норми. Роблячи висновки з
усього вище сказаного можна говорити про те, що стереопити існують
сьогодні у нашому суспільстві. Особливо яскраво себе проявляють гендерні
стереотипи. Також варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з
однієї сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з іншої
вони є носіями певної етнічної інформації, яка допомагала людям протягом
довгого часу бути суспільством.
Порівнюючи стан гендерної політики з розвинутими країнами світу,
зробимо висновки в якому напрямку повинна розвиватись гендерна політика
країни. Повинна посилюватись роль жінки у суспільстві не лише як
«берегині сімейного вогнища», а і рівноправного члена суспільства.
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Подгорна О. Б., Дроздова О. В., Гармаш І. В., Усенко А. К.
Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський медичний коледж №2
ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Постановка проблеми. Завжди існувала думка, що жінка з Венери, а
чоловік з Юпітеру. Проблеми різного плану існували у відносинах між
чоловіком та жінкою з давніх-давен. Ставлення суспільства до людини
формувалось залежно від статі. Завжди жінці відводилась пасивна соціальна
роль, її світ обмежувався рамками сім‘ї, вихованням дітей, піклуванням про
сімейне вогнище. Чоловіку, навпаки відводилась роль соціально значуща, він
мав змогу, не тільки жити у родині за принципом поділяй та володарюй, а
також, приймав активну участь, так би мовити, у справах державних.
Вважається, що жінка створіння емоційне, наділене скоріше інтуїцією ніж
розумом, чоловік навпаки, створіння цілеспрямоване, раціональне. На
підґрунті цих протилежних позицій емоційності та раціональності виникає
ряд соціальних гендерних конфліктів.
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні історичних етапів
взаємодії та соціальних ролей чоловіка та жінки, а також виявлення
основних гендерних стереотипів, на яких базується сучасні положення жінки
та чоловіка у суспільстві. Предметом даної роботи є процес історичного
формування гендерних стереотипів та гендерних ролей. Об‘єктом
дослідження є історично створені гендерні стереотипи, які впливають на
соціальні ролі чоловіка та жінки.
Виклад основного матеріалу. Ще на початку розвитку нашої
цивілізації суспільство чітко визначало роль людини залежно від її статі. Так
наприклад, у стародавньому світі жінка взагалі була позбавлена будь яких
прав. У Стародавній Індії соціальне положення жінки зводилось до простого
виконання покладених на неї сімейних обов‘язків. Згідно з теорією
філософсько-релігійних трактатів – Вед, роль жінки полягала в служінні
своєму чоловіку. Жінка не мала права відкрито висловлювати свої думки,
сперечатись з чоловіком, приймати активну участь у суспільному житті,
натомість вона повинна була забезпечувати добробут та лад у своїй сім‘ї та
оселі. Ведичні трактати передбачають основною ціллю життя. в цьому світі,
духовне просвітління. Чоловік може його досягнути напряму, через
виконання певних правил: «аскезу» (зречення матеріального добробуту) та
«ахімсу» (життя без насилля). Жінка навпаки може досягнути духовного
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просвітлення (тільки до певного рівня і тільки через служіння чоловіку, як
богу) – народитись у наступному житті чоловіком.
Жінка матеріальне створіння, тому вона не тільки повинна піклуватись
та служити чоловікові, займатись господарством, дітьми, вона ще повинна
піклуватись про себе, намагатися бути завжди красивою. Прикрашати себе
для чоловіка, і навпаки приховувати свою красу на людях.
Жіноча суть приближена більше до матеріальної сторони буття, тому
жіноча первісна сутність, і до теперішнього часу вважається чимось темним,
згубним, спокусливим. А спокуса це те, що збиває з істинного шляху,
вводить в оману, призводить до гріхопадіння і в решті-решт до загибелі
душі. «Немає нічого гіршого за жінку» вважав Гомер, і ця думка точнісінько
характеризувала відношення до жінки у стародавню епоху. Незважаючи на
те, що стародавні греки створювали прекрасні витвори мистецтва,
захоплювались красою тіла, і жіночого також, жінка у той час була
безправною рабинею в оселі чоловіка, без його дозволу вона не могла
розпоряджатись майном, в тому числі і особистим.
Багато античних філософів вважали жінку недосконалим, потворним
створінням. Так наприклад Аристотель писав: «Жінка – це спотворений від
природи чоловік», Езоп вважав, що є три страшні біди: вогонь, жінка та
море. Сократ взагалі стверджував – «Любов до жінки – це отрута».
Жінка в очах стародавнього чоловіка, це річ, сувенір, товар, меблі,
вона ні в якому разі не може розглядатись, як людська істота, яка заслуговує
поваги. Соціальна роль жінки, у стародавні часи, могла розвиватись тільки у
двох напрямках: або жінка – служниця для чоловіка, або жриця чи гетера.
У епоху Середньовіччя ставлення до жінки фактично не змінилось, цей
патріархальний період залишив за жінкою статус речі, яка нічим не
відрізняється від інших побутових речей і долю якої чоловік може
вирішувати на власний розсуд.
Окрім того, епоха Середньовіччя посилює протистояння між
раціональним, розумним та чуттєвим. Норми та обмеження по відношення
до людського тіла закріплюють домінування розуму, чуттєвість наділяється
гріховністю, з іншого боку релігійна чуттєвість гріхом не визнається.
Основним критерієм гріховності почуттів є їх спрямованість на отримання
задоволення, та асоціюється з жіночим – первородним гріхом. Таким чином
жіночність починає асоціюватись з не з чуттєвістю, а зі збоченням,
гріхопадінням, що руйнує єдність людського та Божого .
На думку Августина Блаженного, представника середньовічної
схоластики, існує тілесна та платонічна жіноча суть, де перше зводиться до
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характеристик статі, а у другому випадку жінка розглядається як створіння,
що наділене розумом і здатне возвеличити свою чуттєвість до рівня
релігійною чуттєвості. Жінка, як плотське створіння є носієм першородної
гріховної чуттєвості, тому вона повинна підкорюватись чоловіку, з іншого
боку жінка наділена розумом і тому схильна до релігійного почуття. Жінка,
яка рівна до чоловіка, в рівній мірі з чоловіком може розраховувати на
спасіння1.
У середньовічній патристиці жінка також асоціюється з розпустою та
злом. Святий Амвросій жінку взагалі розглядає. як абсолютне зло, але все ж
таки, це зло може здобути спасіння, в разі відмови від свого тіла – втративши
жіночність та жіночі риси і стати чоловіком. Святий Амвросій говорив:
«Поки жінка визначена для дітонародження, вона відмінна від чоловіка, як
тіло відмінне від душі. Але як що жінка хоче бути слугою Христовою, більш
ніж світу, вона припиняє існування як жінка, і її можливо в такому разі
назвати чоловіком»2.
Таким чином можна зазначити, що в період середньовіччя соціальна
роль жінки зводилась до виконання дітородної функції. Дітородна функція
вважалась меншим результатом гріхопадіння Єви, ніж природним істотним
результатом природного порядку. У той же час, ця концептуальна установка
того часу, не надавала права підвищення соціального статусу в результаті
створення сім‘ї та народження дітей, а навпаки закріплювала ситуацію, в
якій жінка підкорялась чоловіку. Якщо у Августина жінка в рівній мірі з
чоловіком може розраховувати на порятунок, за умови, що вона зможе
перебороти свою гріховну, тілесну природу, то в схоластиці підлегле
становище жінки є абсолютно нездоланним, так як воно обумовлено її
природним призначенням. Наприклад, в працях Фоми Аквінського
розглядається роль жінки, як помічниці чоловіка, і цю вона зобов'язана
виконувати в силу свого природного призначення. Однак, з точки зору
Аквіната, жінка є помічницею чоловіка не в праці, де більш ефективним
помічником чоловіка виступає інший чоловік, а виключно в справі
продовження роду. Мета існування жінки полягає виключно в тому, щоб
«допомогти чоловікові продовжити рід», принцип якого міститься тільки в

Августии Аврелий. Исповедь. Книга 13, глава XXXII [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://mexalib.com/view/213580/.– Загол. з екрану. – Мова рос.
2
Цит. по Diana Coole, Womenin Political Theory: From Ancient Misogynyto Contemporary
Feminism. (London: Lynne Rienner Publishers, 1993), p. 44.
1
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чоловікові і який один є подобою Бога3, тобто власне людиною для Фоми
Аквінського є чоловік, а жінка – лише засіб для реалізації принципу
людського роду і тому, не має ніякого самостійного значення безвідносно до
даним принципом.
Існування жінки за межами родини взагалі не заохочувалось, а в
деяких випадках і допускалось. Ставлення до представниць жіночої статі
було досить жорстоке, за даними різних джерел середньовічна інквізиція
знищила майже дві третини жіночого населення Західної Європи. Жінка в
той час була істотою безправною і ціль соціального існування зводилась, як
у попередній період, або до ролі дружини, або до ролі черниці у
християнському монастирі.
Середньовічна епоха визначала батьківську владу як, право на життя і
смерть не тому, що вона є гранично жорстокою формою влади (хоча
насправді вона і відрізняється жорстокістю), але насамперед тому, що всі
права в даному типі влади належать тільки одному суб'єкту – патріарху, а
інші члени спільноти, навіть дружина і мати абсолютистського правителя,
повністю позбавлені яких би то не було прав4.
Поступово епоха абсолютного патріархату почала змінюватись,
суспільство почало сприймати жінку, як істоту, яка виступає в ролі
помічника чоловіка и при цьому також відіграє значну роль у вихованні
дітей. Так наприклад Джон Локк при формулюванні ідей лібералізму.
виступав з критикою абсолютної батьківської влади, і вважав. що мати та
батько мають рівні права по відношенню до своїх потомків5.
На думку Жан-Жак Руссо позитивна роль жінки основується на тому,
що жінка наділена чуттєвою природою. По відношенню до чоловіків, жінки
мають здатність подобатись чоловікам та викликати у них найкращі людські
почуття – любов, співчуття, бажання піклуватись та захищати, і таким чином
жінка пом‘якшує норов чоловіка, робить його більш чуйним та естетичним6.
Поступово, з роками, жінка виходить із тіні пасивного соціального
існування і починає грати, так би мовити серединну соціальну роль. За нею
3

Saint Thomas Aquinas, Basic Writings, Volume 1. Summa Theologica (New York: Random
House, 1945), pp. 879–884.
4
Гендерная проблематика в философии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ronl.ru/referaty/filosofiya/215900//.– Загол. з екрану. – Мова рос.
5
Локк Джон. Два трактата о правлении // Сочинения в трех томах. Том 3 М.: Мысль,1988.
С. 146–148.
6
Руссо Жан Жак. Эмиль или о воспитании. // Книга V. София или Женщина. – С. 550.
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зберігається активна роль у родині, в плані виховання дітей, піклування про
добробут сім‘ї і також жінка поступово починає приймати участь у
соціальних справах. У 18–19 сторіччях жінка отримує право навчатись, але
окремо від чоловіків, жінці потрібна гарна освіта, і для власного контролю і
для правильного виховання дітей; тільки правильно вихована та освічена
жінка має можливість сформувати нормальну сім‘ю та виховати гідних
дітей.
На початку 20 століття, революційні тенденції різко порушили
встановлену століттями систему відносин між чоловіком та жінкою. Після
жовтневої революції положення жінки різко змінилось – вона отримала
права подібні до прав чоловіків. До середини 20 століття в багатьох країнах
світу були встановлені рівні права чоловіків та жінок, що призвело до
необхідності подолання бар‘єру соціальних, в тому числі і гендерних
стереотипів. До 60–х рр. психічні або поведінкові властивості, котрі
ймовірно відрізняють чоловіків від жінок, називали статевими
властивостями або відмінностями. Вперше термін «гендер» був уведений у
науковий обіг американським психоаналітиком Робертом Столлером
(RobertStoller). У англійській мові слово gender означає стать (від лат. genus –
рід) – тобто стать, яку «приписали» даній людині від імені суспільства
уповноважені на те органи, інакше – паспортна стать, або стать у
документах7.
Статеві або гендерні відмінності формуються у процесі соціалізації.
Процес соціалізації передбачаєкомплексний процес засвоєння індивідом
певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути
повноправним членом суспільства. Соціалізація виступає одним із
основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в
середині суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в
суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції з метою
встановлення її соціальності. Включає, як цілеспрямований вплив на
особистість (виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впливають на
її формування. Соціалізація знаходиться на межі різних наук і вивчається
філософією, психологією, соціальною психологією, соціологією, історією,
етнографією, педагогікою та теологією.
Крім того, соціалізацією є також процес пристосування (адаптації)
дорослої людини, яка з певних обставин (перебування в певній
Освітній
портал.,
[Електронний
ресурс].
–
Режим
http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/1660/.– Загол. з екрану. – Мова укр.
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доступу:

«антисоціальній» групі, довготермінове перебування у в'язниці тощо) довгий
час була поза суспільством, або перемістилася з одного суспільства в інше
(зміна громадянства тощо)8.
Отже, соціалізація. це дуже складний процес, на нього впливають
багато факторів починаючи з сімейного виховання і закінчуючи вихованням
у суспільстві. Під час гендерної соціалізації здійснюється навчання та
сприйняття ролі тієї чи іншої статі (чоловіків і жінок), а також розуміння
відмінностей між статями та їх функціями. в процесі соціалізації суспільство
нав‘язує людині існуючи, напрацьовані роками, а в деяких випадках
тисячоліттями стереотипи (стандартні моделі поведінки) в тому числі і
гендерні. Багато науковців виділяють три основні групи стереотипів.
Перша група стереотипів базується на відповідних уявленнях про
психологічні риси та якості особистості чоловіків та жінок — стереотипи
«maschile – feminnile». Згідно з цими стереотипами чоловіки та жінки є
протилежностями. Чоловікам приписується активне, творче начало,
здатність вирішувати проблеми, застосовувати розвинуте логічне мислення
та власну компетентність. Жіноче ж начало – природно-репродуктивне і
тому жінка повинна бути покірною, залежною, емоційною.
В основу виокремлення другої групи стереотипів покладені соціальні
начала. Дана група стереотипів закріплює професійні роли чоловіків і жінок.
Для жінки головними є ролі сімейні (жінка, мати, господарка), а для
чоловіків – ролі професійні.
До третьої групи гендерних стереотипів вчені відносять
стандартизовані уявлення, які пов‘язані з відмінностями у змісті праці –
жіночої та чоловічої 9.
Оцінивши все вище сказане, можна зазначити, що на протязі усього
історичного розвитку суспільства сформувалися різного роду гендерні
стереотипи, які в свою чергу формують ставлення до жінки та чоловіка, а
також визначають соціальні ролі, які люди повинні виконувати у соціумі.
Також треба наголосити, що ставлення до жінки у різні історичні епохи було
не дуже поважне, і соціальні ролі були чітко визначені і дотримання їх для
чоловіка і жінки було обов‘язкове. Сучасна ситуація змінилась, але
Всесвітня електронна енциклопедія., [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/.– .– Загол. з екрану. – Мова укр.
9
Енциклопедия кругосвет. Гендерны еисследования. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.krugosvet.ru/enc/
gumanitarnye_nauki/sociologiya/GENDERNIE_ISSLEDOVANIYA.html/.– Загол. з екрану. –
Мова рос.
8
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незначно, сучасна молодь і досі в більшості випадків керується гендерними
стереотипами. Це підтверджує соціологічне опитування, яке було проведено
серед студентів медичного коледжу № 2.
Було опитано 100 чоловік, віком від 16 до 20 років (57 – особи жіночої
статі та 53 осіб чоловічої). На питання «Що ви розумієте під визначенням
Гендер?» всі опитані відповіли, що це «стать людини».
Для виявлення психологічного стану, та соціальної сходинки розвитку
особи, що приймала участь у опитуванні, було запропоновано геометричний
тест Сюзан Ділленгер та систему Лоуренса Кольберга і Уилла МакВінні. В
поєднанні, ці два тести дозволяють приблизно визначити тип сім‘ї, в якій
виховувалась особа, окрім того дають можливість виявити стадію
соціалізації людини, та визначити наявність внутрішнього психологічного
конфлікту особи10.
Таким чином, 36 осіб (34 чоловіки, 2 жінки) обрали серед
запропонованих фігур чотирикутник (квадрат), а основними принципами
життя визначили правила, закони та принципи, що відповідає «досоціальній»
(«доконвенціальній») концепції за Кольбергом – МакВинні. Це значить, що
данні особи виховувались у родинах де використовувались авторитарні
методи виховання, а основою співіснування були чітко визначена сімейна
ієрархія. Люди, які виховуються в сім‘ях авторитарного типу, звикають до
правил, що встановлюються в родині і в подальшому житті намагаються їх
дотримуватись, можна зазначити, що вони живуть керуючись стереотипами,
а іноді і упередженнями. Зміна життєвих пріоритетів, у таких людей
відбувається дуже складно, вони віддають перевагу відносинам за
правилами, які існували в їх родині. Тому не дивно, що вони негативно
ставляться до жінок керівників, в якості керівника обирають тільки чоловіка,
а жінці відводять пасивну соціальну роль, це не відповідає правилам які була
встановлені в їх родинах.
20 особи (12 жінок, 8 чоловіків), обрали трикутник і зазначили, що
основними принципами життя є отримання та досягнення стійкого
матеріального благополуччя, враховуючи це, можемо стверджувати, що дані
особи виховувались в так званих ліберальних сім‘ях, де основним
принципом виховання була розумність та раціональність. За концепцією
Кольберга –МакВінні вони знаходяться на «соціальній» сходинці
суспільного розвитку. Представники таких родин в подальшому житті діють
Електронна бібліотека НТУ «ХПІ»., [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://microcad.in.ua/View/45740//.– Загол. з екрану. – Мова укр.
10
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за принципом «вигідно чи невигідно», тому, якщо для особи об‘єкт або
ситуація буде вигідною він залюбки це сприйме, якщо ні то навпаки.
23 осіб (6 чоловіків, 16 жінок),обрали коло, і назвали почуття
основними принципами життя. Ці особи виховувались в сім‘ях
демократичного типу, де основою були почуття та емоції. Зазвичай люди з
таких сімей з повагою ставляться до почуттів інших, та толерантно
відносяться до представників різних поглядів. За концепцією Кольберга –
МакВінні демократи займають третю соціальну сходинку «постсоціальну».
На питання стосовно соціальних ролей чоловіка та жінки, данні особи
зазначають, що роль залежить від конкретної ситуації і вона може бути як
активною, та і пасивною. Керівна посада або стать підлеглих для них
особливого значення не мають, а ось професіоналізм та компетентність вони
вважають головним.
9 осіб (2 чоловіків, 7 жінок), обрали хвилеподібну фігуру (зигзаг), а
основними принципами життя визначили ідеї та можливості. Ці особи
виховувались у родинах унікального типу, де з повагою ставились до
кожного члена сім‘ї і враховували його потреби. За концепцією Кольберга –
МакВінні, ці люди займають найвищу сходинку соціального розвитку
«надсоціальну», для них не існує соціальних стереотипів, вони відкриті світу
і різним ідеям.
12 осіб (1 чоловік, 11 жінок), обрали прямокутник, це значить, що на
даному етапі життя вони переживають особисту кризу, так би мовити
«тупікову» ситуацію, враховуючи вік (16 – 18 років) опитаних можна
зазначити, що ці особи знаходяться на п‘ятій стадії соціалізації, яку Ерік
Еріксон назвав «Ідентичність або рольовий безлад». Від 11 до 18 років
відбувається перехід з дитинства до дорослого стану, що викликає як
фізіологічні, так і психологічні зміни. Психологічні зміни виявляються, як
внутрішня боротьба між прагненням до незалежності, з одного боку, і
бажанням зберегти залежність від тих людей, які про тебе піклуються,
бажанням бути вільним від відповідальності за те, що ти доросла людина, – з
іншою. Батьки або інші значимі люди. стають «ворогами» або «ідолами».
Підліток (хлопець, дівчина) постійно стикається з питаннями: Хто він є і ким
він стане? Дитя він або дорослий? Як його етнічна, расова приналежність і
релігія впливають на відношення людей до нього? У чому буде його дійсна
достовірність, дійсну тотожність як дорослу людину? Такі питання часто
викликають у підлітка хворобливу заклопотаність тим, що інші думають про
нього і що він сам повинен думати про себе.Стикаючись з такою
плутаниною в своєму статусі, підліток завжди шукає упевненість, безпеку,
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прагнучи бути схожим на інших підлітків своєї вікової групи. У нього
розвиваються стереотипні поведінка і ідеали і, він часто вступає в різні
угрупування або клани. Групи "рівних" дуже важливі для відновлення
самоотожнення. Руйнування строгості в одязі і поведінці властиво цьому
періоду11.
Отже 12 осіб поступово будуть змінювати свої погляди, формувати
нові або навпаки, врешті решт, приймуть створені суспільством та родиною
життєві принципи, і через деякий час оберуть найбільш притаманну позицію.
Переважна більшість опитаних жіночої статі, але на питання «Чи може
жінка бути гарним керівником?» 67 осіб дали негативну відповідь, також 54
особи (з яких 48 чоловічої статі, 6 жіночої) негативно ставляться до
необхідності рівності жінок та чоловіків у керуючих органах влади. Окрім
того, 68 осіб бажали б працювати під керівництвом чоловіків.
До анкети опитувань були включені так звані «провокаційні питання»:
«Чи допускаєте ви думку, про те, що в нашому суспільстві будуть існувати
одностатеві шлюби?» – 87 осіб відповіли, що такої думки не допускають
взагалі і до одностатевих шлюбів ставляться дуже негативно; 13 осіб
відносяться за принципом – «чому б і ні»; На питання «Чи можуть
представники сексуальних меншин всиновлювати дітей?» всі опитані
заявили, що всиновлювати дітей представники даних категорій не можуть.
Ці два питання показують, що сучасна молодь не готова толерантно
сприймати поведінку інших, яка відрізняється від визнаних суспільством
стереотипів. В світі існують країни (Європа: Голландія, Бельгія, Іспанія,
Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія; Африка: ПАР; Америка: Канада і 9 штатів
США: Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк,
Вермонт, Вашингтон, Мен, Меріленд і округ Колумбія. Латинська Америка:
Мексика (деякі міста), Бразилія, Аргентина),де на законодавчому рівні
закріплені права сексуальних меншин – дозволяється укладати шлюб та
всиновлювати дітей, але суспільство цих країн, точніше його частина і досі
не сприймають таких тенденцій. такі явища як затвердження подібних
законів викликають обурення іноді масові протести серед населення [7].
Висновки. Дане дослідження показало, що в нашому суспільстві
жінки мають рівні з чоловіками права, але існують гендерні стереотипи, які
по факту обмежують прав жінок, і в деяких окремих випадках права
чоловіків. Західноєвропейське суспільство, яке ставиться до жінок з більшою
Соціалізація по Еріку Еріксону., [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://childstories.chat.ru/ericson.htm/.– Загол. з екрану. – Мова рос.
11
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демократичністю, менш підвернене статевим стереотипам на відміну від
українського суспільства. Нажаль гендерні стереотипи повністю охопили
суспільні відносини і досі багато представників чоловічої статі вважають, що
місце жінки або у сім‘ї, або у сфері виконавчої та обслуговуючої праці, а
місце чоловіка у сфері керування та інструментальної праці, тобто творчої,
що жінка це створіння нерозумне, а емоційне і до того ж дуже слабке.
До теперішнього часу в основі багатьох існуючих гендерних
стереотипів нашого суспільства лежать історично сформовані правила та
принципи, які, на протязі двох останніх десятиліть, українське суспільство
намагається подолати і робить поступові маленькі кроки для зміни хибних
уявлень про чоловіче та жіноче. Окрім того, якщо ми знову згадаємо
Стародавню Індійську філософію то встановимо той факт, що в кожній
людині є і жіноче і чоловіче. Сучасні праці в галузі психології та
психотерапії теоретично підтверджують данні ствердження і наголошують
на тому, що без наявності жіночої частки в особі чоловіка, чоловік би не зміг
розуміти жінок і навпаки без чоловічої часточки в жінці, жінка не змогла б
порозумітись з чоловіком.
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д. і. н., проф. Петренко І. М.,
Полтавський університет економіки і торгівлі
ЄЛИЗАВЕТА МИЛОРАДОВИЧ (1832-1890) У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ
ПОЛТАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
Невіддільною частиною історії українського народу є політично і
соціально активна жінка. Проте, як це не парадоксально, у цьому аспекті
вона нам майже невідома. Нові реалії сучасного життя змушують по-новому
поглянути на роль жінки в історії. Сьогоднішнє прагнення створити
демократичне українське суспільство, яке б усвідомлювало себе цілісною
нацією, вимагає повернення жінки в історію нашого народу.
Забезпечення в суспільстві гендерного паритету – не абстрактна мета,
а важливе завдання. Воно потребує зовсім нового мислення, коли
стереотипні уявлення про жінок і чоловіків не обмежують їхньої свободи
вибору, а розвиток розглядається як процес розширення свободи вибору для
представників обох статей. Забезпечення на практиці жінкам і чоловікам
рівних прав і можливостей, рівного доступу до ресурсів повинно стати
важливим і рішучим кроком уперед на шляху розбудови демократичного
суспільства.
Невіддільною частиною історії українського народу є політично і
соціально активна жінка. Проте, як це не парадоксально, у цьому аспекті
вона нам майже невідома. Нові реалії сучасного життя (запровадження
ґендерної освіти, ґендерні дослідження тощо) змушують по-новому
поглянути на роль жінки в історії.
Неординарною постаттю в історії України, зокрема Полтавщини
постала Єлизавета Милорадович із роду Скоропадських. Ця жінка зробила
для Полтави і вцілому України, так багато добра, що вона заслуговує на
вдячну пам'ять земляків. Ім'я Єлизавети Милорадович має бути гідно
пошановане нащадками. Її життя позначене перевагою найвищих
громадських ідеалів, спрямованих на розбудову національної самобутності.
Єлизавета Милорадович була свідомою українкою. Відомий полтавський
літературознавець, краєзнавець, письменник і журналіст Петро Ротач
порівнював її з Лесею Українкою і вважав, що в серці в неї горів
прометеївський вогонь 1.
1

Ротач П. «Спасибі, мамо, спасибі навіки !» / П. Ротач // Демократична Полтавщина. –
1993. – 16 березня. – С. 2.
- 212 -

Одна з сторін суспільної активності жінок – участь у громадівському
русі – дозволяє стверджувати, що жінка в українських землях не була
осторонь важливих питань життя власного народу. Жінки своєю плідною
працею на громадській ниві внесли в загальнокультурний розвиток багато
чого своєрідного, унікального і важливого. Їхня праця стала важливим
етапом у діяльності громадських, культурних, просвітницьких організацій
України. Це були жінки високих духовних якостей. До когорти таких жінокподвижниць належала Єлизавета Милорадович, котра активно підтримувала
український рух, була учасником полтавської громади.
Ідея національного відродження була святою для Єлизавети
Милорадович. Вона своїми справами сприяла пробудженню національного
духу: організовувала недільні школи, поширювала книги для народу,
опікувалася народним театром, не шкодувала коштів на благодійництво. Дім
Єлизавети Милорадович у Полтаві став справжнім центром українства, а
кожна українська акція знаходила в ній щедрого мецената й опікунапокровителя.
Єлизавета Милорадович була представником тієї колишньої козацької
старшини, яка була зрівняна в правах із російським дворянство і, здавалося
б, давно мала забути своє коріння і вірно служити самодержавству. Однак
вона народилася й зростала в українській атмосфері, серед козацьких
старожитностей, в неї текла кров гетьманів Івана Скоропадського і Данила
Апостола. Очевидно, що ностальгія за втраченою владою і впливом її
родини, любов до української землі, мови, культури, втрачених традицій,
підштовхували її виправити ситуацію і відродити свободу. Вона була чи не
останнім представником зрусифікованої, денаціоналізованої української
козацької старшини, яка ще не забула своє коріння і прагнула бути
господарями на власній землі. Її голос звучав як протест. Хоча всі її справи і
спроби поліпшити становище українства виявилися невдалими, але наміри і
приклад її сміливих планів і вчинків свідчив про невмирущість
пригнобленого українства і його мови. Вона була справді яскравим
представником українського аристократії, що пам‘ятала і шанувала своє
походження.
Крім того, про Єлизавету Милорадович тоді говорили, як про жінку
«емансипе» – без забобонів. І спосіб життя вела відповідний. Вона одягалась
за останньою французькою модою, красуючись на балах в паризькому
вбранні, курила, регулярно їздила за кордон – могла собі це дозволити. Вона
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була освіченою жінкою, вільно говорила французькою мовою з гарним
«паризьким діалектом» 2 і по-німецьки.
Полтавське шляхетське оточення з плітками, мертвою тишею,
загальною апатією і нерухомістю, не радувало Єлизавету Милорадович.
Вона не знаходила з ним спільної мови, адже відрізнялася активністю,
демократичністю, незалежністю і прогресивними поглядами. Вона частіше
перебувала вдома, ніж відвідувала салони і різноманітні світські заходи.
Вона навіть іноді вдавалася до певних хитрощів, аби позбавити себе сумного
і неприємного товариства, говорячи, що хвора. Однак, «когда мне
приходится выйти в гостиную и поддерживать разговоры с отсталым
чиновничеством, – писала Елизавета Іванівна, – когда я посмотрю в окно и
вместо Альпов и открытого моря вижу передо мною грязную площадь с
грязным почтовым домом в конце, но мне делается невыносимо грустно,
безнадежно. <…> Но провинция зла как старая дева, груба и деспотна, как
отсталый помещик и грязна как жид. <…>Злословие и клевета не новость
для меня» 3.
Розраду жінка знаходила в читанні книг і поширенні грамотності і
виховання серед народу. Єлизавета Милорадович активно займалася
самоосвітою, захоплювалася політичною економією, вивчала мови, зокрема,
англійську, мала навіть намір написати історію України і для цього
студіювала «Историю Руссов или Малой России» Г. Кониського. У цій
історії помітне місце посів би гетьман Павло Полуботко, яким жінка дуже
захоплювалася. Єлизавета Іванівна планувала висвітити героїзм і лицарство
українського народу.
Ім‘я Єлизавети Іванівни Скоропадської-Милорадович має бути
золотими літерами вписане в історію Полтавщини і України. Переоцінити
заснування нею Літературного (потім Наукового) товариства ім. Т.Шевченка
у Львові, яке дослідники називають Української Академією Наук, важко.
Вона проклала місток між східним і західним українством, чим сприяла
соборності українських земель.
Єлизавета Милорадович була постаттю неординарною, яскравою,
багатогранною і харизматичною. Вона вміла об‘єднати навколо себе
небайдужих, мала чудові організаторські здібності, була щирою і сміливою.
Д. Пильчиков у листі до В. Білозерського від 1 серпня 1861 року, високо

2

Вахнянин А. Спомини з життя / А. Вахнянин. – Львів: З печатної В.А.Шийковського,
1908. – С. 95.
3
Мусоргский М. Письма / М. Мусоргский. – М.: Музыка, 1981. – С.53.
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цінуючи заслуги графині Милорадович, писав: «Единственная из наших
барынь – в уровень нашему времени» 4.
Громадський діяч О.І.Хропаль писав: «Нехай земля їй буде пером, а
Україні-Русі пошли Боже більш таких добродійок з посеред українських
богатирів; най би вони хоч таким чином, хоч потроху спокутували гріхи
батьків проти народу» 5.

4

Дудко В. Полтавська громада початку 1860-х років у листах Дмитра Пильчикова до
Василя Білозерського / В. Дудко // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 170.
5
Хропаль. С Полтави
15 (27) марця р. 1890 (Похорон Єлизавети Іванівни
Милорадовички) / С. Хропаль // Правда. – 1890. – № 4. – С. 58.
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Омельченко Г. Ю., Кривоніс І. І.,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. П. Василенка

РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
(на прикладі студентів та студенток ХНТУСГ ім. Петра Василенка,
які перебувають за кордоном)
Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в
тому, що пo-першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї
життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати
взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина
робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів.
Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість
формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв‘язки, сoціальний
кoнтроль.
Гендерна нерівність є одним з проявів соціально-економічної
диференціації населення, що зумовлює різні можливості самореалізації
жінок та чоловіків у суспільстві. Гендерні уявлення особистості формуються
під впливом гендерних стереотипів - набору загальноприйнятих норм і
суджень, що стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і
жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи
закріплюють існуючі гендерні розбіжності і стають завадою до змін у сфері
гендерних відносин.
Розуміння гендерного стереотипу надзвичайно важливо, оскільки
кожна людина є індивідуальністю, зі своїм набором психологічних якостей і
властивостей, співвідношенням маскулінності і фемінності у психіці.
Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через
конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок
формується в різних соціально-психологічних умовах. Гендерна соціалізація
включає дві взаємозалежні частини: по-перше, освоєння прийнятих моделей
чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і стереотипів; подруге, вплив соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому
визначених суспільством правил і стандартів поводження для чоловіків і
жінок.
Культура кожного суспільства містить узагальнені уявлення про те,
якими є чоловіки й жінки та чим вони повинні займатися. Такі узагальнені
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усталені уявлення називають гендерними стереотипами. Вони стають
затребуваними в різних сферах життя суспільства – політичній, економічній,
соціальній в силу низки причин: стать легко ідентифікується індивідом;
стереотипні уявлення про чоловіків і жінок співвідносяться з його або її
особистим досвідом; відносини статей сприймаються як чи не найбільш
очевидні, зрозумілі, а тому легітимні.
Ті чи інші потреби чоловіка й жінки обумовлені не природою, а
суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є
безумовною перешкодою для їх кар‘єрних планів, тому у всьому світі
зростає показник середнього віку материнства. І це та об‘єктивна реальність,
з якою приходиться рахуватися державам, плануючи свою демографічну
політику.
Стереотипи є невід‘ємним елементом повсякденного життя та
формуються відносно легко, оскільки соціалізація і культура породжують у
нас ряд очікувань щодо поведінки та рис інших людей.
В українському суспільстві
в процесі розвитку цивілізації
сформувалися певні стереотипи, які часто є безпідставними, а іноді просто
безглуздими. Чи не найпоширенішим стереотипом є думка, що жінка –
берегиня родинного вогнища, обов‘язок якої прати, готувати їсти, прибирати
та виконувати всю домашню роботу, а чоловік – годувальник сім‘ї, він має
приносити в хату гроші.
У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні
культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування цих норм
змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного
тиску полягає в тому, що індивід прагне відповідати гендерним ролям, для
того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути не
сприйняття його як частини соціуму. Укорінення певних стереотипних
гендерних атрибутів можна пояснити тим, що ці атрибути набули масового
визнання, що дало змогу вважати їх «справжніми».
Українська молодь живучи за певними гендерними принципами та
нормами нашого суспільства, опиняючись за кордоном відстежує великі
відмінності цих принципів.
Ми намагалися розглянути групу гендерних стереотипів, яка включає
уявлення про чіткий розподіл сімейних і професійних ролей між чоловіками
і жінками. Маскулінність традиційно пов‘язується з публічною сферою, з
участю в житті суспільства, фемінність ‒ із приватною (сім‘я, будинок,
виховання дітей, побут). Чоловік сприймається в першу чергу як працівник і
громадянин, а жінка ‒ як дружина і мати.
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Чи мають гендерні стереотипи місце в сучасному світі? Яке ж
ставлення до жінок у світі?
Про це нам розповіли студенти та студентки ХНТУСГ ім. Петра
Василенка, що мешкають за кордоном.
Так 22 річна Анастасія, яка мешкає в Данії понад півтора року
розповідає: «У Данії панує рівноправність між чоловіком та жінкою. Тут , як
ніде інде поважають жінку її освіченість, працьовитість та
цілеспрямованість. Відносини між чоловіком і жінкою в Данії перевіряються
дуже тривалий час. Пара може прожити один з одним кілька років, і тільки
потім вступити в шлюб. У Данії немає такого поняття, як домогосподарка, і
непрацююча жінка може викликати більше подиву. Навіть, якщо Данія
досить забезпечена, все одно будуть працювати обоє і навіть прийнято
вважати, що жінка втомлюється на роботі набагато сильніше, ніж чоловік.
Жінка в Данії не вважається слабкою, тому що колись країною правили
виключно жінки і з цим звикли рахуватися. Розділення між чоловіком і
жінкою в Данії не існує, і тут немає такого поняття в сім'ї, як поділу
домашнього господарства.»
Єлизавета, 24 роки, проживає в США 4 роки, говорить: «У США як ні
в якій іншій країні жінка може відчувати себе захищеною. Все це через
велику кількість законів на підтримку жінок. Випадки дискримінації мають
місце скоріше як виняток ніж правило. У США жінок поважають, і,
щонайголовніше, не нав'язують стереотипів «жінка-сім'я-дім». Тут просто
величезна кількість бізнес-леді, жінок-військових, і просто жінок, які
займаються роботою не властивою для жінок СНД. »
Валентина, 28 років, мешкає в Німеччині роки, поділилася: «Часто
жінки виїжджають за кордон заради кар'єрного росту, на жаль Німеччина не
та країна де його можна досягти. У Німеччині жінка рідко займає керівну
посаду. Можливо це дивує, адже наряду з Німеччиною завжди стоїть ім'я
Ангели Меркель, але це велика рідкість жінка - керівник, ще й політик.
Жінок шанують, поважають. У німців дуже чітка межа у відносинах між
просто знайомими, друзями, коханими, чоловіком чи дружиною, чи
пересічними людьми, яких ти не знаєш.
Якщо люди не знайомі, то чоловік ніколи не здогадається поступитися
місцем в транспорті дівчині-жінці-дамі-бабусі, не допоможе піднести важких
сумок. Вони настільки цінують особистий простір, що просте запитання «Чи
можу я Вам чимось допомогти?» може сприйнятися, як натяк на
некомпетентність людини.
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До речі, частіше всього німці зустрічаються роками, бо ані жінки, ані
чоловіки не поспішають створювати сім‘ю і народжувати дітей. Кажуть:
мають пізнати один одного краще. В такому випадку чоловіки дарують квіти
і оплачують рахунки в ресторані.
Не зважаючи на те, що тут сила-силенна іноземців, їх недолюблюють,
німці цінують слов‘янських жінок. Німецька жінка виховується вільною
особистістю, вона буде відстоювати свою незалежність, а слов‘янки м‘якіші
сімейних стосунках, бо нас вчать з дитинства, що чоловік в сім‘ї – голова. »
23 річний Юрій, проживаючи в Данії 2 роки, висловився так: «У Данії
80% жінок працевлаштовані, тут немає місця утиску в роботі. Жінка
займається тією роботою, якої хотіла б. Чоловіки їх поважають, і цінують,
тому за статистикою в Данії низький відсоток шлюборозлучних процесів».
Про відносини у Швейцарії розповіла Олена, яка мешкає там вже 4
роки: «На перший погляд тут все, як у нас. Але чим довше живеш у
Швейцарії, тим більше «прозріваєш». Так, в історії з двома колегами і
«походом на каву» все піде за таким сценарієм: вони мило поп‘ють кави
разом, розплатиться кожен за свою і жінка навіть не задумається, що десь
півтори тисячі кілометрів на схід такий хлопець моментально отримав би
репутацію скнари. Хоча примітно, що якщо чоловік цікавиться жінкою вже
як потенційною парою, то у ресторанах він навпаки настоюватиме на тому,
щоб заплатити за вас.
Стереотип «жінка вдома з дітьми, чоловік – на роботі» існує, але
поширений у більшості сімей іноземців. Швейцарки намагаються вийти на
роботу з декрету якомога раніше. Та й взагалі з народженням дітей чекають
до років 30, а як успішна кар‘єра – то й до 35-40. Найбільша різниця
тамтешніх і наших жінок – це ставлення до одягу. Якщо не враховувати
дівчаток-тінейджерів і «дискотечних тусовщиць», ніхто не вдягне взуття на
підборах просто так в магазин чи навіть в центр погуляти. Найбільше, що
цінують в одязі це зручність. Тому мега-яскравим одягом та 15сантиметровими шпильками ти скоріше відлякаєш чоловіка, ніж привабиш.
Цей феномен, до речі, дуже «заразний». Через рік-два ти вже автоматично
переходиш на кеди, пересідаєш на велосипед, а босоніжки на підборах
взуваєш 2 рази на рік – на балет і на чиєсь весілля.
В‘ячеслав, 32 роки, за кордоном вже 6 років, розповідає: «Швеція вже
давно практикує залучення чоловіків до виховання власних дітей. Для мене
було дивним, що переважно саме татусі гуляють з дітьми всюди. У нас на
Україні, тим більш в сільській місцевості, це рідкість. В Швеції на кожному
кроці можна побачити хлопчика, який грається посудкою чи лялькою у
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візочку, або дівчинку з літаком чи машинкою в руках. З самого дитинства їх
привчають, що батько повинен брати активну участь у вихованні дітей та
допомагати дружині по господарству. А дружина, в свою чергу, може
повноцінно займатися кар‘єрним зростанням. Для мене особисто це
сприйняти було важко.
В Швеції існує міністр з питань гендерної рівності: для дотримання
принципів рівності в різних сферах життя – від освіти до
працевлаштування.»
Висновки. Отож, варто зазначити, що стереотипи в даний час є
невід‘ємним елементом повсякденного життя кожного індивіда нашого
суспільства. У соціумі формування соціальних стереотипів проходить досить
легко, оскільки соціалізація та культура нав‘язують для нас певні норми та
правила, які є загально прийнятими та визнаними. Тому люди керуються
цими нормами та правилами для того щоб відповідати певним соціальним
ролям. Основні чинники формування соціальних стереотипів є як особистий
досвід людини, так і вироблені суспільством норми. Роблячи висновки з
усього вище сказаного можна говорити про те, що стереопити існують
сьогодні у нашому суспільстві. Особливо яскраво себе проявляють гендерні
стереотипи. Також варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з
однієї сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з іншої
вони є носіями певної етнічної інформації, яка допомагала людям протягом
довгого часу бути суспільством.
Порівнюючи стан гендерної політики з розвинутими країнами світу,
зробимо висновки в якому напрямку повинна розвиватись гендерна політика
країни. Повинна посилюватись роль жінки у суспільстві не лише як
«берегині сімейного вогнища», а і рівноправного члена суспільства.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ЖЕНСКИХ
ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ)
Во второй половине XIX века в России ощущалась острая нехватка
педагогических кадров, именно в это время начала распространяться
передовая идея о привлечении женщин к педагогическому труду. До
середины ХIХ в. деятельность женщин на педагогическом поприще
ограничивалась лишь службой в качестве домашних учительниц и
воспитательниц. Широкое распространение в последней четверти XIX века начале XX века получили педагогические классы. Они как бы встраивались в
курс неполного среднего образования в женских гимназиях и епархиальных
училищах. Срок обучения в таких классах составлял 2 года. К началу
XX века существовало несколько видов педагогических классов: в составе
двухклассных городских училищ. «Положение о городских училищах»
содержало следующее указание: выпускники, желающие впоследствии быть
учителями городских училищ, «занимаются под руководством учителя,
повторением училищного курса и чтением указанных им книг и помогают
ему в классном преподавании, повторяя, по его указанию, со слабыми
учениками пройденное учителем. По достижении ими 16 лет они поступают
в первый класс учительского института». В высших начальных училищах мужских и женских учебных заведениях, созданных по положению от 25
июня путем реорганизации городских училищ. Известно, что при высших
начальных училищах педагогические классы создавались иногда, таким
образом рассматривать их как сколько-нибудь значимую форму подготовки
педагогических кадров не следует. В женских гимназиях ведомства
Министерства народного просвещения. С 1862 года создаются женские
семиклассные мариинские гимназии, сыгравшие существенную роль в
подготовке народных учительниц.
20 мая 1870 г. были приняты «Положения о женских гимназиях и
прогимназиях МНП», которые легли в основу организации педагогических
классов. В Положении говорилось, что «женские гимназии состоят из семи
классов с годичным для каждого класса курсом; но для приготовления к
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педагогической деятельности может быть учрежден при женской гимназии
еще 8-й дополнительный класс, так же с годичным, а, где окажется
возможным, и с двухгодичным курсом учения».1
В начале 70-х годов XIX века при Пензенской женской гимназии был
открыт педагогический класс, в котором обучалось в среднем 20 человек.
Курс восьмого дополнительного класса продолжался год, но неуспевающие
ученицы могли быть, по усмотрению педагогического совета гимназии,
оставлены на второй год.
В педагогическом классе преподавались педагогика, дидактика,
русский язык с церковно-славянским и словесность, языки французский и
немецкий, математика, история, география.
Ученица педагогического класса выбирала один из перечисленных
предметов, по которому она желали получить звание домашней
учительницы. В дальнейшем слушательница педагогического класса изучала
предмет в объеме, установленном для мужских гимназий Министерства
народного просвещения.2
С 1883 года Харьковский учебный округ предписывал ввести
преподавание, в восьмом классе Закона Божия. Причем законоучителя
«должны сообщать ученицам методические указания для начального
обучения Закона Божиго».3
К концу XIX – началу XX вв. в Пензенской губернии было открыто
несколько женских гимназий, где готовились домашние учительницы.
Четыре находились в Пензе, причем две были частные. Другие
располагались в Инсаре, Краснослободске, Нижнем Ломове.
В 1912 году педагогическую подготовку прошли 47 воспитанниц, в
1915 году первая женская гимназия подготовила 56 народных учительниц.4
Стали народными учителями: выпускницы В.К. Дормидонтова, О.Г.
Зотикова, Е.И. Цыбузгина, Н.В. Сердобольская, А.В. Вандышева, Н.П.
Молебнова, Н.П. Делигенская и др.5.
На звание народных учительниц могли претендовать согласно
«Положению» 1870 года и выпускницы, девушки окончившие курс в
Положение о женских гимназиях и прогимназиях министерства народного просвещения
1870 г. // Хрестоматия по истории педагогики / под ред. С. А. Каменева, сост.
Н. А. Желваков. М., 1936.
2
Журнал Министерства народного просвещения. Октябрь. 1874. С. 154 -155.
3
ГАПО. Ф. 106. Оп. 1. Д. 106. Л. 6.
4
ГАПО. Ф. 106. Оп. 1. Д. 564. Л. 6; Д. 628. Л. 4.
5
Пензенская энциклопедия /Гл.ред. К.Д.Вишневский. М., 2002. С. 470.
1
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прогимназиях или низшей трехклассной гимназии, если по достижении ими
16-летнего возраста исполняли обязанности помощницы учителя, при какомлибо начальном училище. В 1900 году было подано 22 прошения на имя
господина инспектора народных училищ Пензенской губернии 1 участка с
просьбой о допущении к практическим занятиям, так дочь чиновника,
окончившая курс в Саранской женской прогимназии Нина Александровна
Иванова подала прошение: «Желая посвятить себя учительской
деятельности, имею честь покорнейше просить Ваше высокородие
допустить меня к практическим занятием в Саранское Александровское
училище или саранское приходское училище на установленный законом
срок, по истечении которого я имела возможность получить звание
учительницы».6
Следует отметить, присутствие в программе восьмого педагогического
класса теоретической и практической части, изучение педагогики и
дидактики, посещение ученицами в первое полугодие уроков в трех низших
классах уроков по предмету, по которому ученица желала получить звание
учительницы, прикрепление к ней руководителя и то, что во втором
полугодии ученица приступала к преподаванию. На подобных уроках, как
правило,
присутствовали:
начальница
гимназии,
преподаватель
7
руководитель предмета, и ученицы, избравшие этот предмет. По окончании,
она удостаивается звания домашней учительницы с распространением на нее
прав и преимуществ, предоставленных ей Положением о женских гимназиях
и прогимназиях Министерства народного просвещения 1870 года. Все это
дает считать восьмой дополнительный класс женских гимназий элементом,
восполняющим пробел в педагогической системе образования.
Следует также, отметить педагогический класс, открытый в 1909 году
в Пензе, женской гимназии госпожи Сердобольской, куда принимали без
испытаний учениц, успешно окончивших общий курс гимназии. Этот класс
имел особый учебный план. В отличие от большинства женских учебных
заведений преподаватели стремились сблизить школу с жизнью. Ученицы 8
педагогического класса проводили занятия не только в младших классах
своей гимназии, но и в бесплатной начальной школе, созданной при этой
гимназии. Близкое знакомство с детьми малообеспеченных семей,
условиями их жизни, коллективные поездки в деревню для наблюдения быта
крестьян, экскурсии на заводы – все это знакомило учениц с жизнью,
6

7

ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1037. Л. 8.
Журнал Министерства народного просвещения. Октябрь. 1874. С. 120, 155-157.
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воспитывало уважение и любовь к труду, стремление к полезной
деятельности.
По архивным данным, в 1914 году в 14 городских женских начальных
училищах, преподавали в основном выпускницы женских гимназий.8
На рубеже веков учительский корпус в начальных школах губернии
включал 875 человек, в том числе в светских школах 557 человек. Среди
учащих было 454 мужчины (51, 9%) и 421 женщина (48,1%). При этом в
городских школах преобладали учительницы (58,3%). Общая тенденция
проявлялась в постоянном росте женщин.9
К 1914 году 60,2% учителей в земских школах Пензенской губернии
составляли учительницы, выпускницы епархиального училища, женских
гимназий и прогимназий, начальных женских городских училищ, в 1889 году
этот показатель составлял лишь 23%.10 В целом по России число учительниц
начальных народных училищ к 1911 году составляло 53,8% от общего
количества народных учителей.11
Таким образом, благодаря принимаемым положениям, женщины
получили разрешение преподавать в школах различных уровней, что
привело к феминизации учительского труда, выпускницы гимназий и
епархиальных училищ работали в земских, церковноприходских школах,
преподавали в гимназиях.

ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1402. Л. 22.
Власов В. А., Паршина В. Н. Народное образование в Пензенской губернии во второй
половине XIX – начале XX в.// Пензенский край в истории и культуре России / под ред.
О. А. Суховой. Пенза: Изд-во ПГУ,2014. С192.
10
Никулин В.И. Пензенское земство. Пенза, 1996. С. 115.
11
Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января
1911 г. Вып. ХVI. СПб., 1916. С. 89.
8

9
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к. іст. н., доц. Подкупко Т. Л.
Одеський національний медичний університет
РОЛЬ ЖІНКИ-БЕРЕГИНІ ЗА ЧАСІВ КОЗАЦЬКИХ ВІЙН
(XVI – XVIII ст.)
За мирних часів слова «жінка» і «війна» звучать антагоністично. Але в
буремні важкі періоди випробувань, часи звитяг і героїзму місце жінки в
самому епіцентрі подій. В даній статі розглянемо роль жінки під час
козацьких війн та повстань, які були незліченними в українській історії
періоду Другої державності.
Козацькі літописи, історична література знайомлять нас переважно з
чоловіками – ватажками національних рухів, гетьманами, кошовими або
козаками-героями. Місце жінки доби Козацько-Гетьманської держави теж
віддзеркалилось в джерелах і літературі. Є яскраві свідчення про жінок, які
крім того, що роками чекали козаків з далеких походів, вели без них
домашнє господарство, ростили й виховували дітей, ще й займали активну
громадську і політичну позицію.
Історичне дослідження «Жінки при чигиринському дворі» польськоукраїнського письменника-історіографа Й. Й. Ролле висвітлює роль і
значення жінки при резиденції українських гетьманів, її вплив на окремі
сторони буття гетьманського двору1. М. Драгоманов репрезентував ще один
аспект ролі жіноцтва – біполярну палітру жіночих образів, які, на його
думку, могли бути уособленням соціальних позицій українських жінок в
українсько-турецькому історичному конфлікті2. Відомий історик і етнограф
Орест Левицький писав: «Незалежності української жінки-шляхтянки могла
позаздрити дворянка будь-якої європейської держави. Бо вона була
рівноправною з чоловіком, мала такі ж громадянські права, особисту
незалежність, як і її чоловік»3.
Беручи шлюб і посідаючи почесне місце в родині, жінка хоч і
приймала прізвище чоловіка, проте не втрачала титулу й не відкидала свого
прізвища (по батькові). Український соціум цінував демократичність
традицій, ідею вольності, незалежності, рівноправності, особливо в
покозаченій Україні. Прикладом суспільного авторитету жінки може
1

Ролле Й. Жінки при чигиринському дворі. – К. : Україна 1994. – 130 с.
Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків.-К., 1917. – С. 159 – 164.
3
Левицький, О. Волинські оповідання з життя XVI і XVII вв. [Текст]. - К. : Товариство
прихильників української літератури, науки і штуки, 1914. – С. 14.
2
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слугувати давній козацький звичай, за яким дівчина могла врятувати козака
від смертної кари, якщо погоджувалася вийти за нього заміж4.
Часи козаччини породили чимало визначних жінок-войовниць, адже
під козацько-селянських війн кінця XVI – середини XVII ст. частина
жіноцтва брала участь у боях з поляками разом з чоловіками.
Не можна заперечити й вагому роль жінок-козачок, меценаток у
поширенні освіти в Україні, особливо в козацьку добу. З прадавніх часів
жінку в Україні величали Берегинею – основою щасливого буття.
Історія зафіксувала чимало фактів участі української жінки-козачки в
громадсько-політичному житті. Поки можновладних чоловіків не було
вдома, українські гетьманші іноді брали на себе всю повноту влади й
підписували універсали. Збереглися адміністративні документи першої
дружини Б. Хмельницького Ганни Золотаренко. Третя дружина гетьмана –
Ганна Сомківнатеж керувала країною під час воєнних походів чоловіка,
навіть видавала універсали 5.
Задокументовані підписи дружин гетьманів і козацької старшини.
Дружина правобережногогетьмана Семена Палія гідно вела переговори з
іноземними послами, які приїжджали в «Палієву державу»6. Славна Палійка,
«мати-полковниця», як звали її козаки, не тільки управляла Правобережжям,
коли чоловік був на засланні, а й не раз проводила війну то з московитами,
то з їхніми союзниками поляками, оберігаючи Фастівщину від іноземних
зазіхань. По церквах Фастівщини збереглися її портрети, де вона зображена
зі своїми внуками. Одна з внучок згодом стала матір‘ю відомого польського
героя Тадеуша Костюшка7.
А коли Павло Полуботок, за викликом Петра І повинен був їхати до
Петербурга, знаючи, що його там може чекати, він довірив дружині
опікуватися всім добром Війська Запорозького і особливо дбати про
недоторканність військового скарбу 8. Цей скарб досі не знайдено!

4

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків : у 3 т. – К . : Наукова думка. - 1990. – Т . 1.
– С. 192.
5
Луговий О. Л. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. – К .: Дніпро, 1994. –
С. 135.
6
Козуля О. Жінки в історії України. – К . : Український центр духовної культури, 1993. –
С.126.
7
Берека В.Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах. – Хмельницький :
Заколодний М. І., 2015. – С. 79.
8
Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / Апанович О. М. – К . : Дніпро, 1991.
– С. 234 – 241.
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За часів козацького державотворення жінки мали не аби який вплив на
політику, але лише опосередковано через своїх знаних чоловіків. Найбільш
яскравий приклад козацької доби як з достатньо скромної і не амбітної
людини мало не вийшов гетьман України. Мова йде про Василя Кочубея. В
1687-1699 рр. він був генеральним писарем, а з 1700 - генеральним суддею.
Коли на карту ставало питання життя або смерті, поряд з чоловіками
була українська жінка-козачка. Відомо, що сестра полковника Івана Донця
брала безпосередню участь у бойових діях проти польських військ на Волині
1649 р. як кіннотниця. Під час однієї з ворожих атак вона загинула.
Ганна Борзобагата-Красенська, що управляла скарбницею Луцької
єпархії, під час нападу на її маєток відбила атаки загону шляхти і з мечем у
руках розігнала військо польського короля Стефана Баторія. А Софія
Ружинська, волинська княгиня, на чолі військового загону, що нараховував
6 тис. чол. піхоти та кінноти, приступом здобула замок князів Корецьких у
місті Черемоші9.
В листопаді 1654 р. під час оборони міста-фортеці Буші дружина
Михайла Завісного, коменданта замку, що поліг у бою, Олена «підпалила
порохівню й висадила в повітря себе, своїх дітей, кількох оборонців, а разом
і всіх поляків, котрі нараховували 4 тис. чол.» 10.
Часто на полі бою козакам-воякам допомагали жінки-чаклунки, жінкихарактерниці. Вони, за переказами, володіли надзвичайною силою «спасом».
Сидячи на дахах обложених міст, чарами та закляттями відводячи кулі та
ядра від оборонців. Віра в ту магічну силу надихала козаків. Ці беззбройні
жінки були справжніми героїнями. Окрім смертельної небезпеки, бо стояли
під градом куль і ядер, кожна з них ішла назустріч видимій смерті 11.
Протягом століть по селах і містах, на велелюдних ярмарках сліпі
кобзарі та лірники виконували думу про Марусю Богуславку. Дума
віддзеркалює цілу епоху в житті українського народу!
Дослідники вважають, що тільки записано українських пісень понад
300 тис. Серед творців цих пісень – легендарна народна поетеса Маруся
Чурай. «Віють вітри, віють буйні», «Шумить, гуде дібровонька», «За світ
встали козаченьки», «В огороді хмелинонька грядки устеляє», «Ой, не ходи,
Грицю, та й на вечорниці» – далеко не повний перелік її пісень.
9

Апанович О. М. Роль жінки в козацькому вихованні / О. М. Апанович // Неопалима
купина. Народознавство, історія. – К. : Генеза, 1993. – С.38.
10
Луговий О. Л. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / Луговий О. Л. – К. :
Дніпро, 1994. – С. 87 – 89.
11
Козуля О. Жінки в історії України / Козуля О. – К. : Український центр духовної
культури, 1993. – С. 67 – 68.
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В розбудові храмів, монастирів, шкіл, шпиталів величезну роль
відігравали представники найосвіченіших верств українства, зокрема жінки шляхтянки. Олена Горностаєва з родини князів Чорторийських– фундаторка
Пересопницького монастиря. Раїна Могилянка, сестра митрополита Петра
Могили, заснувала в Україні багато монастирів, зокрема Густинський,
Ладанський, Лубенський-Мгарський, Скит Манявський у Галичині12.
Багато сил до розбудови монастирів докладала й мати Івана Мазепи –
Марія Магдалена. Ставши ігуменею Флорівського Вознесенського,
настоятелькою Глухівського монастиря, вона сприяла розвитку не тільки
освіти, а й мистецтва, бо саме ці монастирі були визначними осередками
гаптування. Вироби тих часів і нині зберігаються в музеях України.
Таким чином, роль жінки під час чисельних козацьких війн була
непересічною. Вона була лікаркою-цілителькою, дбайливою матір‘ю і
дружиною, створювали пісні та думи, опікувалась освітою, наукою і
Церквою, керувала двором і державою, а в моменти найсильніших
випробувань були прецеденти участі в бойових діях, і за необхідності
жертвувала своїм життям!

12

Січинський В. Чужинці про Україну / Січинський В. – К . : Довіра, 1992. – С. 24 – 27.
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університет імені Г.С.Сковороди
ГЕНДЕРНА СОЦІАЛЬНІСЬ ОСОБИСТОСТІ:
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
Створення у сучасному світі сприятливих умов для розкриття
соціально цінного потенціалу кожної особистості забезпечується високим
рівнем соціальності – здатності кожного члена суспільства до взаємодії з
соціальним світом. Соціальність розглядається ученими (Л. Мардахаєв,
В. Нікітін, А. Рижанова, С. Харченко та ін.) як інтегрований результат
реалізації процесу соціального виховання, здатність людини взаємодіяти із
соціальним світом, що базується на ідеях самозбереження соціуму, людства
в цілому, єдності й гармонійної взаємодії людей різних національностей,
соціально-вікових груп, класової приналежності, стану здоров'я, рівня
розвитку і можливостей. Нами поняття «соціальність» визначається як
набута у ході життєдіяльності людини у суспільстві надіндивідуальна
структура її особистості, «наповнена» соціальним досвідом: соціальними
знаннями, вміннями, навичками, зразками поведінки, а також ціннісними
орієнтаціями та життєвими цінностями, соціальними емоціями індивіда, що
забезпечує нормальну життєдіяльність людини у соціальному середовищі.
Соціальність як складне утворення, що поєднує низку певних якостей,
характеристик, позицій як внутрішніх відносно до особистості, так і
зовнішніх, що в сукупності створюють нову властивість людини – здатність
до повноцінної соціальної взаємодії, безумовно тісно взаємопов‘язана із
результатом гендерної соціалізації людини. Гендерна соціалізація, з погляду
її соціокультурних функцій, – це насамперед те, що забезпечує підтримку
соціальної консолідованості людей, проте, на відміну від соціалізації взагалі,
консолідованість, що набувається у ході гендерної соціалізації, часто має
вузько груповий, детермінований статевими ознаками характер й веде до
роз'єднаності людей за цими ознаками.
Формування гендерного аспекту соціальності забезпечується
насиченням її структури відповідним соціальним досвідом, що включає в
себе насамперед засвоєння гендерних знань та вмінь, а також інтеграцією
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особистістю ціннісних орієнтацій та статево-рольових стратегій поведінки,
прийнятих у конкретному суспільстві. Тобто гендерний аспект соціальності
особистості є продуктом соціального (у даному випадку – гендерного)
проектування суспільства.
З іншого боку, необхідно відзначити, що соціальність отримує
реалізацію й соціальне втілення, без якого неможливим є саме її існування,
за допомогою суб‘єктності (суб‘єктивності)1. Суб‘єктність забезпечує
здатність людини бути стратегом своєї діяльності у питаннях гендерного
самовизначення, дає можливість ставити й коригувати цілі, усвідомлювати
мотиви, будувати плани в житті незалежно від пануючих у суспільстві
гендерних стереотипів, творити та перетворювати суспільні закони та норми
на засадах гендерної рівності. Суб‘єктність визначає ступінь свободи
особистості, її гуманності, духовності, життєтворчості.
Застосовуючи до розгляду гендерного аспекту соціальності системноструктурний підхід, відзначимо, що оскільки як система соціальність має
визначену структуру, подібну структуру має і її підсистема – гендерна
соціальність. Структуру гендерної соціальності складають соціальний досвід
особистості вміщує гендерні знання (когнітивна складова), цінності
гендерної рівності (ціннісна складова), а суб‘єктність у питаннях гендерного
конструювання, що передбачає, зокрема, наявність в особистості певних
якостей: гендерної чутливості, гендерної толерантності, емпатійності тощо
(емоційно-особистісна складова), а також наявність сформованих стратегій
поведінки незалежної від гендерних стереотипів (діяльнісно-поведінкова
складова).

1

Рассказова О. І. Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та
технологія: монографія / О. І. Рассказова. – Х.: ФОП Шейніна О.В., 2012. – С. 128.
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к. філос. н., доц. Рассоха І. М., Мороз А. Е, Текоєва С. А.,
Харківський національний університет
міського господарства ім. О. М. Бекетова
ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ КОЗАЧЧИНИ
Постать жінки в стереотипах вітчизняних істориків. Майже всі
підручники та посібники з історії України розповідають, що на
Запорозькій Січі жінок не було. Мовляв, козакам під страхом смерті
заборонялося приводити жінок на Січ. У цій статті ми розвіємо будь-які
сумніви на рахунок того, чи брали жінки участь у військовому житті
Козацької України.
Життя козаків-запорожців зводиться, як правило, до відречення козаків
від сімей і повне зосередження їхніх моральних, розумових і фізичних
зусиль на військовій справі. У ідеалі чоловіка, твердять дослідники,
«відбилася вся українська історія, а особливо історія XVII ст. з його
прагненням до освіти, миру, людяності і водночас із безконечними війнами,
безконечними смертями в ім‘я віри і свободи». І це при тому, що
формування козацтва було лише одним з аспектів багатогранного
культурного й суспільного життя українського народу XVI – XVII ст.
Отак поза увагою істориків опинилося українське жіноцтво, а
пройдений шляхтянками, міщанками, козачками і простими селянками
життєвий шлях наче канув в Лету, залишаючи чорну прірву в нашому
історичному пізнанні… А може жінки Козацької України і справді не
полишили вагомого історичного сліду, достатнього для відтворення образу
жіночої активності?
Річ утім, що в кінці XIX ст. зусиллями знаних вітчизняних істориків
Пантелеймона Куліша, Аполлона Скальковського та Дмитра Яворницького
у відповідності з існуючими на той час тенденціями часу і місця була
сформульована концепція, згідно з якою постать жінки в межах Вольностей
Війська Запорозького Низового буцімто розглядалась козацтвом як
небажана, а то й меншовартісна.
Отже, історіографічний штамп про «безшлюбність» запорозького
козацтва та небажаність присутності жінки в межах військового табору —
Січі став відправним пунктом усякого мислення при розгляді питань
пов‘язаних з історією українського козацького війська.
Але чи відповідає дійсності така версія жіночого чинника в
культурному просторі Запорожжя? Справжні козаки шанували жінок, а
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українки відповідали їм коханням та вірністю. Стосунки між чоловіком та
жінкою в Україні завжди були побудовані на глибокій шані та взаємній
повазі. Про відносну незалежність української жінки та повагу до неї в
козацькі часи свідчить її висока освіченість. Павло Халебський у 1654 році
записав: «Від міста Рашкова і по всій землі козаків ми помітили прекрасну
рису, що розпалила наш подив: всі вони, за винятком небагатьох, навіть
більшість їх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб
і церковні співи...»1.
Як свідчать джерела, в козацькі часи (XVI-XVII ст.) незалежності
української жінки-шляхтянки могла позаздрити дворянка будь-якої
европейської країни. Бо вона була рівноправною з чоловіком, мала такі ж
громадянські права, особисту незалежність, як її чоловік-шляхтич. Жінка
була членом церковних братств, засновувала школи, монастирі, богадільні,
служила у війську (!), вільно вибирала собі нареченого, виховувала дітей,
сама розпоряджалася своїм майном, управляла ним, розривала шлюб.
Спробуємо подивитись на пройдений шляхтянками, міщанками,
козачками і простими селянками шлях крізь призму світоглядних уявлень і
традицій життєустрою людей тієї епохи. Для цього, відгородивши мозок від
вірусу сучасності, ще раз вчитаємось в сюжети легенд і переказів з теренів
колишнього Запорожжя, в сторінки козацьких літописів, письмових джерел,
а також в рядки історичних пісень і дум, які й досі зберігають дух та присмак
козацької епохи.
Не пізніше 1578 року шляхтич Свентослав Оржельський (1549 – 1598),
відомий в Великопольщі своєю розважністю та політкоректністю, створив
латиномовний рукопис авторських хронік «Справи безкоролів‘я по смерті
безсумнівній Сигізмунда Августа».
Описуючи життєустрій «війська Низового», він, відбиваючи тогочасні
уявлення про побут та повсякденність низових козаків, зазначив, що
мешкають козаки на берегах та численних островах Дніпрових; Живуть
лише зі здобичі. Нападають на суші і на морі на Татар особливо і на Турків.
«Гніздяться з дружинами та дітьми на островах, котрими Дніпро буя».
Таким чином, з впевненістю можна сказати, що жінка являлася
вагомою частиною тогочасного суспільства і впевнено крок в крок іде зі
своїм чоловіком.

Волошин А. Про відношення козаків до жінок / Волошин А.[Електронний ресурс]. 2014.
– UPL http://getmanat.org/kozachky/
1
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Чи було дозволено козаку жити з жінкою? Відповідь знаходимо в
баладі літературного походження «Пісня козака Плахти». Написаний
невідомим автором, досить популярний в першій половині XVII ст.
поетичний твір відображає грайливу розмову жінки з головним героєм
балади — козаком Плахтою про реалії повсякденного життя козаків
запорожців.
Цікаве припущення в цьому контексті виказав сучасний історик
джерелознавець Дмитро Вирський. За словами дослідника, зростання
кількості запорожців з 8 тис. у 1570-х, за С. Оржельским, до 18 – 30 тис.
перед 1648р., «взагалі-то скидається на банальний природний приріст, а не
результат масового допливу до лав козаків».
Схоже на те, що стереотип «безжонного», аскетичного лицаря –козака
розсипається на порох, ледь звернемося до змісту переважної більшості
створених елітою текстів.
Почнемо з записаного О. Стороженком на Катеринославщині в першій
половині XIX ст. переказу «Про запорожця Ониська і його жінку». В
ньому розповідається про запорожця на ймення Онисько, який «сидів»
зимівником неподалік Дніпра. Якось, у місті Миргороді він побачив
молоденьку гарну дівчину і одружився з нею. «Привіз Онисько молоду
дівчину у свій зимівник. Як тільки він чув що «збираються в коші на татар
або на ногайців, то не втерпить – кине жінку і поїде собі в кіш…».
Як бачимо, сидіти зимівниками, заходити на Січ, брати участь в
козацьких радах і походах могли, за переказом, не лише нежонаті, а й
одружені козаки-запорожці.
Записаний С. Науменком в Запорізькій області в другій половині
XX ст. переказ «На туркені оженюся…» також розповідає про повсякденні
практики одруженого на туркені запорожця. «Пішов він одного разу з
січовим товариством у похід, а повернувся на хутір з молодою туркенею.
Туди-сюди, узяв та й одружився на ній». В результаті ми спостерігаємо, що
факт про «безшлюбність» можна спростувати. Адже такі випадки існували і
доказом цього є не один приклад з історії.
Військова активність жінок, міф чи реальність? Активність
«Низових» жінок не обмежувалась доглядом за домашнім господарством,
вихованням дітей та вигляданням чоловіка-козака з походу. В записаному
Д. Яворницьким на Катеринославщині (в межах колишніх Запорозьких
Вольностей) переказі «Могила Настина» (в інших варіантах - «Могила
Насті») відображено зовнішній вигляд та окремі сценарії повсякденного
життя відважної отаманші на ймення Настя. Переказ розповідає про те, що
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Настя, носила шаблю, шаровари, шапку і «держала у себе ватагу козаків, а
ніхто того не знав, що вона дівка…. Кілька років правила вона за козака. А
як умерла, то тоді тільки й дізналися, що вона дівка». Сила і хоробрість цієї
жінки, очевидно, були настільки великими, а її дії як ватажка настільки
вправними, що козаки навіть не здогадувались про те, що ними керує
«отаманша» 2.
І такі випадки непоодинокі – войовничих українок у козацьку добу
було немало. Одна з них славетних українок - волинська княгиня Софія
Ружинська. В 1609 році вона, особисто командуючи загоном у 6000 чоловік
піхоти і кінноти, з прапорами й музикою взяла штурмом замок князів
Корецьких у м. Черемошні. Представницею того завзятою типу жінкикозачки була остання дружина Богдана Хмельницького Катерина.
Достеменно відомо, що жінки козаків брали участь у повстанських
загонах часів Хмельниччини. Так, у 1584 р. шляхтянка Остапкова з дочкою
Софією організували збройний напад на маєток шляхтича Стрижевського в
с. Дідківцях на Житомирщині і завдали значних збитків.
Сестра полковника Івана Доща брала безпосередню участь як
кіннотник у бойових діях проти польсько-шляхетських військ на Волині
1649 р. Під час однієї з атак загинула.
Значну владу над козаками Правобережної України і вплив на них
мала „мати полководця", дружина фастівського полковника Семена Палія Феодосія. Вона не тільки вміла доброчинно прийняти послів, а й за
відсутності чоловіка керувала господарськими справами Фастівського
козацького полку. В період заслання С. Палія до Сибіру не раз проводила
походи проти московітів та польської шляхти, обороняючи край від їхніх
зазіхань.
Як бачимо, образ жінки-войовниці включає в себе, в даному випадку,
доволі розповсюджену на українських землях в XVI – першій половині
XVII ст. традицію перевдягання в чоловічий одяг, підмальовування вусів,
гоління голови і т ін. Інформацію про це подають не лише усні джерела, а й
низка письмових.
За твердженням італійського і польського історика початку XVII ст.
Олександра Гваньїні, серед загиблих захисників замку Прухнік на Поділлі

2

Кривоший О.П. Запоріжжя. / Волошин А. — К.: "Поліграф";"Просвіта", 1998. – 68 с.: іл.
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(опис подій 1524 року) були знайдені тіла переодягнених у чоловічий одяг
жінок. «Для того, аби їх не розпізнали, жінки поголили собі голови»3.
Записаний краєзнавцем А. Ковальовим на Дніпропетровщині (в межах
колишніх Запорозьких Вольностей) переказ розповідає про безпосередню
часть жінок у бойових діях козацьких підрозділів. В постанні під проводом
Якова Острянина (1638 р.). активну участь брала дружина козацького
сотника Семена Мотори – Варвара. Особливо відзначилась ця жінка під час
захисту повстанського табору біля Жовнина на р. Сулі.
Джерела свідчать про те, що в козацьких таборах часто знаходилась
значна кількість жінок, які супроводжували козацькі загони в походах. Які,
за необхідності, виконували різноманітні функції – від сестер-жалібниць до
зв‘язкових і шпигунок.
Таким чином, маємо підстави наголосити на тому, що войовнича
козацька спільнота пов‘язана з активною участю жінок у бойових діях
козацьких підрозділів. Військова активність жінок згідно історичних
документів постає скоріше як нормативний елемент повсякденного життя
степової спільноти, а не як аномалії, об‘єкта висміювання жіночої ініціативи
чи зневаги.
Виходячи з наведеного, специфіка жіночого повсякдення в
культурному просторі Запорожжя полягає не в його відсутності, а навпаки –
в присутності жіночого чинника в унормованих щоденних практиках
войовничого козацтва.

Козуля О. Жінки в історії України / Козуля О. – К. : Український центр духовної
культури, 1993.
3
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д. е. н., проф. Решетило В. П., Рибак Г. І.
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ:
ФАКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ
Демократичне суспільство передбачає гендерну рівність як один із
принципів свого існування. Та в Україні, незважаючи на ратифіковану в
1980 році Конвенцію ООН про ліквідацію всіх видів дискримінації жінок
(СEDAW), очевидним залишається факт гендерної нерівності. Вона
настільки глибоко вкоренилася, що її прояви стають традиційними в усіх
сферах життя суспільства, а саме: усталене чоловіче домінування в керівних
владних структурах, в управлінні економічними процесами; нагромадження
власності у чоловічих руках, та інше. Україна займає 110 місце серед
188 країн світу за кількістю жінок в Парламенті. У приватному бізнесі жінки
володіють 30% малих, 12,7% середніх і лише 13% великих підприємств1.
Сприяє поглибленню гендерної нерівності й обмеженості світогляду
населення країни щодо цієї проблеми.
Особливо гострою з позиції гендерної нерівності є проблема
становища сільських жінок в Україні. Гендерна дискримінація сільських
жінок пов‘язана в першу чергу з відсутністю їх доступу до більшості
сучасних комунікативних, інформаційних, освітніх, матеріальних, та інших
ресурсів суспільства, а також з проблемою відсутності вільного часу, який у
жінки забирають сім‘я та
невлаштований побут. Однією з ознак
дискримінації є також невизнання виробничої праці жінок у домашньому
господарстві. Якщо врахувати таку роботу, то жінка в середньому зайнята
різними видами домашніх робіт на 25% часу більше від чоловіків, а витрати
часу на працю по господарству сільських жінок є ще більшими. В сільській
місцевості окрім турбот про сім‘ю (в селах проживає переважна більшість
українських багатодітних сімей) на плечі жінок лягає ще й догляд за
присадибним господарством. За умов відсутності необхідної облаштованості
побуту, а саме газифікація та водогін у приміщенні, вона стає ще важчою.
Головною ознакою гендерної дискримінації є рівень доходів
населення. В більшій мірі її поглиблює диференціація між сільським і
Топ 10 гендерної політики. – К., 2015. – С.11.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://radaprogram.org/sites/default/files/publications/top-10_web.pdf
1
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міським населенням. У 2014 році рівень грошових доходів сільського
населення у порівнянні з міським був на 13% нижчим, окрім того майже 50%
сільського населення отримували середньодушові грошові доходи нижче
прожиткового мінімуму. Відповідно, у структурі сукупних доходів сільських
домогосподарств майже однакову частку мають доходи від заробітної плати
– 34,4% та соціальних трансфертів (пенсій, стипендії, субсидії) – 28,5%
(міські домогосподарства 55,7% та 26,1% відповідно). Якщо зважити на те,
що в сільській місцевості проживає близько 8 млн. жінок і більшість з них
похилого віку, то можна говорити про низьку якість життя сільських жінок,
яка в значній мірі відрізняється не лише від якості життя чоловічого
населення, а й міського жіночого населення.
При цьому 40% сільських жінок мають вищу освіту, що є вищим ніж у
сільських чоловіків. Але зазначені вище труднощі не дозволяють їм
реалізувати свій освітній потенціал та знайти роботу відповідно до
кваліфікації. Ситуація з працевлаштування жінок на селі, за відсутності
розвинутої виробничої інфраструктури,є критичною. Тому для жінок
залишається лише малокваліфікована та трудомістка важка сільська праця у
фермерських господарствах. Ураховуючи той факт, що при виконанні однієї
й тієї ж роботи жіноча заробітна плата в Україні нижча за чоловічу на 25%,
а різниця між заробітною платою сільського і міського населення досить
значна, можна стверджувати про значну дискримінацію сільських жінок у
цій сфері.
Ще однією ознакою дискримінації сільських жінок є низький рівень
медичного забезпечення та забезпечення соціальними послугами
(відсутність дошкільних закладів, побутового обслуговування). Існує значна
різниця у доступності інформаційних ресурсів, доступу до Інтернет мережі,
комп‘ютеризації та комп‘ютерної грамотності сільських і міських жінок.
Отже, проблема формування та реалізації дієвої гендерної політики в
українському суспільстві загалом та на селі зокрема є на сьогодні
актуальною і потребує свого розв‘язання.
Гендерна політика повинна включати економічні, політичні,
стратегічні, інституціональні підходи до вирішення проблеми подолання
гендерної нерівності. Економічна складова повинна бути направлена на
підвищення ролі місцевих бюджетів у вирішенні соціальних проблем села, та
створення сучасних технологічно обладнаних робочих місць з більш
поглибленої переробки сільськогосподарської продукції.
Політична складова повинна базуватися на створенні державної
програми розвитку села з урахуванням гендерної складової.
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Соціальний підхід потребує розуміння проблеми вмирання села в
Україні та підвищення соціальних стандартів для сільської місцевості.
Державна гендерна політика як один з основних регулятивних
механізмів суспільного життя покликана також підтримувати цінності
справедливості, поваги до особистості незалежно від її статевої належності.
Гендерна політика в Україні має спрямовуватися на забезпечення
збалансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті державних рішень, що
сприятиме формуванню нового світогляду щодо ролі жінки у сфері
управління, а відтак, утвердженню гендерної рівності.
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д. н. держ. упр. Рингач Н. О.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
Національної академії наук України, м. Київ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ‘Я ДІТЕЙ І МАТЕРІВ:
СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Зазвичай, коли обговорюється реалізація Цілей Тисячоліття в царині
гендеру, йдеться про Ціль 2 «Забезпечення гендерної рівності». Однак
існують не менш важливі сфери життя сучасної жінки, прямо і
опосередковано детерміновані її належністю до жіночої статі – пов'язані зі
здатністю до народження дітей, що, попри гендерну рівність, поки
залишається виключно жіночим завданням. Тому хотілося б зупинитися на
нерозривно зв'язаних між собою Цілях 4 і 5, які стосуються зменшення
дитячої смертності і поліпшення здоров'я матерів.
Україні є чим звітувати у 2015 році. Досягнуто (з випередженням)
цільових індикаторів щодо дитячої смертності. Істотно зменшився рівень
штучного переривання вагітності, з 2001 р. частота пологів перевищує
частоту абортів. Офіційну статистику підтверджує і інформація, отримана
при опитуванні жінок: лише 13,9% вагітностей протягом трьох років, що
передували обстеженню, закінчилися абортами1, що можна оцінити як
прогрес порівняно з попереднім дослідженням в 2007 р., коли аналогічний
показник становив 25,3%. Позитивним є зниження показника підліткової
вагітності, чому значною мірою посприяло впровадження засад підходу,
дружнього до молоді. Україна, як і весь світ, націлена на те, щоб випадки
небажаної вагітності стали поодинокими, а її штучне переривання –
безпечним, досягаючи цього в першу профілактикою та просвітою,
особливою увагою до груп ризику (малозабезпечених, підлітків, мігрантів,
етнічних меншин тощо)2. Рівень материнської смертності також знизився.

1

Ukraine Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2012 / Statistics Service e of Ukraine,
Ukrainian Institute for Social Reforms, Statinformconsulting UNICEF, USAID. – Kyev, 2013. –
430 p.
2
Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. – Geneva :
WHO, 2012. – 132 p.
- 239 -

Однак попри ці втішні факти всі досягнуті цільові показники в Україні
вищі, ніж у розвинених країнах світу3. А за версією Міжвідомчої групи ООН
з оцінки материнської смертності, рівень її у півтора рази вищий за
офіційний4. Незадовільний стан здоров‘я українських жінок значно мірою
зумовлює ускладнення вагітності та пологів, вади здоров‘я народжених
дітей. Зростаюча поширеність хронічних захворювань, таких як діабет і
артеріальна гіпертензія, збільшує пов'язаний з ними ризик материнської
смерті. Певна частина втрат життів матерів та дітей спровокована
поведінковими чинниками, передусім тютюнопалінням, вживанням
алкоголю та наркотиків, ризикованою сексуальною практикою, недбалим
ставленням до перебігу вагітності тощо. В межах Національних
консультацій «Пріоритети розвитку після 2015 року «Майбутнє, якого ми
прагнемо» запропоновано перегляд цільових індикаторів і наближення їх до
європейського рівня, в т.ч. внесення до матриці завдань зменшення на 25%
смертності дітей віком до 5 років внаслідок зовнішніх причин (тобто причин,
що детермінують значну частку різниці з показниками розвинених країн).
Адже від них гине майже третина дітей у віці від року до п‘яти.
Нещодавно організацією «Save the Children» оприлюднено чергову
(публікується з 2000 року) доповідь щодо становища матерів в світі «State of
the World‘s Mothers 2015». Рейтинг країн світу стосовно умов для
материнства ґрунтується на значенні Індексу материнства, розрахованому на
основі показників, що характеризують становище жінок і дітей. Оцінка того,
наскільки сприятливими в країні є умови для материнства, залежить від
характеристик материнського здоров'я, освітнього, економічного і
політичного статусу жінок та становища дітей. Індекс материнства
розраховується як середня зважена з індексу становища дітей (30%), індексу
материнського здоров'я (20%), індексу освітнього статусу жінок (20%),
індексу економічного статусу жінок (20%) та індексу політичного статусу
жінок (10%). Підкреслено, що здоров'я, безпека і благополуччя дітей
безпосередньо залежать від якості життя матерів. У рейтингу 179 країн світу
за Індексом материнства Україна отримала 69 місце, а перше місце
заслужено посідає Норвегія. Відмінності порівняно з лідером очевидні: в
3

Щорічна доповідь про стан здоров‘я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та
результати діяльності системи охорони здоров‘я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.;
МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – С.97.
4
Trends in maternal mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The
World Bank and the United Nations Population Division: WHО, 2014. – Р. 35.
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Україні рівень смертності дітей до 5 років більш ніж втричі вищий, ніж у
Норвегії (табл.1).
Таблиця 1.
Окремі складові індексу материнського здоров'я у референтних
країнах за даними State of the World‘s Mothers 2015

Україна
Норвегія
Білорусь
Молдова

Ранг

Ризик
материнської
смерті
впродовж
життя, 1 на..

69
1
25
81

2900
14900
45200
2900

Смертність
у віці до 5
років (на
1000
народжених
живими)
10,0
2,8
4,9
15,4

Очікуване
ВВП на
число
душу
Представництво
років
населення, жінок в уряді,%
навчання
тис. $
жінок
15,1
17,5
15,7
11,9

3,960
102,61
6,730
2,470

11,8
39,6
29,2
20,8

Якщо лише одна із майже 15 тис. норвежек впродовж всього життя
наражається на ризик померти від причин, пов‘язаних з вагітністю і
пологами, то в Україні ймовірність такого летального випадку у п‘ять разів
частіша. Навряд чи втішає, що порівнюючи з країною-аутсайдером Нігером,
де така доля може очікувати одну з кожних двадцяти, ми знаходимося у
набагато кращому становищі. Єдиний показник, за яким Україна не пасе
задніх – освітній статус, але економічна складова стає вагомим чинником
відставання.
На пострадянському просторі найкращі умови для материнства
створила Білорусь, випереджаючи навіть багатші країни (Японію і США).
Зрозуміло, що представництво жінок на найвищих керівних посадах впливає
на створення умов реалізації репродуктивних планів. На тлі зростання у
всьому світі частки жінок у політиці, в Україні впродовж шести скликань
відсоток жінок у парламенті не перевищував 8,5%, сьогодні став дещо
вищим, але, як і раніше, зумовив одне із останніх місць в Європі. Цікаво, що
серед колишніх республік Радянського Союзу Росія, Казахстан і навіть
Туркменістан можуть похвалитися вищими частками жінок при владі…
Підкреслено, що безпечне, продуктивне та щасливе материнство
детермінується не тільки і не стільки якістю, доступністю і своєчасністю
медичної допомоги при вагітності і пологах, скільки соціальноекономічними чинниками.
Акцент доповіді 2015 – на тяжкому становищі дітей і матерів, що
живуть у несприятливих умовах незаможних околиць міст. У країнах, що
розвиваються, частка проживаючих в міських нетрях становить третину
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населення (станом на 2013 р. – 860 млн осіб, з тенденцією до зростання).
Ризик материнської і дитячої смертності для бідних городян у таких країнах
в рази вище, ніж у їхніх ровесників з благополучних верств. Проте навіть у
столицях найбагатших держав світу, що входять до складу ОЕСР, наявні
істотні відмінності залежно від району проживання матерів з дітьми, від
рівня освіти і доходу тощо. Так, рівень дитячої смертності у Вашингтоні в
три рази вище, ніж в Токіо. В столиці США максимальний ризик для дитини
померти при народженні – у юної незаміжньої жительки афроамериканського походження. А у благополучному Цюріху материнська
смертність жінок-мігранток в 4 рази вища, ніж корінних мешканок.
В Україні ця проблема не настільки гостра, як у найбідніших країнах
Азії та Африки, однак також потребує суспільної уваги. Тим більш в умовах
триваючої соціально-економічної кризи і політичної нестабільності,
вимушеного переміщення людей через конфлікт на сході країни, на тлі
зниження доходів переважної частки населення, можна очікувати
погіршення ситуації для вразливої соціальної групи дітей та матерів. Це
викликає необхідність цільових досліджень за участі медиків, соціологів,
психологів, представників громадських організацій, обізнаних з проблемами
і потребами конкретних груп ризику на місцях.
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к. філол. н., доц. Руденко С. М.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ГЛЮТОНІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Постановка проблеми. Різними аспектами гендерного аналізу мовних
знаків в різних типах дискурсу займалися А. М. Архангельська,
Є. Бартмінський, О. В. Бєлова, Н. Б. Годзь, О. В. Квас, О. Кісь, Е. Рош,
Л. О. Ставицька, Т. М. Сукаленко та ін. «Гендерні стереотипи є складовою
частиною нашого соціолінгвістичного життя, й можуть розглядатися не
просто в ролі можливих фактів про використання мови, а й у ролі
компонентів гендерної ідеології. Наша мовна поведінка переплітається з
ідеологією, а стереотипи не лише перекручують мову, а й перебільшують з
певною метою»1. При цьому слід ураховувати, що, маючи змінний параметр
під час спілкування, гендер маніфестується в мовленні як «фактор
неоднакового вияву інтенсивності, аж до повного зникнення в низці
комунікативних ситуацій»2.
Мета нашої розвідки ‒ розглянути реалізацію гендерних стереотипів у
глютонічному (від лат. gluttіо – ковтати, споживати) дискурсі ‒ зв‘язних
текстах харчової тематики в контексті численних супровідних фонових
чинників: онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо.
Виклад основного матеріалу. Гендерні стереотипи якнайтісніше
пов‘язані, наприклад, з особливостями організації харчування в сім‘ї та
статево-рольовою диференціацією. Остання тісно корелює з характером
сімейного укладу, передусім у гендерному аспекті. За типологією укладів
сімейного життя, запропонованою німецькою дослідницею Б. ПфауЕффінгер, виокремлюється шість гендерних західноєвропейських моделей
культури, що включають як традиційні, так і нові, більш прогресивні
моделі 3.Дослідження вітчизняних етнографів свідчать про те, що в
українській селянській сім‘ї традиційно домінувала гендерна модель
1

Eckert P. LanguageandGender / P. Eckert, S. McConnell-Ginet. – Cambridge:
CambridgeUniversityPress, 2003. – Р. 85.
2
Кирилина А. Исследование гендера в лингвистических научных дисциплинах /
А. Кирилина//Общество и гендер. – Рязань, 2003. // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gender-cent.ryazan.ru/kirilina.htm (15.05.2013).
3
Пфау-Эффингер
Б.
Опыткросс-национальногоанализа
гендерного
уклада
//
Социологическиеисследования / Б. Пфау-Эффингер. – 2000. – №11. – С. 24-35.
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сімейної економіки, якій властивий жорсткий гендерний розподіл праці в
межах домашньої господарства.
Мовні стереотипи відбивають практично всі тенденції реалізації
гендеру. За визначенням Є. Бартмінського, «стереотип – це уявлення про
предмет, сформоване в межах певного колективного досвіду і визначене тим,
що цей предмет репрезентує, який він має вигляд, як діє, як сприймається
людиною тощо, одночасно уявлення, втілене в мові, доступне завдяки мові й
таке, що належить колективному знанню про світ»4. Ця гендерностереотипна категоризація має 2 рівні вияву: макро- і макрорівень. Гендерні
стереотипи макрорівня ‒ ментальний продукт тривалого культурноісторичного розвитку людства загалом і конкретної етнічної спільноти
зокрема, що має полістадіальний характер, містить часові нашарування та
елементи різних епох, тобто носить глобальний характер. Мікрорівень
складається зі стереотипів повсякденної свідомості, які зазнають щоденного
впливу різноманітних чинників, трансформуючись під їхньою дією,
вбираючи нові елементи та змінюючи сенс, семантику або значущість інших.
Усе це зумовлює синкретичний, мозаїчний, неоднорідний характер
стереотипів.
Однак гендерні стереотипи можуть містити не лише позитивний
досвід, відповідаючи дійсності, а й хибні уявлення. Як зазначив
П.Н. Шихирєв, «стереотип – знання стандартне, в чому, напевне, полягає
його головна особливість. При цьому неважливо, істинне воно чи хибне,
оскільки в стереотипі головне – не сама істинність, а переконаність у ній, а
особливістю переконаності є її стійкість, міцність»5. Пронизуючи практично
всі ланки життєдіяльності етносу, стереотипи фемінності/маскулінності є
стійким комплексом уявлень, що включають ідеальні образи чоловіка та
жінки; уявлення про притаманні кожній статі риси вдачі; сфери, способи,
стиль самореалізації чоловіка та жінки; особливості процесів соціалізації
хлопчиків та дівчаток; поведінкові моделі;гендерну стратифікацію6.
Дискурсивні практики реалізують гендерні відмінності сприйняття
дійсності, зокрема в мовних знаках глютонії. Наприклад: «Їсти ситну й густу
їжу ‒ привілей чоловіка. Входження хлопчика в доросле життя відзначається
правом на додаткову порцію й відповідно при визначенні «гарної» їжі
4

Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике: пер. с польського /
Е. Бартминський. – М.: Индрик, 2005. – С. 68.
5
Шихирев П.Н. Современнаясоциальнаяпсихология в США. − М.: Наука, 1979. – С. 116.
6
Кісь О. Етнічні гендерні стереотипи та джерела їх конструювання / О. Кісь //
Український жіночий рух: здобутки і проблеми. – 2002. – Вип. 1. – С. 27-28.
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домінує чоловічий стандарт, акцент робиться на важких, жирних стравах,
парадигмою яких є свинина, жирна й солона, і міцних напоях. Їжа
функціональна як реальна матерія, як живильна субстанція, що зміцнює тіло.
Стиль їжі теж обумовлений уявленням про мужнє тіло. Риба й фрукти
відкидаються не тільки через свою непоживність, а ще й тому, що
обережність, пов'язана з необхідністю виймати кістки, не дозволяє їсти з
повним ротом; така їжа не може енергійно пережовуватися й повинна
затримуватися в передній частині рота, ближче до губ. Така манера їсти – так
само як і подібна манера говорити – маркована як жіноча й не сполучається
із задоволенням, прийнятим в аспекті мужності»7.
Академік А. Гродзинський у книзі про лікарські трави відверто дає
пораду не захоплюватися личком і станом дівчини, а придивитися, як вона
варить юшку й чи сипле до неї кріп. "Уміння готувати традиційно дуже
цінується в українській дружині. Особливо сакрального значення набуло
вміння солити огірки. Пересічний українець навряд чи продегустує
коштовний коньяк чи вино, але чи покладено у соління листя хрону –
визначить неодмінно. А коли за столом гості похвалять, – мовляв, які чудові
огірки солить дружина, – то господар неодмінно скривиться й скаже, що
матінка солить значно краще, а вже покійна бабуся... Кулінарні якості
майбутньої дружини здавна цінуються значно більше, ніж еротичні"8.
Гендерні опозиції має й процеси в приготуванні м’яса. Існують
жорсткі (чоловічі) способи приготування і м‘які (жіночі). До жіночих
належить приготування паровим способом і варіння. Ці способи лише трохи
стимулюють смакові якості м‘яса. Чоловічі способи: гриль, смаження і
запікання в духовці. Приготоване в такий спосіб м‘ясо має більш сильний і
гострий смак. Біле м‘ясо (риба і птиця) традиційно вважається жіночим і
неагресивним продуктом, а червоне (яловичина, баранина) ‒ чоловічим і
агресивним, основним харчуванням героїв і воїнів9. Органолептив
"алкогольний" у бінарній опозиції чоловічий / жіночий належить переважно
до її першого складника. Однак українська культура й традиції все ж
передбачають споживання жінкою під час свят невеликої кількості жіночих
алкогольних напоїв: низькоградусних, з приємним солодкуватим або
кислуватим смаком і привабливим кольором на відміну від високоградусних
7

М‘яка Є. Кухня як чинник української національної культури / Є. М‘яка // Березіль. –
1997. – № 9. – С. 143.
8
Там само. – с. 146.
9
Ганье С. Энергетика еды. Наши саме интимные отношения / С. Ганье. – М.: Гаятри,
2005. – 320 с.
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і здебільшого прозорих чоловічих. За таких умов, наприклад, шампанське,
вина, лікери, наливки визначаються як напої жіночі, а спирт, самогон,
горілка, ром, коньяк, віскі, бренді – як чоловічі.
Висновки. Розглянутий матеріал дає можливість зробити висновок
про те, гендерні стереотипи, реалізуючись у різних підходах до осмислення
дійсності й транслюючись у мовному континуумі, зокрема глютонічному
дискурсі, відіграють значну роль у соціальному житті індивіда.
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Рябушенко Н. П.
Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського
Міжрегіональної академії управління персоналом
ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ РИНКУ ПРАЦІ
(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Постановка проблеми. Дослідження комплексу проблем, пов‘язаних з
функціонуванням ринку праці, розглядає і гендерний аспект зайнятості.
Статистика зайнятості, як правило, відображає «закріплені» за статями певні
соціальні статуси, ролі, норми поведінки, таким чином детермінуючи
«чоловічі» та «жіночі» професії, а також диспропорції у посадовій ієрархії.
Вагома частина наукових досліджень з даного напрямку зосереджені
лише на аналізі зайнятості в розрізі співвідношення статей. Визначення
причин існування гендерної нерівності, гендерної дискримінації, гендерних
стереотипів, а також гендерної професійної сегрегації зіштовхується з
проблемою відсутності чи недосконалості гендерно-десегригованої
статистики1. Аналіз ситуації та дієвості пропонованих державою на ринку
праці заходів, причини їх ефективності чи навпаки недієвості може бути
більш якісним при розробці відповідних індикаторів.
Використання індикаторів сприяло б ефективному розподілу
фінансових ресурсів, визначенню ступеня досягнення програмами сприяння
зайнятості поставлених цілей та завдань, аналізу тенденцій, які притаманні
ринку праці, визначення критеріїв, які б дали можливість співставити
результати дій на ринку праці з іншими, аналогічними заходами, які
проводяться в межах інших програм чи об‘єднаннями роботодавців2.
За даними Державної служби статистики України, у середньому за
2014 рік чисельність зайнятого населення Волинської області3 в порівнянні з
попереднім роком зменшилась на 28,9 тис. осіб та становила 389, 0 тис. осіб.
1

Воронова М. Гендерна складова ринку праці: сегрегаційний аспект. [Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL
E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rpzn_2012_1_6.pdf.
2
Іваницька І. Аналіз сучасного стану гендерної нерівності на ринку праці в Україні.
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3523
3
Сайт Волинського обласного центру зайнятості. Реалізація гендерної політики.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу
:
http://www.dcz.gov.ua/vol/cдоваontrol/uk/publish/category?cat_id=1324705
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Рівень зайнятості населення знизився з 55,9% до 52,0%. Серед
зареєстрованих безробітних жінки становлять 6882 особи (58.8%), молодь –
4946 осіб (42,3%). Аналіз заходів, спрямованих на безробітних показав, що
хоча програми підтримки для створення власної справи, навчання та
підвищення кваліфікації проводились та фінансувались повною мірою,
проте, результат нижче очікуваного. Одна із причин – формування
пропозиції без врахування гендерного аспекту. Хоча жінки становлять
більшість серед незайнятого населення, перелік пропонованих їм для
освоєння професій обмежується сферою послуг яка додаткових робочих рук
не потребує. Дещо ситуацію «рятують» підприємства, які самостійно
проводять набір та навчання персоналу.
Відповідно, потребує вдосконалення процедура започаткування
бізнесу, організація проведення реєстраційно-дозвільних процедур з
введенням обліку звернень за віком і статтю, доцільним є проведення
консультацій з суб‘єктами підприємництва, їх об‘єднаннями, науковими
установами у процесі підготовки регуляторних актів. Проведення
громадських слухань. Для вдосконалення послуг центрів зайнятості,
підвищення їх ефективності, варто ввести облік надання послуг для суб‘єктів
господарювання за віком та статтю. Програма сприяння зайнятості мала б
містити індикатори якості послуг на ринку праці, зокрема: кількість жінок/
чоловіків , які є підприємцями (великі, середні, малі), кількість залучених
суб‘єктів малого підприємства (жінок і чоловіків) до участі в діючих
інвестиційних проектах та перспективних сферах підприємництва у місті,
кількість підприємців (жінок/чоловіків), що звернулися за фінансовокредитною підтримкою, скільки з них її отримали, кількість діючих
професійних об‘єднань, спілок, асоціацій, які підтримують жінок/чоловіків у
розвитку підприємництва та впливають на процеси прийняття рішень в
органах влади, залучення гендерного експерта до конкурсних комісій, тощо.
Загалом менш сприятливе становище жінок на ринку праці України
зумовлене не лише дією ринкового конкурентного механізму та наявністю
прямих бар‘єрів для зайнятості (вужчий професійний вибір, відсутність
необхідних для них робочих місць або необхідної кваліфікації), а й істотно
пов‘язане з репродуктивною діяльністю.
Внаслідок цього жіноча робоча сила цінується менше, і жінки
наражаються а непрямі перешкоди, породжені гендерними стереотипами.
Жіноча зайнятість традиційно переважає у сферах діяльності з найнижчими
рівнями середньої заробітної плати — сфері соціального забезпечення,
освіті, охороні здоров‘я, побутовому обслуговуванні та культурі, в яких
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жінки становлять понад 70 % працівників. Водночас «чоловічими» видами
діяльності залишаються високооплачувані галузі важкої промисловості,
транспорт, сфера підприємництва.
Забезпечення гендерного паритету на ринку праці щодо можливостей
та умов реалізації трудової активності і доступу до економічних ресурсів
повинно бути пріоритетом державної соціальної політики України у сфері
досягнення гендерної рівності. На наш погляд, одним із основних засобів
подолання гендерних стереотипів суспільства повинна стати гендерна освіта,
яка сприятиме формуванню знань і розумінню гендерних проблем сучасного
суспільства та визначенню основних напрямків утвердження справжнього
партнерства між жінками і чоловіками. Для подолання соціально-економічно
негативу, зумовленого гендерною асиметрією на ринку праці, необхідно:
згенерувати якісно нову ментальну культуру суспільства, яка передбачає
реальну рівність обох соціальних статей загалом і на ринку праці зокрема;
пенсійний вік жінок зрівняти з віком виходу на пенсію, встановленим для
чоловіків, або ж, як мінімум, підвищити пенсійний вік жінок; налагодити
мережеву систему постійного гендерного моніторингу проблем
нерівноправності на ринку праці через гендерні центри; здійснювати
постійну гендерну експертизу законодавства; забезпечити у роботі центрів
зайнятості реалізацію принципу адресності підтримки жінок на ринку праці
шляхом розробки та втілення спеціальних програм працевлаштування,
професійної орієнтації та професійного навчання, запровадження нових
соціально сфокусованих технологій роботи з людьми; сформувати у
суспільстві інші економічні та соціальні можливості, які б знищили факторні
передумови наявності гендерної дискримінації на ринку праці.
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Савельєва Ю. М.
Сумський державний університет
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА, МІСТО ПОСТМОДЕРНУ ТА СІМ’Я
ПОСТМОДЕРНУ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ
Постановка проблеми. Філософська концепція постмодернізму, яку
часто пов‘язують з ідеєю всеможливості, знаходить своє відображення не
лише у мистецтві, а й у всьому розмаїтті явищ, що мають місце у
оточуючому нас світі. Сім‘я, організований життєвий простір, гендерна
політика виступають тісно пов‘язаними змінними, які також несуть на собі
відбиток постмодерну. На фоні цього проблематика природності,
раціональності, стабільності сучасної сім‘ї, а також логічності та
стандартизації у сучасній розбудові життєвого простору нерідко викликають
суспільні дискусії. З‘ясування важливості взаємозв‘язку між змінами, яких
зазнають форми сім‘ї та організований життєвий простір, впливу на них
гендерної політики стало предметом дослідження в межах даної статті.
З урахуванням не лише професійної сфери людського життя, яка
традиційно вважається публічною, а й існуючого сімейного принципу
впорядкування суспільства, так званої приватної сфери, були побудовані та
продовжують розбудовуватись як великі міста, так і невеличкі поселення.
Принаймні так стверджує англійський соціальний філософ Бренда Алмонд
(університет Халла), яка вважає, що більшість західних країн будується
навколо біологічної концепції сім'ї. Не лише культура, література і
мистецтво, але й планування будинків, сіл і міст, на її думку, базуються на
уявленні про сімейну групу. Причому характер цього планування відповідає
ще й певному типу сім‘ї. Те, що ми споглядаємо на сучасному етапі розвитку
людства, підтверджує поширене уявлення про сім‘ю як групу, що
складається з батьків та дітей. Б.Алмонд переконана, що у найкращий спосіб
людина проживає життя у біологічному союзі, в якому почуття себе та своєї
персональної ідентичності має зв'язок між минулим та майбутнім: «Тоді
людина не відчуває себе атомом у світі індивідуальностей, а бачить
частиною великого суспільства та ланкою у послідовності поколінь»1. Якщо
з міркуваннями Б. Алмонд щодо єдиноможливості саме такого найкращого
Almond В. A Philosophical View of Families. Interview to Academia Net. [Електронний
ресурс] – Режим доступу до джерела: http://www.academia-net.org/alias/Aktuelles/APhilosophical-View-of-Families/1198017.
1
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життєвого сценарію, як біологічна сім‘я, можна сперечатися, то у цілому
факт важливості сімейного досвіду для сучасної людини важко заперечити.
Концепція універсального дизайну, яка, проміж іншим, вважається
гендерночутливою та «дружньою до сім‘ї», стає дедалі більш актуальною та
популярною, що і є підтвердженням слідування принципам гендерної
демократії та врахування потреб кожної людини в умовах організованого
міського середовища. Причому ця концепція знаходить своїх прихильників
не лише серед інституцій, які традиційно опікуються приватною чи
соціальною сферою, а й серед так званих публічних. Бо, з огляду на
поширеність сімейного досвіду серед сучасного людства, чи не
універсальною вважається потреба у сім‘ї. Масовість цього явища, яку часто
намагаються пояснити вкоріненням тяги до сім‘ї у людську природу, вже
сама по собі означає потребу бути взятою до уваги, а сім‘я постмодерну, як
досить гнучкий конструкт, є невід‘ємною частиною глобалізованого
суспільства та, до того ж, не менш впливовою його частиною, ніж інші.
Втілення гендерночутливої політики щодо сім‘ї на рівні міського
простору виступає ознакою врахування того, що сім‘я постмодерну не
сприймається як «знеособлена». Не дивлячись на те, що до визначення сім‘ї
постмодерну потрапляє будь-яка сім‘я яка позиціонує себе сім‘єю, до цього
феномену варто ставитися як до унікального, та такого, що має власний,
хоча й узагальнений образ. Таке ставлення дозволяє вибудувати і простір, і
суспільство не лише толерантне, а й комфортне для наявного в сучасних
умовах розмаїття форм сім‘ї. Характерна для постмодерну відсутність
фаворитизму генеральній ідеї у соціальному житті та природі створює
можливості для когерентного співіснування широкого кола людей,
інституцій, подій та явищ. Еклектичність та строкатість постмодернізму, що
критикує «єдино можливе бачення світу» з прагненням домінування, здатні
знизити невдоволення та неспокій серед тих, хто не потрапляє до
стандартних схем влаштування світу.
Саме за умов постмодерністського способу мислення стає можливим
сприйняття ідей імпровізації, неоднозначності, різноманітності, протиріч,
саморефлексії. Це надає пріоритету змісту над формою, емоційних та
соціальних зобов'язань над генетичними претензіями, а світоглядні позиції
постмодернізму при цьому здатні знаходити своє відображення у будь-якій
сфері життя, а не лише у міркуваннях щодо «високих матерій».
В епоху глобалізму сім‘я потрапила до когорти соціальних інституцій,
які отримали у австралійського соціолога А. Гідденса назву «оболонкових
інституцій», які здаються зовні такими самими, як були раніше, але
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всередині стали абсолютно іншими2. Сім‘я, яка, наприклад, до середини ХХ
століття була надзвичайно поглинута економікою, тепер базується на
емоційних комунікаціях та близькості. Гендер та сім‘я, на думку російського
соціолога, філософа, історика, психолога І. Кона, зазнали в епоху
постмодерну революційних змін3, що підтверджує гостроту всіх решти
пертурбацій, з якими у той чи інший спосіб стикаються феномени гендеру і
сім‘ї. Тож, невідповідність нового змісту старій формі, або не врахування
змін, що сталися з сім‘єю, та гендерних особливостей сучасного суспільства,
непристосованість життєвого простору до цих трансформацій, може
спричинити суспільне напруження та конфлікти.
Узагальнюючи, можна зауважити наступне. Місто постмодерну, яке
може здаватись химерно нестандартним проектом, відповідаючи на виклики
свого часу та постмодерністського світогляду, стає комфортним не для
абстрактної людини, а для людей з конкретними життєвими ситуаціями.
Гендерночутлива політика у розбудові міст, яка передбачає прийняття ідеї
людського розмаїття, та у якій простежується зв'язок з сучасними
модифікаціями сім‘ї, є суттєвішим досягненням у людському вимірі, ніж
надсучасні технології, спрямовані на облаштування «наукомісткими»
зручностями, доступними лише для користувачів з відповідним рівнем
кваліфікації. Постмодернізм через відстоювання ідеї розмаїття, через
можливість поєднання з ідеями премодерну та модерну, вчить нас веденню
діалогу в умовах розбіжностей, допомагає пов‘язувати, з одного боку,
минуле, сьогодення і майбутнє, з іншого – різні та, здавалося б, непов‘язані
сфери людського життя. Це дозволяє вибудовувати світ, у якому всі
учасники процесу, маючи свої відмінності, отримують переваги та
досягають цілей.

Giddens A. Globalization. – Reith Lectures. [Електронний ресурс] - Режим доступу до
джерела: http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/week1/week1.htm
2

Кон И. С. Лекция на международной конференции «Российский гендерный порядок:
искусство, литература, массовая культура». – Санкт-Петербургский государственный
университет, 19 ноября 2010 год. [Електронний ресурс] - Режим доступу до джерела:
http://www.pseudology.org/Kon/Articles/TriOdnom.htm.
3
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к. і. н., доц. Самойленко Н. І.,
Всеукраїнська Асамблея болгар України
ДРАМИ ІСТОРІЇ У ДОЛІ ЖІНКИ
Сучасна українська нація є поліетнічним утворенням. Її долю поділяли
представники усіх спільнот, що мешкають на теренах України, у тому числі
й болгари. Історія болгарської діаспори в українських етнічних землях сягає
своїм корінням XVIII ст. Слов‘янські народи, які страждали від османського
поневолення, почали шукати захисту у російського царя одразу ж після
Прутського походу 1711 р. Петра І1. Чисельність болгарської діаспори з того
часу майже до кінця ХХ ст. неухильно зростала и вона робила свій внесок у
розвиток та засвоєння тих земель, яки населяла. ХХ століття було періодом
потрясінь, революційних буревіїв та світових воєн у житті болгарської
спільноти в Україні. Цей сповнений випробувань історичний шлях
зафіксований у багатьох свідоцтвах, які, на жаль, не завжди були доступні
дослідникам. З-поміж них слід згадати щоденники та спогади представників
різних соціальних груп, що належали до болгарської меншини. Їх
оприлюднення та залучення у науковий обіг стали переконливим
підтвердження поступу болгарського національного Відродження в
незалежній Україні. До такого роду документальних свідоцтв, безсумнівно,
належить книга Євдокії Вербової «Історія мого життя», яка побачила світ у
серії Болгари Північного Приазов‘я», завдяки творчим зусиллям
співробітників Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького та Великотирновського університету імені
св. Кирила та Мефодія (Республіка Болгарія)2 та підтримки спонсорів.
Літопис буття звичайної жінки Євдокії Степанівни Вербової – це не
тільки доля людини зі складним життєвим шляхом, проте ще й зразок
сповіді людини другого плану в історії, тобто людини, що не є державним
діячем будь-якого рівня або історичною постаттю, відповідальною за
важливі події чи рішення. Є.С.Вербова представляє жіночий погляд тих, хто
був в першу чергу об‘єктом подібних рішень та небайдужим учасником
подій. Народилася Є.С. Вербова у 1918 р. у болгарській родині в одному із
1

Станчев М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. – Т.1 (1711 –
2006). Статистический сборник. – София: Академ. Изд. Им. Проф. Марина Дринова, 2009.
– С. 11.
2
Вербова Е. История моей жизни. – Велико Тырново – Мелитополь: ООО «Издательский
дом МГТ», 2011. – 116 с.
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сіл багатонаціонального Криму. Її дитинство та юність співпали з
колективізацією. Її молодість опалила війна та принизила несправедлива
депортація на північ Пермського краю (тоді – Молотівська область). Роки
життєвого розквіту вона провела у боротьбі за виживання родини із хворим
чоловіком – інвалідом на руках та малими дітьми. Не маючи можливості
повернутися до Криму (для депортованих Крим був закритий), Євдокія
Степанівна з родиною останні піввіку свого життя мешкала у Мелітополі, де
збудувала дім, виховала дітей, поховала чоловіка та пішла за обрій у віці 89
років. До останнього дня вона зберігала ясній розум та стійкість духу. Така
стисло її біографія.
За жанром «Історія мого життя» Є.С.Вербової не може бути читко
визначена. Це і спогади, і щоденник одночасово, якій зафіксував структури
повсякденності як радянської, так і пострадянської доби. Маючи лише
початкову освіту, авторка продемонструвала непоганий літературний стиль3.
Безсумнівно, оприлюднення цього щоденнику-спогадів сприяє
посиленню уваги громадськості та дослідників до жіночих цінностей та
жіночої культури болгарської меншини. Попри усі негаразди Є.С.Вербова
виконала усі ті важливі соціальні ролі, які завжди виконувала жінка в усі
часи – репродуктивну, виховну, ведення домашнього господарства, турбота
про людей похилого віку, функції,без яких не може існувати жодне
суспільство.
Ці соціальні функції здійснювалися на тлі радянської модернізації,
панування тоталітарних режимів (радянського та окупаційного
фашистського) дій репресивного апарату, які об‘єктивно спрямовувалися на
нівелювання особистісних якостей людини. Проте загальнолюдські цінності
виявилися вищими за все. З невимовною теплотою авторка згадує про своїх
дітей та чоловіка в най драматичні часи окупації, коли очевидці цих часів
«дітей своїх не бачили від от роботи»4. Виснажені війною, працею
хронічним голодуванням, нескінченними тривогами за долю близьких люди
повинні були спокутувати свою «провину» за те, що жили на окупованій
території! Після визволення навесні 1944р. усіх чоловіків, яки вижили,
мобілізували для виконання трудової повинності, для котрої залучали
впродовж 1941 – 1944 рр. громадян СРСР деяких національностей (у тому
числі й болгар). А влітку 24 червня 1944р. військовий транспорт вивіз
жінок з дітьми на станцію Ічки (зараз – Советское), а далі – Півнію. З 18
3

Пачев С.И. Предисловие // Вербова Е. История моей жизни. – Велико Тырново –
Мелитополь: ООО «Издательский дом МГТ», 2011. – С. 9.
4
Там само. – С. 24.
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родин вижили тільки три. «Мене, котра працювала з 10 років й була
стахановкою у 24 роки, після такого важкого життя женуть голою та босою,
й куди – невідомо», – з болем пише Є.С. Вербова5. Питання «За що?»
проходить крізь усю книжку и залишається без відповіді. Авторка пов‘язує
трагічну долю своєї родини не з байдужістю окремих людей (посадовці,
сусіди, товариши по роботі), а політичним режимом у цілому: «…Головне,
що наша держава забрала всю нашу молодість»6.
Не можливо не визнати, що у часи лихоліть ця вольова й мужня жінка
фактично вийшла за межі стереотипних гендерних атрибутів, яки панували у
радянському суспільстві тривалий період. Питання про зміст суто чоловічих
або суто жіночих характеристик особистості у науці є досі не вирішеним.
Але воно не було предметом обговорень у суспільствах традиційного типу.
Гендерні стереотипи сприймалися болгарською меншиною у якості
віддзеркалення поведінки чоловіка та жінки у суспільстві згідно сталих
звичаїв7. Проте як багато її одноліток, Є.С.Вербова була вирвана з
патріархального середовища й перетворена на частину соціально активного
населення, втягнутого у зовсім інші суспільні відносини. Весь час вона
змушена була самостійно приймати та виконувати рішення, пов‘язані не
тільки з фізичним виживанням, а й з вибором перспектив розвитку родини
(змогла організувати лікування чоловіка, впоралася з вирішенням житлової
проблеми, домоглася виконання законного рішення про надання доньцістудентці та ін.).
Таким чином, як свідчить доля нашої героїні, суспільні виклики,
породжені глибокими історичними змінами та деформаціями, не могли не
вплинути на місце и роль жінки в родині. Вона була поставлена у таки
умови, що змушена була виконувати й традиційну раніше суто чоловічу роль
у якості активного учасника і носія суспільних виробничих відносин.

5

Там само. – С.27.
Вербова Е. История моей жизни. – Велико Тырново – Мелитополь: ООО «Издательский
дом МГТ», 2011. – С. 55.
7
Манолова Г. Аспекти на езиковата ситуация в етнически смесени бракове при
българските переселенцив Бесарабия
// Българите в Северно Причерноморие.
Изследвания и материали. Т.10. – Одеса – Велико Търново: Б.и., 2009. – С. 389.
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к. с. н., доц. Сєдая Ю. С., Міньковська І. І.
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»
ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ УКРАЇНИ
(ПРО СТАРТУВАННЯ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО
ПРОЕКТУ У ХАРКОВІ)
Регіональна та національна політика не можуть бути ефективними без
повної та широкої участі в ній жінок. Україні уже вдалося досягнути значних
зрушень у зміні суспільних уявлень щодо ґендерних ролей. Так, прийнятий у
2015 році новий закон про місцеві вибори, який на днях було ухвалено у
стінах Верховної Ради, містить обов‘язкову норму для політичних партій
– у виборчому списку має бути не менше 30% представників однієї статі.
Таким чином запроваджується гендерне квотування, що є дієвим у
багатьох країнах світу і дає реальні шанси на те, аби українська політика
поповнилася новими обличчями. У соціальних мережах вже розгорнулися
жваві дебати на рахунок того, про кого йдеться у законодавчій нормі – жінок
чи чоловіків.
Але незважаючи на це, представництво жінок у виборних та
виконавчих органах влади надзвичайно низьке: серед депутатів Верховної
Ради України жінки становлять
 7,8%, а в обласних радах жінок близько
 11%; у складі Кабінету Міністрів України жінок немає;
 середня заробітна плата жінок в жодній галузі не перевищує середньої
заробітної плати чоловіків; загалом по Україні платня жінок на 25%
нижча за платню чоловіків;
 рівень зайнятості жінок в середньому на 10% нижчий за рівень зайнятості
чоловіків (53% та 63% відповідно);
 20% жінок України регулярно потерпають від фізичного насильства у
сім'ї.
Отримуємо ситуацію, коли у процесі прийняття політичних рішень
ігнорується унікальний життєвий і професійний досвід великої соціальної
групи. Основною причиною цього явища є домінування на масовому рівні
свідомості стереотипів, які «допомагають» применшити соціальне значення
жінки, пояснюючи, що її головні ролі – це набір традиційних сімейних
практик і видів обслуговуючої праці. Ті ж самі стереотипи проголосили
політику як чисто «чоловічу» сферу діяльності.
- 256 -

Що зробити щоб уникнути цих проблем, або зменшити їх у сучасному
суспільстві. В Україні є чимало проектів, які сприяють вирішенню проблеми.
Одним з них є соціальний проект «ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ
УКРАЇНИ», який організовано за сприяння National Democratic Institute
(США, представництво в Україні) і фінансової підтримки Уряду Швеції та
реалізується командою ГІАЦ «КРОНА».
Основна мета проекту – підвищити кількісне представлення жінок у
регіональній та місцевій політиці, сприяти розширенню ролей і впливу жінок
на прийняття рішень у регіональній політиці, а також долати стереотипи у
суспільному сприйнятті жінок у політиці.
Основними цілями є:
 подолання стереотипів щодо жінок у політиці – як стереотипне
мислення жінок про самих себе, так і погляди громадськості на
політикинь.
 збільшення кількість жінок, які беруть участь у регіональній
політиці, за допомогою комплексу заходів, спрямованих на якісну
зміну їх мотивації, діяльності та компетенції, і через подолання
структурних і політичних перешкод, таких як сексизм, відсутність
механізму гендерних квот, а також подвійний тягар і скляна стеля;
 розкриття політичного потенціалу жінок та утворення
політичного капіталу для них шляхом ініціювання та подальшого
розвитку жіночого міжфракційного депутатського об‘єднання.
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к. пед. н., доц. Ситникова Ю. В.
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРИЯТЛИВОГО МІКРОКЛІМАТУ В
СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Постановка проблеми. Українське суспільство продовжує перебудову
сучасного державного устрою за європейськими цінностями, серед яких й
принцип гендерної рівності та толерантності. Згідно цього принципу
чоловіки та жінки мають рівні не тільки права й обов‘язки, але й можливості,
які відкривають рівний доступ до охорони здоров‘я, освіти, управління й
влади. А також рівні можливості досягти фінансову незалежність,
реалізуючи професійні та особистісні інтереси та потреби людини.
Осередком можливостей для професійного зростання людини є вищій
навчальний заклад, завдання якого полягає в створенні соціально
комфортного,
зокрема,
гендерно-сприятливого,
мікроклімату
для
самореалізації особистісних й професійних прагнень чоловіків чи жінок.
Гендерно-сприятливий мікроклімат вищого навчального закладу
окреслимо як стан міжособистісних стосунків між представниками різних
статей, що виявляється через побудову стосунків на принципах гендерної
рівності та толерантності, та допомагає спрямовувати діяльність колективу
на ефективне вирішення виробничих або навчальних завдань. Водночас
гендерно-сприятливий мікроклімат можна розглядати через емоційне
забарвлення психологічних зв'язків суб‘єктів навчального процесу, що
виникає на основі їх симпатії, збігів характерів, інтересів, схильностей та
розвивається у контексті гендерної чутливості1. Загалом, гендерна
чутливість, на наш погляд, сприймається як індикатор, який реагує на
відхилення від рівноваги гендерного балансу, а також його підтримку.
Словотворення «гендерно-сприятливий» слід розуміти, як такий, що
допомагає відтворенню гендерного балансу та надає можливі механізми для
створення умов для реалізації гендерних підходів в освітньому просторі.
Сучасні пріоритети освітнього простору змінюються на користь
гуманізації і ключовим питанням стає формування особистості фахівця, а
Ситникова Ю. В. Гендерні засади підвищення самоефективності майбутнього сучасного
керівника як передумова формування гендерно-сприятливого мікроклімату організації /
Ю. В. Ситникова // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за
ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 220.
1
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шляхи його рішення покладаються на вищу освіту. Вищій навчальний заклад
має дотримуватись цих тенденцій та враховувати гендерні перетворення у
суспільстві. Закладені на лаві студентського життя цінності та започатковані
традиції матимуть суттєвий вплив на подальше професійне зростання та
особисте задоволення життям, налагодження стосунків у виробничому
колективі та родинному колі.
Отже, гендерно-сприятливим, ми вважаємо такий мікроклімат, який
допомагає самореалізації особистості, тобто створює комфортні умови для
формування особистісної гідності та саморозкриття студентства, нівелює
вплив заздалегідь упереджених гендерних очікувань соціуму щодо
представників тієї чи тієї статі, сприяє становленню громадської позиції
майбутнього фахівця на засадах свободи й рівності та формуванню
гендерно-відповідальної поведінки особистості.
Гендерно-відповідальна поведінка, за словами Н. Д. Світайло, – це
скерованість вчинків, які базуються на чіткому розумінні рівноправ‘я та
поваги до кожної статі, неупереджене прийняття гендерних особливостей
людини, а також усвідомлення наслідків власних дій і прийняття таких
рішень, що запобігають негативним результатам цієї поведінки. Таким
чином, «в основі гендерно-відповідальної поведінки лежать базові принципи
і цінності рівності та свободи, а відповідальність у кінцевому розумінні є не
що інше, як схильність людини поводити себе відповідно до
загальновизнаних соціальних норм і цінностей та інтересів інших людей»2.
Тож, основними факторами, що впливають на формування гендерносприятливого мікроклімату вищого навчального закладу нами визначено3:
• взаємини між студентами, між викладачами та між викладачами та
студентами;
• особистість викладачів, стиль керівництва навчальним процесом та
задоволеність ним;
• стиль керівництва навчальним закладом, загальні тенденції та
традиції;
• ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків;
Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських
ВНЗ): навчальний посібник /за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие
люди», 2013. – С. 12 – Режим доступу : http://gender.at.ua/_ld/2/203_forming.pdf
3
Ситникова Ю. В. Гендерні засади підвищення самоефективності майбутнього сучасного
керівника як передумова формування гендерно-сприятливого мікроклімату організації /
Ю. В. Ситникова // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за
ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 220.
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• рівень конфліктності між статевих відносин;
• рівень усвідомлення гендерної рівності;
• професійна та гендерна культура студентства та професорськовикладацького колективів;
• зміст навчання та ступінь задоволення ним;
• умови навчання і побуту та задоволеність ними;
• умови розвитку гендерної ідентичності особистості;
• рівень лояльності та толерантності, повага до особистісної гідності;
• вміння створювати позитивний настрій.
Особливу роль у процесі формування гендерно-сприятливого
мікроклімату вишу слід відвести професорсько-викладацькому колективу.
Саме завдяки їх гендерній освіченості та зваженій і толерантній позиції
процес гендерної соціалізації студентства відбувається поступово та
ефективно. Вмілий педагогічний вплив та особистий приклад викладачів
допомагають уникати гендерних конфліктів в аудиторії, формувати
об‘єктивну самооцінку та запобігати знеціненню власної вагомості у
професійній сфері через приналежність до певної статі.
Значні зусилля щодо створення у вишах гендерно-сприятливого
мікроклімату докладають також Гендерні центри, але проведене нами
опитування засвідчило, що обізнаність студентства про гендер та
усвідомлення гендерних знань досі залишається на низькому рівні. Заходи
щодо висвітлення гендерних питань у суспільстві мають недостатню
масовість, низький рівень заохочення студентства, недостатня їх
поінформованість, мала кількість презентацій, виставок тощо. Також робота
Центрів різних вишів потребує більшої консолідації та кооперації.
Таким чином, враховуючи результати проведено нами опитування та
виходячи з зазначених факторів впливу окреслимо наступні шляхи щодо
створення у вищому навчальному закладі гендерно-сприятливого
мікроклімату:
 узгодження роботи усіх Гендерних центрів українських вишів,
планування (на рік, на 5 років), організація та проведення спільних
заходів;
 розробка маршрутів та проектів «Гендерна історія України», «Гендерні
шляхи українського жіноцтва» й тощо;
 збільшення інформаційної підтримки та реклами діяльності Гендерних
центрів у вишах (популяризація, активізація, інформатизація);
 розширення співпраці з Студентськими Сенатами вишів;
 залучення студентства до організації літніх таборів гендерної просвіти;
- 260 -

 залучення до роботи у Гендерних центрах чоловіків (студентів та
викладачів).
Підсумовуючи вищевикладене, підкреслимо, що створення у вищому
навчальному закладі гендерно-сприятливого мікроклімату є важливим його
завданням, оскільки студентство це не тільки майбутнє нашої країни,
майбутні фахівці, це ще й майбутні батьки, завдяки яким формуватиметься
нове покоління, нові родинні цінності. Цінності в яких закладено любов та
повага до іншого, вміння сприймати людину такою якою вона є від
народження. І саме від того, якими соціальними знаннями вони будуть
озброєні, залежатиме яке підґрунтя вони закладатимуть у свідомості своїх
дітей,
наскільки
люблячими,
гендерно-толерантними,
гендерновідповідальними й розуміючими батьками вони стануть.
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д. держ. упр., проф. Сичова В. В.
Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА
В умовах децентралізації державного управління підвищується роль
місцевих органів влади в питаннях контролю за дотриманням гендерної
рівності у соціальній сфері, зокрема, у формуванні та реалізації соціальної
політики міста.
Гендерний підхід у формуванні та реалізації соціальної політики міста
можна визначити як урахування інтересів, досвіду, рівних праві
можливостей жінок і чоловіків у діяльності органів місцевого
самоврядування,громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб,
що спрямована на регулювання, стабілізацію й розвиток соціальних відносин
у територіальній громаді та задоволення соціальних потреб індивідів на
основі принципу соціальної справедливості. Це також стосується
розроблення, реалізації програм соціального розвитку, соціальної безпеки з
метою досягнення соціальної злагоди, стабільності та соціальної цілісності
територіальної громади. Тож гендерний підхід у формуванні та реалізації
соціальної політики має застосовуватися до таких напрямів: (1) політики
доходів населення; (2) політики у сфері праці й трудових відносин;
(3) соціальної підтримки і соціального захисту непрацездатних і незаможних
прошарків
населення;
(4) розвитку
галузей
соціальної
сфери;
(5) соціоекологічної політики; (6) політики в сфері сучасної інфраструктури;
(7) міграційної політики; (8) політики стосовно окремих категорій населення.
Необхідність застосування гендерного підходу у формуванні та
реалізації соціальної політики міста обумовлена тим, що жінки складають
більше 50 % населення України: на перше січня 2015 р. чисельність жінок в
Україні була майже на 8% більше, ніж чоловіків (відповідно, 54 %(22,9 млн.
осіб) та46 % (19,8 млн. осіб))1. У м. Харкові співвідношення жіночого та
чоловічого населення таке саме. За даними Звіту про людський розвиток
2014 ««Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості та
1

Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
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формування життєстійкості», Україна посіла 83 позицію з 187 країн і
територій за індексом людського розвитку. За методикою вимірювання
регіонального людського розвитку (Рішення Президії НАН України та
колегії Державної служби статистики України № 123 від 13.06.2012), що
містить такі блоки, як відтворення населення, соціальне становище,
комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта, Харківська область у 20102013 роках утримувала перше місце. Найсильніший вплив на визначення
місця регіону на єдиній шкалі індексів людського розвитку мають рівень
освіти, умови проживання та матеріальний добробут населення. Найменш
помітним є вплив індикаторів ринку праці2.
Разом із тим, доходи (життєвий рівень, добробут тощо) жінок і
чоловіків в Україні в цілому та в містах, зокрема, різні. Жінки належать до
групи підвищеного ризику бідності. Вони в основному зайняті (70–90%)в
багатьох галузях бюджетної сфери України. Тому жінки більше
зіштовхуються з ризиками бідності в контексті останніх ініціатив уряду
(27.03.2014 р.), що передбачають скорочення працівників бюджетної сфери3.
Чоловіки в більшій мірі представлені не лише серед найбагатших, але й
серед найбідніших, маргінальних прошарків населення, в той час як жінки
становлять більш однорідну сукупність з точки зору майнового стану4.
Гендерний аналіз політики у сфері праці й трудових відносин дозволяє
виявити відсутність рівних умов праці жінок і чоловіків: суттєві відмінності
в оплаті та охороні праці, соціального страхування, зайнятості населення та
ін. На сьогодні, основними видами дискримінації жінок є нижчий (на 8-30%)
розмір заробітної плати жінок у різних областях України, порівняно з
заробітною платою чоловіків5; складнощі при працевлаштуванні для
молодих жінок, які не перебувають у шлюбі, або нещодавно взяли шлюб;
відсутність гнучкої системи праці.
2

Регіональний людський розвиток: Стат. бюлетень. – К. : Державна служба статистики
України, 2015. – с. 5, 6, 7.
3
Україна. Національний огляд виконання Пекінської декларації та Платформи дій (1995
р.) та заключних документів ХХІІІ спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (2000 р.)
у контексті двадцятої річниці ІV Всесвітньої конференції зі становища жінок та
ухвалення Пекінської декларації та Платформи дій у 2015 р. (квітень 2014 ). За сприяння
Програми «ООН Жінки» в Україні та Представництва Фонду Фрідріха Еберта
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : mlsp.kmu.gov.ua/document/161464/t.doc.– К.,
2014, с. 19, 20.
4
Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України: звіт / наук. кер.
проекту Е.М. Лібанова. – К., 2012, с. 77.
5
Там же, с. 71.
- 263 -

Відбувається поступове зменшення частки жінок у загальній
зайнятості населення. У Харківській області скорочення чисельності
зайнятих жінок за період 2000–2013 рр. (на 3,9 %) було більшим, ніж у
цілому по країні (на 2,3 %)6.
За даними Головного управління статистики в Харківській області
станом, на 01.03.2015 у м. Харкові нараховувалось 410 609 працівників,
серед яких 225 424 жінок (54,9 %)7, тобто жінки складають більше половини
працівників міста. На харківських міських підприємствах, що уклали
колективні договори протягом останніх 5 років, працює в середньому
47%жінок8. Лише 1/5 частина колективних договорів, зареєстрованих в
управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів
м. Харкова у 2010 р., третина – у 2014 р. містить положення про
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. На практиці
відсутні механізми, які б карали за невиконання норм законів.
У контексті соціальної підтримки і соціального захисту
непрацездатних і незаможних прошарків населення на підставі гендерного
аналізу зʼясовано, що пенсія українських жінок, за прогнозом, через 20–30
років становитиме в середньому 40–50% пенсії чоловіків. Маючи в цілому
нижчий рівень особистих доходів, жінки закономірно стикаються з вищими
ризиками бідності, потрапляючи до складу вразливих категорій населення.
Саме жінки становлять переважну більшість малозабезпеченого населення,
що звертається по соціальну допомогу держави9.
Суб‘єкти реалізації соціальної політики у напряму розвитку галузі
охорони здоров‘я мають враховувати, що навколишнє середовище може
негативно впливати на жінок, у т.ч. на їхню репродуктивну функцію.
Водночас тривалість життя жінок в Україні на 11-12 років перевищує
6

Статівка Н.В. Зайнятість і регіональний ринок праці в забезпеченні
конкурентоспроможності та соціальної безпеки Харківського регіону [Електронний
ресурс] / Н.В. Статівка // Державне будівництво : [електрон. наук. фах. видання ХарРІДУ
НАДУ при Президентові України]. – 2014. – № 2. – Режим доступу
:http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/12.pdf.
7
Головне управління статистики у Харківській області : офіційний сайт [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/stat-informatsiya/zainiatist-tabezrobittia.
8
[Інформація про стан укладання колективних договорів в м. Харкові (2010-2014 рр.)] : за
даними Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної
політики м. Харкова.
9
Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України : звіт / наук. кер.
проекту Е.М. Лібанова. – К., 2012. – С. 72.
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відповідний показник у чоловіків. Місцева влада, експерти можуть
передбачити зменшення частки економічно активного населення,
погіршення добробуту людини / сім‘ї / країни, порушення механізму
відтворення населення, зменшення контингенту для забезпечення
обороноздатності країни,сирітство, виховання дітей у неповних сім‘ях,
погіршення матеріального стану сімей10. В умовах децентралізації
державного управління формування місцевого бюджету потребуватиме
урахування місцевою владою таких негативних тенденцій. У зв‘язку з цим
було б доцільно запровадити гендерне бюджетування – управлінську
технологію, головним завданням якої є переструктурування доходів і витрат
з урахуванням потреб як жінок, так і чоловіків, задля підвищення якості
державних послуг у галузях освіти, медицини, зайнятості, житловокомунального господарства, культури та спорту, програм соціальноекономічного розвитку, а також підвищення темпів економічного розвитку й
скорочення бідності.
Ще одним суттєвим напрямом соціальної політики міста, у т.ч.,
м. Харкова стає міграційна політика. З 2014 р. масову зовнішню і внутрішню
міграцію населення спричинила антитерористична операція на Сході
України. Станом на середину серпня 2015 року взято на облік 1437967
вимушено переміщених осіб (1126508 родин) зі Сходу України і Криму11.
Майже 10% вимушено переміщених осіб оселилися в Харківській області:
станом на початок березня 2015 р. загальна кількість переселенців у
Харківській області становила 147 тис. осіб. Із них до закладів охорони
здоров‘я за медичною допомогою звернулися 53 782 особи12,зокрема, значна
частина жінок пенсійного віку, вагітних.
Політика стосовно окремих категорій населення містить гендерну
компоненту. Після структурної реформи (2010 р.) центральних органів
державного управління повноваження щодо реалізації державної гендерної
10

Рингач Н. О. Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь
призму національної безпеки / Н. О. Рингач // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1(6). –
С. 110.
11
Інформація щодо обліку вимушено переміщених осіб. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/articleart_id=180449&cat_id=107177
12
Обговорено потреби та проблеми вимушених переселенців у Харківській області (Сайт
Харьковского института социальных исследований) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1426083145; Моніторинг бюджетних витрат
на внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://pereselenci-budget.kh.ua/?p=244
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політики на національному рівні відійшли до Міністерства соціальної
політики, на обласному рівні – до Департаментів / Управлінь соціального
захисту населення обласних державних адміністрацій. Водночас на
місцевому рівні, зокрема, в м. Харкові реалізація гендерної політики
залишилися в компетенції Департаменту у справах сім‘ї, молоді та спорту
Харківської міської ради. Виникає необхідність посилити міжвідомчу
(горизонтальну) взаємодію у даному напряму. Це стане можливе, якщо
начальники районних комітетів у справах сім‘ї, молоді та спорту
Департаменту у справах сім‘ї, молоді та спорту Харківської міської ради
будуть проводити інформаційну роботу у форматі семінарів/ круглих столів/
нарад із відповідальними особами на підприємствах та в районних
управліннях праці та соціального захисту населення з питань забезпечення
гендерної рівності у сфері праці, сутності гендерної експертизи нормативноправових актів, у т.ч. колективних договорів.
В органах місцевого самоврядування Харківської області у 2013 р на
керівних посадах працює 31,8% жінок13,у Харківській міській раді – 12% (у
2010 та 2015 рр.), проте як основна маса жінок (86,3%) в Україні, у
Харківській області – 86%14 у 2014 р. – на посадах спеціалістів. Тож можна
передбачити, що саме органи місцевого самоврядування можуть стати
основною рушійною силою інтеграції гендерної рівності у сферу праці через
застосування соціального діалогу на територіальному та локальному рівнях.
Таким чином, застосування гендерного підходу до формування та
реалізації соціальної політики міста сприятиме прискоренню встановлення
соціальної справедливості щодо розподілу благ і доступу до ресурсів жінок і
чоловіків, зокрема, вирівнюванню в оплаті праці, поступовому зменшенню
на ринку праці міст (у т.ч. м. Харкова) професійної сегрегації за ознакою
статі, а також подоланню негативних соціально-економічних наслідків не
лише для жінок, але й для чоловіків. Вбачається за доцільне створення
структурного підрозділу в органах місцевого самоврядування з завданнями
моніторингу, контролю за досягненням ґендерного паритету, зокрема, в
соціальній сфері, задля розвитку міст на засадах сталості.

13

Гендерна
мапа
України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.gendermap.org.ua/indicators
14
Державна служба статистики України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
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Скирда І. М.
Харківське училище культури
ВНЕСОК П. С. УВАРОВОЇ У ПІДГОТОВКУ ТА РОБОТУ
ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ
Жінку в науці світ визнав не відразу. Лише на початку ХХ століття
намітилися тенденції до інтеграції жіноцтва у науковий простір. Яскравим
прикладом чого стала діяльність наукова та громадська діяльність графині
Парасковії Сергіївни Уварової, яскравої особистості, з сильним характером
та ясними й непохитними переконаннями. Після смерті свого чоловіка,жінці
довелося продовжити започатковану графом О.С. Уваровим цікаву і
важливупрактику проведення археологічних з‘їздів в Російській імперії.
У травні 1885 р. Імператорське Московське археологічне товариство
(ІМАТ) обрало П.С. Уварову своїм головою. Цікавими є спогади графині,
пов‘язані з цією подією: «Думается, что члены Общества не давали себе
полного отчета о том, что они могли ожидать от меня, но боясь
ответственности за бездеятельность Общества, после кипучей и
многосторонней работы мужа, … они решили, что … я довольна молода и
предприимчива, чтобы работать по проложенной мужем тропе и что,
наконец, если я окажусь неспособной, то всегда легче для них и покойнее
свалить всю вину на слабую неспособную женщину»1.
При П.С. Уваровій у практику проведення археологічних з‘їздів був
внесений ряд новацій: відтепер з‘їзди стали скликатися не лише в центрах,
відомих своїми історичними пам‘ятками, а й в малодосліджених регіонах.
Одним із таких з‘їздів став ХІІ АЗ, який відбувся у 1902 р. у м. Харків.
Проведення цього наукового форуму вимагало від П.С. Уварової багато
енергії та зусиль, адже до цього часу територія Харківщини та прилеглих до
неї територій в археологічному відношенні була фактично невивченою та
недослідженою. Першим кроком на шляху проведення ХІІ АЗ стало
скликання у Москві у січні 1900 р. Московського попереднього комітету
(МПК)2. Його засідання відбувалися під головуванням П.С. Уварової.
Основна задача МПК полягала в тому, щоб виробити правила
харківського археологічного з‘їзду, з‘ясувати основні напрямки наукових
досліджень, визначити актуальні для науковців питання.
1

Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни // Труды ГИМ. – М., 2005. –
Вып. 144. – С. 159.
2
Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 г. – М., 1902. – 42 с.
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У зв‘язку із підготовкою ХІІ АЗ П.С. Уваровій довелося неодноразово
відвідувати м. Харків. Слід відзначити, що перше враження від міста було не
найкращим: «Харьков, как город не представляет особого интереса, ни как
здания, ни как личности, и потому весь интерес Съезда обусловился
университетом и теми профессорами, которые заинтересовались
им…»3.При цьому були і сильні аргументи на користь міста: «Крайне
благоприятная особенность Съезда выразилась в том энергичном и
сочувственном отношении к его делу, которое проявило в настоящем,
первом за всю практику Съездов (підкреслено авт.) в чисто русских городах,
случае Харьковское Городское общественное управление»4.
У подальшому П.С. Уваровій доведеться неодноразово відвідувати
м. Харків із робочими візитами, про що залишилися відомості як у її
замітках5 так і харківській пресі6.
Наступним важливим кроком на шляху організації ХІІ АЗ стало
створення Харківського попереднього комітету (ХПК), на плечі якого і було
покладено основні підготовчі роботи до з‘їзду. П.С. Уварова брала активну
участь у його діяльності. У своїх замітках графиня залишила такі спогади
про перше організаційне засідання ХПК: «26 Апреля в 8 часов вечера, в
Актовом зале университета состоялось заседание Предварительного
комитета… Народу собралось много. Балалей изложил программу
действий, живую, увлекательную, но – может быть – слишком обширную…
Интерес к Съезду имеется; многие собираются работать, что-то Бог
даст?!.. Собирались и потом несколько раз; выработаны… программы по
собиранию сведений; предложены и намечены экскурсии»7.
Під час підготовки ХІІ АЗ П.С. Уваровій доводилося брати участь у
вирішенні не тільки наукових, а й організаційних питань, про що графиня у
подальшому залишила наступний запис у своєму щоденнику датований
вереснем 1901 р.: «…весь день был посвящен беготне по землям и
аудиториям Университета с целью подыскать удобные помещения под
Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни / П.С. Уварова // Труды ГИМ. –
М., 2005. – Вып. 144. – С. 213.
4
Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни / П.С. Уварова // Труды ГИМ. –
М., 2005. – Вып. 144. – С. 213;Протоколы заседаний Предварительного комитета //
Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 г. – М., 1902. – С. 26.
5
Відділ писемних джерел Державного історичного музею у Москві. – Ф. 17. – Оп. 1. –
Спр. 435. – Арк. 4-6, 11-13.
6
ЮК. – 1900. – 15 марта; ЮК. – 1900. – 26 апреля; ХГВ. – 1901. – 23 сент.; ЮК. – 1901. –
10 нояб.; ХГВ. – 1901. – 10 нояб.; ЮК. – 1902. – 12 июня; ЮК. – 1902. – 11 авг. та ін.
7
Відділ писемних джерел Державного історичного музею у Москві. – Ф. 17. – Оп. 1. –
Спр. 435. – Арк. 4 – 6.
3
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заседания Съезда и Выставку. Осмотрели также… новооткрытое
общежитие для студентов, где думаем поместить часть Членов
Археологического Съезда...»8. Підводячи підсумки підготовчих робіт, які
були проведені протягом 1901 р. графиня писала: «В этом году деятели
харьковские раскачались и работали усердно и удачно».
Окремо слід зупинитися на участі П.С. Уварової у підготовці виставки
до ХІІ АЗ. Іноді, коли справа гальмувалася, графині доводилося вдаватися до
жорсткої критики. Так вона нарікала на мляву діяльність харківських учених
щодо підготовки виставки до з‘їзду: «проф. Н.Ф. Сумцов и А.Н. Крымов
хлопочут об Этнографической выставке при Съезде с расчетом, что
выставка эта послужит основанием будущего Этнографического Музея
при Харьковском Университете, но вместе с тем… когда дело дошло до
составления каталога… – то никто за него не хочет приняться… В том
же положении находится и устройство Выставки Первобытных
древностей. Занимались раскопками Городцов, Багалей, Трефильев, Мельник,
Покровский и Данилевич, но никто из них не может или не хочет заняться
Выставкой… Егор Кузьмич Редин, единственный человек, всецело
преданный делу»9. Ймовірно, така критика П.С. Уварової позитивно
вплинула на харківських діячів і, в результаті, виставка до з‘їзду була
організована на найвищому рівні і мала успіх не лише у науковому
співтоваристві, а й у широких колах громадськості (виставку за час її роботи
відвідали близько 57 тис. осіб10).
До обов‘язків П.С. Уварової входило і налагодження основних каналів
наукової комунікації, про що свідчить її активна переписка з різноманітними
державними установами, місцевими органами влади, науковими
товариствами та окремими науковцями. Архівні дані11 дають яскраве
уявлення про те, скільки питань одночасно П.С. Уварова мала тримати під
своїм контролем, скільки зусиль докласти до того, щоб проведення ХІІ АЗ
відбулося на належному рівні.
В ході підготовчих робіт до ХІІ АЗ П.С. Уваровій довелося вирішувати
і складне мовне питання, яке в черговий раз постало в ході підготовки
Там само. – Ф. 17. – Оп. 1. – Спр. 435. – Арк. 11.
Відділ писемних джерел Державного історичного музею у Москві. – Ф. 17. – Оп. 1. –
Спр. 435. – Арк. 11.
10
Известия ХII археологического съезда в Харькове 15-27 августа. –Харьков, 1902. – С.
39, 99, 177.
11
ДАХО. – Ф. 3. – Оп. 283. – Спр. 68; – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 2497; – Ф. 304. – Оп. 1. –
Спр. 463; ЦДІА України у Києві. – Ф 2054. – Оп. 1,2; – 2017. – Оп. 1.; Відділ писемних
джерел Державного історичного музею у Москві. – Ф. 17. – Оп. 1. – Спр. 435, 632 та ін.
8

9
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ХІІ АЗ. З одного боку, графиня намагалися наполегливо відстоювати
інтереси наукової корпорації, захищаючи право галицьких учених читати
доповіді українською мовою, що навіть знайшло своє відображення у
Правилах ХІІ АЗ, а з іншого – прагнула у своїх діях відповідати існуючим в
імперії правилам, співпрацюючи з поліцейським відомством та
міністерством внутрішніх справ12.
Але, звісно, що основним завданням, яке стояло перед організаторами
ХІІ АЗ, й зокрема П.С. Уваровою, було організація наукового пошуку. Слід
відзначити, що графиня не лише виступала організатором археологічних
розкопок, приурочених до ХІІ АЗ, а, по можливості, навіть брала в них
діяльну участь. Так, у 1901 р. вона розкопала дві катакомби на
Верхньосалтівському могильнику13. Незадовго до відкриття з‘їзду в червні
1902 р. П.С. Уварова разом з приват-доцентом Харківського університету
В.Ю. Данилевичем оглянули Донецьке городище та провели на прилеглому
до нього селищі невеликі розвідувальні роботи. Під час роботи з‘їзду
П.С. Уварова брала участь у розкопках під час наукових екскурсій на
Донецьке городище14.
Важливим питанням, без якого проведення ХІІ АЗ було фактично
неможливим, було фінансування підготовчих робіт. Це питання знайшло
своє відображення як у ЗМІ15, так і у звітній документації ХПК16.
Під час проведення ХІІ АЗ П.С. Уварову було обрано його головою. На
відкритті з‘їзду графиня виступила зі звітом про діяльність МПК по
підготовці харківського з‘їзду17. Цей звіт дає уявлення про масштабність
підготовчих робіт, проведених до ХІІ АЗ. Основним об‘єктом наукового
пошуку ставав т.зв. «половецький степ» (Харківська та прилеглі до неї
сусідні губернії), на території якого були проведені масштабні археологічні
12

Смирнов А.С. П.С. Уварова как организатор археологических съездов на Украине / А.С.
Смирнов // История я археологии: личности и школы. Матер.междунар. научной конф. к
160-летию со дня рождения В.В. Хвойки. – СПб., 2011. – C. 273-280.
13
Скирда В.В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805-1920 рр.). – Харків:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 102.
14
Известия ХII археологического съезда в Харькове 15-27 августа. – Харьков, 1902. – С.
61, 205.
15
К ХІІАрхеологическомусъзду // Южный край. – 1900. – 18 дек; К предстоящему
археологическому създу // Южный край. – 1901. – 8 нояб.
16
Центральний історичний архів Москви. – Ф 454. – Оп. 2. – Спр. 283.
17
Отчет графини П.С. Уваровой о деятельности Московского Предварительного комитета
// Известия ХII археологического съезда в Харькове 15-27 августа. – Харьков, 1902. –
С. 18 – 21.
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розкопки. Вони дали можливість відкрити 4 нові археологічні культури
(ямну, катакомбну, зрубну, салтівську). Д.І. Багалієм була складена
археологічна карта Харківської губернії. Крім того, були проведені наукові
експедиції з метою вивчення етнографічних, історичних та церковних
старожитностей регіону, який потрапляв до сфери наукового інтересу ХІІ
АЗ.
27 серпня 1902 р., у день закриття ХІІ АЗ П.С. Уварова таким чином
підвела підсумки його роботи: «ХІІ Археологический съезд может
считаться вполне удавшимся»18. А судячи зі змісту листа до Харківського
історико-філологічного товариства від 31 серпня 1902 р., харківський з‘їзд,
не зважаючи на всі хвилювання графині, не тільки виправдав її сподівання, а
й навіть перевершив її очікування: «Императорское Московское
Археологическое общество под живым впечатлением только, что
закончившихся блестящих трудов и занятий ХІІ Археологического съезда,
поставляет себе в особо приятный долг высказать… всю свою глубокую
благодарность за то истинно просвещенное содействие научным целям и
задачам Съезда,… благодаря чему результаты занятий Съезда уже теперь
не могут не назваться блестящими и плодотворными в научном
отношении»19.
Підбиваючи підсумок усьому вище сказаному, необхідно відзначити
вагомий внесок графині П.С. Уварової у справу підготовки та проведення
ХІІ АЗ, який залишивши по собі вагомі наукові здобутки, ще довго
нагадував харків‘янам про себе створеними на основі виставки до з‘їзду
двома музеями – археологічним та етнографічним.

18

Известия ХII археологического съезда в Харькове 15-27 августа. – Харьков, 1902. –
С. 233.
19
ЦДІА України в Києві. – Ф. 2017. – Оп. 1. – Спр. 372.
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Сосіпатров А. М., Дорогавцев Д. О.,
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ
НАЛЕЖНИХ УМОВ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
Вивчаючи шляхи забезпечення прав жінок в сучасному місті, а також
людей з особливими потребами, які пересуваються на візках, необхідно
враховувати особливості кожної з цих категорій жителів і поліпшувати
ситуацію комплексно. Наша країна хоч і малими кроками, але все ж
намагається вирішити це завдання та зробити міське середовище і
громадський транспорт однаково зручними та дружніми для всіх, у тому
числі людей з особливими потребами. Розглянемо і проаналізуємо світовий
досвід вирішення цього завдання.
Об’єднані Арабські Емірати. Управління доріг і транспорту Дубая
(RTA) має намір додати ще один вагон для жінок і дітей до составів
метрополітену. Хоча офіційну заяву з цього приводу буде зроблено
представниками відомства тільки 15 лютого 2015 р., але вже зараз у вагонах
метрополітену і на станціях з'явилися відповідні інформаційні плакати. За
словами голови департаменту рейкових перевезень RTA Мохаммеда
Мударіба, незважаючи на те, що наразі в кожному составі є спеціальний
вагон для цієї категорії користувачів, а в години пік (з 7 до 9 ранку і з 5 до 8
вечора) жінкам і дітям надається більше місць, їх все одно бракує, оскільки
популярність метрополітену зростає з кожним місяцем1.
Росія. У російських метрополітенах можуть з'явитися вагони для жінок
і дітей. Досвід використання «особливих вагонів» є в багатьох країнах.
Наприклад, у такій розвиненій країні з високим рівнем життя, як Японія: там
окремий вагон виділяється для пасажирів з дітьми та інвалідів. Разом з тим
вагони будуть оснащені спеціальними розпізнавальними знаками, також за
ними буде встановлений контроль, щоб вони використовувалися за
призначенням. На думку сенатора, спочатку таку систему необхідно
випробувати в Москві і С.-Петербурзі, а потім, в разі успішної реалізації,
поширити на інші російські метрополітени. Ініціативу про впровадження
1

Вагони для панянок // Інформаційний портал Оnline Dubai [Електронний ресурс] :
www.onlinedubai.ru.
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спеціальних вагонів вже підтримали в комітеті Держдуми з транспорту і
комітеті з питань сім'ї, жінок і дітей.
Практику «жіночих вагонів» застосовують у метрополітенах
ісламського світу (міста Каїр, Дубай, Алжир, Куала-Лумпур, Мекка,
Мешмед). Також окремі вагони, призначені для захисту жінок від сексуальних домагань, курсують в Китаї, Південній Кореї, Індії, Бразилії та других
країнах за межами ЄС. Проте це не означає, що жінки можуть користуватися
лише спецвагонами, за бажання вони можуть їздити разом із чоловіками2.
Україна. Київський метрополітен планує придбати десять сучасних
вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з особливими потребами. Як
повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену, планується
також обладнати відеоінформаційними системами 135 вагонів і 11 станцій
метрополітену, облаштувати 76 попереджувальних рельєфних смуг на
38 станціях, облаштувати 173 попереджувальні рельєфні смуги на першій та
останній сходинках сходових маршів пересадочних вузлів, станцій і
підземних переходів. Також 46 станцій обладнано інформаційними звуковими моніторами. В 119 підземних переходах встановили візочні з'їзди3.
Трамвай «Електрон». Трамваї «Електрон» – це сучасні однопросторові
низькопідлогові вагони, технічний рівень яких відповідає сучасним
європейським вимогам до міського електротранспорту. Низький рівень
підлоги на всій довжині вагона є зручними для посадки-висадки пасажирів,
насамперед, – дітей і людей з особливими потребами.
Основні переваги трамваїв «Електрон»:

підлога вагону в зоні дверей салону обладнана системою
підігріву, що виключає обледеніння і намерзання снігу в зимовий період;

вагон обладнаний системою звукової та візуальної інформації
для пасажирів, зокрема відеомоніторами та інформаційними табло;

вагон обладнаний рампою з ручним приводом для забезпечення
доступу в салон пасажира з особливими потребами у кріслі-візку;

у вагоні передбачене окреме місце із спинкою і пасами безпеки
для розташування крісла-візка4.
2

Спеціальні вагони для жінок у метрополітенах Росії // Інформаційний портал
ПОСТСОВЕТ [Електронний ресурс] : www.postsovet.ru.
3
Київський метрополітен планує придбати десять нових вагонів // Офіційний сайт
журналу Кореспондент [Електронний ресурс] : http://korrespondent.net.
4
Новий трамвайний вагон вже на рейках. // Офіційний сайт концерну Електрон
[Електронний ресурс] : http://eltrans.electron.ua.
- 273 -

Послуга «Жіноче таксі». По всьому світу у великих містах завдання
пересування жінок з комфортом вирішується не тільки завдяки перевезенням
у громадському транспорті, але і шляхом створення індивідуального виду
транспорту для жінок. Достатньо часто на вулицях мегаполісів можна
бачити автомобіль з шашечками яскравого рожевого кольору. Такі
автомобілі перевозять виключно жінок. Викликати автомобіль такого роду
можна так само, як і звичайне таксі, – телефоном. Жіночим таксі кермують
тільки представниці жіноцтва.
Особливо дратівливим чинником для жінок в салоні машини є запах
тютюнового диму. З ним не бажає їхати багато жінок. Адже крім цього часто
доводиться слухати різкості з боку водія-чоловіка. Потрібно знати і те, що
виклик таксі – послуга цілодобова, адже їздити жінкам доводиться не лише
вранці та вдень, а й пізно ввечері. Не є таємницею, що багато дівчат
відчувають страх, опинившись наодинці з чужим чоловіком. Про випадки
зґвалтувань і розбійних нападів, що вчиняються водіями-чоловіками
стосовно своїх пасажирок, чули багато хто. І тому закономірним є факт
появи в містах «жіночого таксі», призначеного тільки для перевезень
представниць жіноцтва. Автомобілі жіночого таксі завжди можна розпізнати
за кольором і внутрішнім дизайном. Це – ошатний декорований автомобіль
або рожевого кольору. Усередині автомашини майже завжди знаходиться
відкидний столик з жіночими журналами, комфортне дзеркало і навіть
косметика, а іноді – колготки та засоби гігієни. Також жіночим таксі
пропонується послуга для молодих мам – «автоняня». Крім того можна
замовити
жіноче таксі для доправлення квітів і подарунків. Серед
пропонованих такими фірмами є і послуга «Тверезий водій». Наприклад,
пані випила спиртного і не може більше керувати автомобілем. У цьому
випадку їй необхідно замовити машину, і співробітниця фірми довезе
додому не тільки господиню автомобіля, але і її транспортний засіб. Ще одна
популярна послуга – поїздка за покупками. Потрібно відзначити, що з
появою цього нестандартного сервісу рівень транспортного обслуговування
пасажирів і, особливо, клієнток, став набагато вищим за рахунок поліпшення
якості та розширення спектра послуг, що надаються5.
Білорусь. Білоруська залізниця бореться з палінням: тепер можна
вибрати квиток у вагон «для курців» або «для некурящих». З метою
підвищення комфорту проїзду в пасажирських поїздах Білоруська залізниця
(БЗ) в порядку експерименту впровадила диференціацію вагонів «для
Послуга «Жіноче таксі» // Інформаційний портал hlmod [Електронний ресурс]:
http://hlmod.ru.
5
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курців» і «для некурящих». Експеримент стартував 16 жовтня 1012 р. в
поїзді № 143/144 Могилів – Мінськ, 23 жовтня до нього приєднався поїзд
№ 106/105 Брест – Мінськ. Вже сьогодні проїзні документи на зазначені
поїзди продаються з урахуванням диференційованого надання місць у
вагони «для курців» і «для некурящих». Упровадження такого критерію є
аналогічним вже чинному тривалий час в окремих поїздах БЗ поділу купе на
«чоловічі» та «жіночі». Перед цим в пасажирських поїздах дозволено було
палити в спеціальних місцях. Слід відзначити, що питання впровадження
вагонів «для курців» і «для некурящих» є актуальним, враховуючи
загальносвітову тенденцію боротьби з палінням. Цьому кроку передували
неодноразові соціологічні дослідження, проведені БЗ з метою визначення
ставлення пасажирів до паління в поїздах. З 10 тис. осіб, які взяли участь в
опитуваннях, проведених в поїздах і на сайті БЗ, 32,0 % повідомили , що
палять у поїздах, близько 42,4 % пасажирів категорично наполягали на
забороні паління в транспортному засобі (навіть у встановлених для цього
місцях), 24,6 % запропонували поділяти вагони за принципом «для курців» і
«для некурящих». Планується проведення опитувань і періодичного
анкетування», – підкреслили в прес-службі6. Проте вже з січня 2013 р у всіх
поїздах Білоруської залізниці, крім міжнародних, куріння було заборонено.
Таким чином, проаналізувавши викладену інформацію, можна зробити
такі висновки:
 завдання облаштування міського середовища для комфортної
життєдіяльності людей з особливими потребами, матерів і батьків з
дитячими візками є першочерговим на шляху нашої країни до
євроінтеграції та наближення її до європейських стандартів культури
обслуговування пасажирів на громадському транспорті;
 Україна вже йде шляхом формування основних складових
безбар‘єрного пересування у міському середовищі та на громадському
транспорті;
 вітчизняним фахівцям з містобудування і забезпечення транспортом
необхідно враховувати досвід інших країн у забезпеченні
безбар‘єрності, як у великих містах, так і у районних центрах, аби вони
перетворилися на «міста без обмежень».

6

Білоруська залізниця проти паління. //
[Електронний ресурс] : http://people.onliner.by.
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ У МІСЬКИХ ГАЗЕТАХ БЕЗКОШТОВНИХ
ОГОЛОШЕНЬ ЯК СВІДЧЕННЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДУ
Постановка проблеми та актуальність. У суспільстві повсякчас
відбувається безліч подій, що викликають зацікавлення городян,
привертають увагу цифрових ЗМІ та обговорюються у міських газетах.
Поширені явища та яскраві події стають предметом досліджень у різних
соціально-гуманітарних науках, проте з‘ясування причинно-наслідкових
зав‘язків потребує філософської рефлексії. Зв'язок сутнісного, наявного,
бажаного, уявного та належного є важливою складовою життєвого шляху
людини та відображається у її світогляді.
Життєві сценарії, здебільшого у рамках соціальної психології та
соціології, досліджувались у роботах А. Адлера, Е. Берна, С. Вуллемса,
Т. Кейлера, Й. Стюарта, К. Штайнера, Ф. Ернста, А. Шутценбергер,
А. Маслоу, Е. Фромма, К. Хорні, Р. Райана, Р. Пехунена, С. Мадді,
Г. Олпорта, О. Бріма та ін. У роботах С. Рубінштейна, Л. Когана.
К. Роджерса та В. Франкла – дослідження світогляду та сенсу у життєвих
сценаріях. Різні аспекти міфологізації масової свідомості представлені у
роботах Г. Тарда, Г. Лебона, Г. Маркузе, Ш. Берна, Е. Канетті, Б. Данема,
В. Райха, Л. Вольтмана, П. Струве, І. Кона, Н. Назарової, М. Хубутії,
І. Філіппової та ін. Ґендерні дослідження життєвих сценаріїв у контексті
жіночої історії та етнографії представлені роботами О. Кісь, І. Ігнатенко,
К. Диси, М. Маєрчик, А. Тьомкіної.
Ознайомившись із роботами вищезазначених авторів(ок) можна
стверджувати, що міфологізація світогляду відображається у життєвих
сценаріях, а недостатньо розробленими є саме ґендерні аспекти міфологізації
світогляду. Тож, розглянемо ґендерні аспекти міфологізації світогляду у
контексті соціально-філософського дослідження.
Теоретичну вагу світоглядних проблем можна визначити за її зв‘язком
із соціальною практикою. Світоглядні трансформації, як і життєві історії,
відтворюються не лише у міфології, казках, віруваннях та релігійних
системах. Сучасний світ обумовлений масовим виробництвом та
споживанням матеріальних цінностей та ідей (Ж. Бодріяр, Т. Кассер,
К. Сьюелл та ін.). На думку маркетологів (П. Браун, А. Левітас, К. Бакшт,
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Б. Файфер) ефективність реклами та принаджування клієнтів через друковані
ЗМІ напряму залежить від цінностей та змін у світогляді споживачів
інформації. За М. Маклюеном, реклама є спресованим образом сучасності,
що акумулює досвід суспільства в цілому. Доведений на практиці зв'язок
свідчить, що спеціально сформовані з рекламною метою, життєві історії
будуть релевантним об‘єктом для дослідження.
Опис дослідження. Матеріалом для аналізу були київські міські газети
безкоштовних оголошень, що містили рекламу у вигляді життєвих історій та
подяки за послуги знахарок або ворожок. Основну склали видання з
найбільшим накладом у місті - «Київ на долонях» та «Ріа» періоду 2012-2014
років. Всього проаналізовано 200 випусків, наклад одного випуску складав
понад 600 тисяч примірників, які безкоштовно поширювались у поштові
скриньки киянок та киян. Як правило, примірник мав декілька рекламних
оголошень від знахарок, ясновидець, провидець, цілительок, служительок
богу, спасительок та рятівниць душ (за самоназвами у текстах). Переважна
більшість оголошень містила перелік послуг, назви обрядів, ритуалів та
ілюструвалась життєвою історією.
Поза межами дослідження залишились авторство, достовірність та
можливе імітування історій, а також життєві історії з реклами товарів для
здоров‘я, що розміщувались у цьому ж блоці оголошень.
Результати дослідження. Всі життєві історії з описами стосунків між
людьми та проблем містять ґендерну складову. Майже всі цілительки,
ясновидиці та знахарки у досліджуваних оголошеннях – жінки. Більшість
оголошень, містили жіночі фото самих спасительок (87%), частина з них
зображувались із чоловікам вдягненими за православним каноном
служителів або жінками у монашому вбранні. Подальшого дослідження
вимагає з‘ясування ставлення, відносин та взаємодії представників
офіційних релігій та продавчинь і маркетологів комерційних послуг у
духовній сфері.
Більшість звернень до рятівниць (73%) надходить від жінок.
Порівнюючи статевий склад осіб, що звертались за вирішенням проблем до
державних та комерційних інституцій та традиційних релігійних закладів
можна стверджувати, що переважна більшість серед людей, які мають
міфологізований та релігійний світогляд – жінки. Хоча слід зазначити, що
для убезпечення патріархального устрою та маніпулювання масовою
свідомістю інтелектуальна неповноцінність має поширюватись на всі
статево-вікові групи населення.
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У результаті якісного аналізу можна стверджувати, що міжґендерна
взаємодія у масовій свідомості набуває характеристик інфернального,
агресивного і некерованого. На фоні ідеологічних проектів анти-ґендера,
боротьби з ювенальною юстицією та профілактичними щепленнями
відбувається значне скорочення соціальних служб та послуг. У наслідку
збільшується кількість сімей, що опинилися у складних життєвих ситуаціях,
а невирішені конфлікти можуть спричиняти поширення насильства.
Корупція у медицині та правоохоронних органах, також, штовхають людей
до торгівців надією і пошуку справедливості за допомогою потойбічних сил.
Ці процеси відбуваються на тлі зниження інтелектуального рівня населення.
Клерикалізація всіх рівнів освіти погіршує стан професійної підготовки
фахівців та гальмує розвиток науки, зокрема перспективних галузей
соціально-гуманітарної сфери. За класифікаторами видів економічної
діяльності як суб‘єкти надання послуг існують: астрологи, спіритисти,
екстрасенси, поширений ескорт-сервіс, але й досі не легалізовані фахівці та
консультанти-ґендерологи. Вища атестаційна комісія у 2010 р. включила
теологію у перелік дисциплін, з яких можна захищати кандидатські й
докторські дисертації, а у 2011 р. було затверджено освітньокваліфікаційний стандарт «теологія», проте ґендерні дослідження досі є не
інституціалізованими в Україні. Оскільки без ґендерного аналізу у рамках
наукового підходу завдання соціально-гуманітарної сфери стають
невирішуваними в принципі, можна прогнозувати подальше погіршення
ситуації, втрати людського потенціалу та порушення соціальної стабільності.
Висновки та перспективи дослідження. Зміст життєвих історій, що
рекламувався як причина звернення та успішне вирішення спасительками
проблем клієнток(ів) є прикладом традиції та інновацій у сфері ґендерної
ідеології. За досліджуваний період в українському суспільстві накопичився
ряд невирішених проблем у соціально-гуманітарній сфері, що відбувся на тлі
розвалу науки та клерикалізації освіти. Проведене дослідження ґендерного
зрізу умов, методів і загальних принципів відображення світогляду у
життєвих історіях дає підстави говорити про погані умови для вирішення
науково-практичних завдань у соціальній сфері. Протиріччя ґендерного
змісту у масовій свідомості з практичної площини витісняються у сферу
неконтрольованого та надприродного, що у свою чергу спричиняє соціальну
напруженість і може викликати соціальні деформації.
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к. с. н., доц. Стрельник О. О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПРАКТИКИ ПОЄДНАННЯ МАТЕРЯМИ
ОПЛАЧУВАНОЇ ПРАЦІ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ:
ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ
Вступ. Трансформаційні зміни інституту сім‘ї та сімейних практик,
викликані індустріалізацією, торкнулись суттєвим чином просторовочасових вимірів сімейної взаємодії та практик піклування про дітей. У
доіндустріальному суспільстві економіка домогосподарства вимагала
спільного сімейного простору, а сфери публічного та приватного не були
розділеними. Розподіл господарських завдань між членами сім‘ї також був
підкорений спільному ритмові життя, що був суворо визначеним та
координованим. З початком процесів індустріалізації ця просторово-часова
спільність сімейної повсякденності зникає: більшість батьків працюють поза
домом, діти відвідують дитячий садок, школу та усе більша частина їхнього
вільного часу також зорганізована поза межами дому (спортивні секції,
додаткові заняття тощо). Відповідним чином змінюються і темпоральні
(часові) характеристики сімейної повсякденності, що скеровані не спільним
ритмом життя, а ритмами різних соціальних інституцій: розкладом роботи
дитячих садочків, шкіл, гуртків та спортивних секцій, робочим часом
батьків, годинами роботи магазинів та розкладом роботи громадського
транспорту. Це вимагає додаткових зусиль для координації сімейної
взаємодії, адже для членів сім‘ї стає надзвичайно важко бути поєднаними
через ці різні ритми1. Через традиційний ґендерний розподіл праці
здебільшого жінки є основними «постачальницями» турботи в сім‘ї. Отже,
вони найчастіше постають перед завданням координації взаємодії членів
сім‘ї в умовах множинних просторових та темпоральних структур, до яких
вони залучені. Особливо гострою ця проблема є для працюючих матерів, які
щодня балансуючи між роботою та сім‘єю, вимушені стати «експертками з
часу та руху»2.
1

Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social
and Political Consequences / Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim. – London: Sage,
2002. – P. 91.
2
Hochschild A. R. The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home / Arlie
Russel Hochschild with Anne Machung, New York: Viking Penguin, 1989. – Р. 9.
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Метою дослідження є виявлення темпоральних3 та просторових
напружень організації повсякденного піклування про дітей матерями, які
працюють. Зокрема, увагу сфокусовано на зв‘язку цих напружень із
інституційними послугами догляду за дітьми, їх освіти та розвитку (дитячих
садочків, а також гуртків і секцій). Теоретичні засади дослідження.
Дослідження спирається на: 1) теорію структурації Е. Ґіденса, у межах якої
актуалізовані темпоральні та просторові аспекти рутинизованих
(повсякденних) практик4; 2) концепт «пейзаж (панорама) турботи» (англ.
caringscape)5, що позначає багаторівневий характер практик піклування у
темпоральному та просторовому вимірах; 3) концепт «інфраструктура
повсякденного життя» Х. Ярвіс (Н. Jarvis)6. Емпіричними даними
дослідження є: 1) повідомлення форуму батьків «Носики-курносики»
(м. Полтава, тема «Реальний час роботи дитячих садочків», n=98),
батьківського форуму на сайті доктора Комаровського (тема «Сад: ближче
до дому або до роботи», n=20), а також форумів «Kidstaff Порадниця» (тема
«Як Ви встигаєте працювати та забирати дитину з дитячого садочка?», n=45)
та «Київські мами та не тільки» (тема «До котрої години працюють
дитсадки», n=19)7; 2) якісна частина авторського дослідження, що було
здійснене у квітні-липні 2015 року в м. Полтава. За допомогою методу
глибинного інтерв‘ю були опитані 15 матерів, які працюють за наймом, та
мають принаймні одну дитину віком до 10 років.
Короткий опис результатів дослідження. Дослідження сфокусоване
на темпоральних та просторових напруженнях організації матерями
повсякденного піклування про дитину, пов‘язаних із часом роботи дитячих
садків, гуртків та секцій, а також їх конфліктом із робочим часом матерів.
Зокрема, виявлено суперечності між: 1) робочим часом батьків та годинами
Темпоральність ‒ часова сутність явищ, породжена динамікою їх особливого руху, на
відміну від тих часових характеристик, які визначаються відношенням руху даного явища
до історичних, астрономічних, біологічних, фізичних та іншим часових координат,
взаємозв'язок моментів часу [Современная западная философия : cловарь / [Ред.
В.Н.Садовский]. ‒ М.: Издательство политической литературы, 1991. ‒ с. 298].
4
Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Энтони Гидденс. – М.:
Академический Проект, 2005. – 528 с.
5
McKie L., Gregory S., Bowlby S. Shadow Times: The Temporal and Spatial Frameworks and
Experiences of Caring and Working / McKie, Linda; Gregory, Susan; Bowlby, Sophia //
Sociology. – 2002. – Vol. 38. – pp. 593 – 611.
6
Jarvis H. Moving to London Time: Household Co-ordination and the Infrastructure of
Everyday Life / Helen Jarvis // Time & Society. – 2005. – 14(1). – P. 135.
7
n – кількість повідомлень форуму.
3
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роботи державних дитсадків. Можна припустити, що темпоральнопросторові конфлікти організації повсякденного піклування про дітей
працюючими матерями у великих містах є значно гострішими. Зокрема,
матері постають перед дилемою – віддавати дитину до садочку, що ближче
до дому, чи до місця роботи: у першому випадку існує проблема вчасно
дістатися до садочку після роботи, в другому – тривалі, втомливі поїздки з
дитиною у громадському транспорті та ризик зараження вірусними
інфекціями. Ці темпорально-просторові напруження можуть впливати на
практики зайнятості матерів, які свідомо обмежують свою професійну
активність через неузгодженість їх робочого часу та годин роботи дитсадка;
2) суперечності між інституційними правилами та практиками регулювання
робочого часу дитсадків.
Оскільки здебільшого матері є основними суб‘єктами повсякденного
піклування
про
дітей,
вони
балансують
між
«множинними
8
темпоральностями» , відповідаючи за часову координацію сімейної
повсякденності, зокрема в аспекті відвідування дитиною гуртків та секцій
тощо. Так, відвідування дитиною дошкільного та молодшого шкільного віку
таких занять розглядається матерями як практика, що вимагає часового
ресурсу та вступає у конфлікт із їх робочим часом. Зокрема, потреба
супроводжувати 7-річного сина до секції та додаткових занять з англійської
мови у випадку однієї інформантки була одним із факторів, що вплинули на
терміни повернення на роботу після народження другої дитини. Порівняно
старші діти (віком від 8 років) відвідують гуртки самостійно, але деякі
матері контролюють кожний етап просторового переміщення дитини та
підшукують гуртки та секції, що знаходяться ближче до дому. Одним із
факторів, що загострює ці напруження, є підвищена увага сучасних батьків
до безпеки дитини. Суспільство ризику спричиняє появу специфічної
«культури страху»9, що впливає на батьківські настановлення та практики10.
Теми батьківських страхів, різноманітних загроз для дітей та бажання
8

Sarre S. Temporality in Families with Teenagers and its Articulation with Gender and
Generation / Sophie Sarre. – PhD Thesis: University of Surrey, 2011. – Р. 84.
9
Glassner B. The culture of fear: Why Americans fear the wrong things / Barry Glassner. – New
York: Basic Books, 1999. – 304 p.
10
Furedi F. Paranoid parenting: Why ignoring the experts may be best for your child / Frank
Ferudi. – Chicago: Chicago Review Press, 2002. – 233 p.; Stokes M.A. Stranger Danger. Child
Protection and Parental Fears in the Risk Society / Mary Ann Stokes // Amsterdam Social
Science. – 2009. –Vol. 1(3). – pp. 6 – 24.
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убезпечити від них дитину з‘являлися у наративах чи не усіх інформанток.
Загалом, місто розглядається матерями як недружній до дитини простір, а
«незнайомці» як потенційно небезпечні та ворожі до неї. Батьківські страхи
не просто дискурсивно актуалізовані, вони також впливають на характер
повсякденного піклування про дітей та створюють додаткові темпоральнопросторові напруження, викликані потребою супроводжувати дитину до
школи та зі школи, на прогулянці, а також до місця роботи гуртків та секцій.
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к. філол. н., доц. Сукаленко Т. М., Новохатько О. О.,
Національний університет державної податкової служби України
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ
Від 70-х років ХХ ст. активізувалися гендерологічні дослідження в
європейській, американській соціолінгвістиці, а від початку 90-х років
ХХ ст. – і в мовознавстві на пострадянському просторі. В Україні над
гендерною проблематикою працювали русисти О. Горошко, Л. Компанцева,
О. Семиколєнова, Л. Синельникова, А. Шиліна та ін.; германісти –
О. Бєссонова,
О. Дудоладова,
К. Піщикова
та
ін.;
славісти
–
А. Архангельська, Н. Баландіна. В україністиці до цієї проблеми зверталися
Ф. Бацевич, Я. Пузиренко, Л. Ставицька, О. Тараненко та ін.
Об‘єктом уваги в гендерологічних студіях стали питання відмінностей,
подібностей та особливостей репрезентації осіб чоловічої та жіночої статі в
мові. Одночасно зі збільшенням кількості праць, присвячених причинам
виникнення гендерних відмінностей у мові, почали з‘являтися дослідження,
мета яких – проаналізувати множинні мовні засоби виявлення гендеру в
різних культурах1. Надзвичайно важливим для гендерних досліджень є чітке
розмежування понять «стать» як суто біологічної категорії та «гендер», який
розуміють як взаємозв‘язок належності; очікування та знання, пов‘язані в
суспільстві з «жіночністю» і «мужністю». Суть соціокультурної природи
гендеру як соціальної статі полягає в тому, що він є ідеологічним
конструктом, який акумулює уявлення про те, що означає бути чоловіком і
жінкою в тій або тій культурі.
Нині постала навіть особлива соціолінгвістична дисципліна – гендерна
лінгвістика, яка вивчає мову та мовну поведінку, зважаючи на соціальну
гендерну специфіку.
Лінгвістична гендерологія співвідносить мову з особистістю за
ознакою соціальної статі. На думку Л. Ставицької, «сучасна лінгвістика
переживає своєрідний «гендерний бум», а тому можна і слід говорити про
накопичені ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на оці
становлення української лінгвістичної гендерології, бо гендер як ніяке інше
соціолінгвістичне поняття, закорінений в умови життя, реалії, норми і
1

Сукаленко Т.M. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові:
монографія / Т.M. Сукаленко. – К.: Інститут української мови: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2010. – С. 16.
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традиції певної культури»2. Гендерні ознаки мовної картини світу – це
«сутнісні прояви пізнання світу крізь призму чоловічого і жіночого бачення,
що інтегрують універсальні та національно специфічні ознаки, оприявлюють
особливості номінативної та комунікативної діяльності чоловіків і жінок, а
також вплив статі на мовну практику та мовну поведінку»3. Залежність
мовних особливостей від розподілу носіїв мови за статтю існує і виявляється
багатоманітно. В Україні
гендерна лінгвістика тільки розвивається,
спираючись на випробувані у зарубіжній лінгвогендерології методи.
Вітчизняні дослідження в цій галузі орієнтуються переважно на
російськомовний соціум, що проживає в Україні, та зарубіжний мовний
матеріал.
Термін «гендер» використовують для описування «соціальних,
культурних і психологічних аспектів, які можна співвіднести з рисами,
нормами, стереотипами і ролями, які вважаються характерними або
бажаними для тих, кого суспільство вважає чоловіками або жінками»4.
Аналогічне визначення поняття «гендер» можна знайти і у Вільній
енциклопедії: «Гендер  соціально-біологічна характеристика, через яку
визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні
ролі чоловіка і жінки як особистостей, на відміну від статі, яка позначає
біологічні відмінності, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена
неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим
поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття
індивідуального гендерного досвіду»5.
Термін «гендер» з‘явився для визначення соціальних, а не біологічних
відмінностей між чоловіками та жінками»6. Тому поняття «гендер»
потрактовуємо як соціокультурну категорію, яка відображає сукупність

2

Ставицька Л. Мова і стать / Леся Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С. 30.
Там само.
4
Глущенко О.О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в історичному аспекті /
Наукові праці. Філологія. Літературознавство.Том 70. Випуск 57. Видання ЧДУ імені
Петра Могили, 2007.  С.108-109.
5
Глущенко О.О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в історичному аспекті /
Наукові праці. Філологія. Літературознавство.Том 70. Випуск 57. Видання ЧДУ імені
Петра Могили, 2007.  С.108-111.
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Наукові праці. Філологія. Літературознавство. Т. 70.  Вип. 57.  Видання ЧДУ імені
Петра Могили, 2007.  С.108.
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соціальних і культурних норм, очікувань та уявлень, які асоціюються з
особами чоловічої або жіночої статі в певному суспільстві.
Л. Корнєва акцентує увагу на тому, що «гендер – це безперервний
процес продукування суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих
ролях, ментальних та емоційних характеристиках, і врешті-решт ‒ у
мовленнєвій поведінці»7.
На думку Ф. Бацевича, «характер мовленнєвого спілкування, його
стратегія, стиль, тональність великою мірою залежать від гендерних
(соціостатевих) і комунікативних статусів учасників спілкування»8.
Мета статті: проаналізувати та порівняти основні особливості
комунікативної та мовної поведінки чоловіків і жінок в аспекті теорії
гендеру.
На спілкування між чоловіком та жінкою впливають такі чинники,
зокрема психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи. Гендерні
особливості в процесі спілкування залежать від психічного складу,
характеру професії, соціального статусу тощо.«Не викликає сумнівів, що
чоловіки та жінки суттєво відрізняються за психічними, фізіологічними та
комунікативними параметрами. Сьогодні наука не заперечує існування
деяких стильових особливостей, властивих переважно чоловікам чи
переважно жінкам у рамках чітко окресленої ситуації спілкування. При
цьому вважається, що вони виникають під впливом як соціокультурних
(наприклад, уживання жінками лайливих слів засуджується більше, ніж
чоловіча лайка), так і біологічних, і гормональних чинників».
На думку Ф. Бацевича, «жінки, як правило, перевершують чоловіків у
всьому, що стосується мови (дівчатка починають говорити раніше, мають
багатший словниковий запас, утворюють складніші й різноманітніші
речення); вони більше схильні до кохання, прихильніші, емоційніші.
Чоловіки ж частіше є лідерами; їхня самооцінка залежить від успіхів у сфері
предметної діяльності, стабільніша й загалом вища від жіночої»9.
Дослідники з гендерної лінгвістики дійшли думки, що «мета
спілкування у чоловіків і жінок різна: чоловік спілкується для того, щоб
передати важливу інформацію, а жінка – щоб зав'язати, підтвердити і
укріпити емоційні зв'язки зі співрозмовниками. Тому чоловік у процесі
7
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спілкування або задіює весь мозок, або (якщо зайнятий чимось важливим)
відповідає автоматично, взагалі не сприймаючи слова співрозмовника. У
жінки навпаки – активується невелика частка мозку, але паралельно вона
може займатися ще десятком інших справ. Гендерні особливості спілкування
виразно виявляються в етикетному спілкуванні. Під час розмови жінки
зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника, чоловіки ж частіше
уникають прямого погляду. Жінки здебільшого починають і підтримують
розмову, а чоловіки контролюють і керують перебігом її. Жінки частіше ніж
чоловіки просять вибачення, докладно щось пояснюють»10.
Інші дослідники (Г. Куриш, М. Цебрій) виділяють такі відмінності між
чоловіками та жінками: «Щодо чоловіків, то для них розмова – це обмін
інформацією, а для жінок – це взаємодія. Жінки схильні ставити на перше
місце під час спілкування близькість, а чоловіки – незалежність. Увага до
деталей у жінок є засобом прояву інтересу. Чоловіків дратує увага жінок до
деталей.
Більшість чоловіків почувають себе комфортно, якщо виступають
публічно, жінки віддають перевагу приватній бесіді. Тому жінки відчувають
себе вільно і невимушено під час розмови в колі знайомих, рідних чи
близьких у той час, коли чоловікам досить важко спілкуватись в цьому колі,
адже чоловіки є більш стриманими і закритими порівняно з жінками.
У процесі комунікації жінка і чоловік переслідують різну мету.
Чоловік частіше схильний до того, щоб у розмові маніпулювати статусом,
жінка частіше схильна до встановлення близьких відносин, жінки
відчувають себе комфортно, коли розмовляють в присутності своїх друзів і
людей, рівних їм за статусом, а чоловіки – коли їм необхідно встановити і
зберегти свій статус у групі.
Психологи встановили істотні відмінності у поведінці чоловіків і жінок
під час розмови. Вони вважають, що зазвичай чоловік перебиває жінку
майже вдвічі частіше. Приблизно одну третину часу бесіди жінка збирається
з думками, намагаючись відновити їхній хід. Чоловіки люблять слухати
самих себе. Вони схильні занадто швидко давати готові поради, не
вислуховуючи співрозмовника до кінця і не задаючи йому питань. Жінки
здебільшого починають і підтримують розмову, а чоловіки контролюють і
спрямовують її в правильне русло, виявляючи при цьому свою
зацікавленість. Статистично доведено, що жінки більш комунікабельні за
10
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чоловіків. Так, за день у середньому українець вимовляє 11500 слів, українка
– 26200»11.
На думку Л. Корнєвої, «чоловікам притаманна однолінійність
спілкування, зосередженість на одній темі. Більш того, особливістю багатьох
із них є так звана психологічна глухота: розмовляючи, чоловіки не звертають
уваги на те, що відбувається поруч і можуть не реагувати на репліки, що не
пов‘язані з темою бесіди. При цьому вони більше уваги звертають на суть
висловлювання, деталі їх мало цікавлять, тому чоловіки не говорять більше,
ніж потрібно для передачі основної інформації. Думки свої вони виражають
прямо, логічно, крок за кроком вибудовуючи висловлювання, тому їх дратує
жіноча звичка говорити натяками та про другорядне. Чоловіки, чия
самооцінка пов‘язана з почуттям компетентності та володіння ситуацією,
намагаються взяти на себе й контроль за перебігом спілкування. Їхній
комунікативній поведінці притаманне використання стратегій домінування,
що особливо яскраво виявляється у спілкуванні з жінками. Найчастіше
чоловіки вдаються до таких прийомів, як багатослів‘я (говорять більше й
довше), контроль теми (уникають неприємних тем; не відступають від
основної або, навпаки, замінюють її; ігнорують коментарі), перебивання
співрозмовника, відсутність реакції на його мовлення або її неадекватність,
мовчанка тощо. Усі ці засоби дають можливість маніпулювати іншою
особистістю, стверджуючи власну незалежність та маскулінність, соціальний
статус. Цей чинник визначає й більшу схильність чоловіків до монологу,
вони люблять «слухати себе», думки, а тим більше настрої, співрозмовника
їх мало цікавлять. Власну думку вони висловлюють безапеляційно, більш
категоричні у формулюваннях, а в діалогах схильні заперечувати
твердження партнера, виражати незгоду. Чоловіки всіляко намагаються
продемонструвати власну компетентність, довести правоту, дати пораду,
тому їх манера спілкування більш конфліктна й агресивна. Жінки в цьому
відношенні більш поступливі, для них основне – контакт зі
співрозмовником, який досягається у діалозі. Чоловічий стиль спілкування
характеризується також емоційною стриманістю, бо для них важливішим є
зміст спільної мовленнєвої діяльності, а не симпатії до партнера. У той же
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час негативні емоції – гнів, роздратування, невдоволення, обурення –
прерогатива чоловіків»12.
До чоловічого стилю спілкування Ф.Бацевич відносить: інформацію
(факти, цифри, результати); чоловіки у комунікації зорієнтовані на соціальні
статуси і владу (пристосовуються до ієрархічних соціальних ролей у
комунікації); віддають перевагу асиметричній комунікації; формулюють
пропозиції прямо, у розмовах, дискусіях часто акцентують увагу на власній
позиції; конфлікти розв‘язують за допомогою аргументів і переконань13.
Пор. жіночий стиль спілкування за Ф. Бацевичем: жінки зорієнтовані
на атмосферу спілкування (інтерактивні, міжособистісні аспекти), віддають
перевагу партнерській комунікації, намагаються скоротити дистанцію між
собою і партнером у комунікації; легко встановлюють контакти;
формулюють пропозиції у вигляді запитань; у конфліктних ситуаціях жінки
відмовляються від своїх поглядів, позицій.
Великий інтерес викликає дослідження ґендеру в професійній
комунікації. «Так, у результаті тривалої роботи німецьких лінгвістів із
дослідження ґендерної специфіки професійного спілкування встановлено,
що чоловіки і жінки виявляють тенденції до різних стилів ведення полеміки.
Чоловіки рідше погоджуються з критикою, частіше вдаються до іронії,
посилання на авторитети, використовують менше мовних засобів, що
виражають невпевненість, і в результаті справляють враження більш
компетентних і впевнених у собі і своїй правоті фахівців, тобто більш
успішно домагаються так званого «статусу експерта»14.
О. Горошко, досліджуючи особливості чоловічої та жіночої мови,
враховуючи деякі характеристики мовлення, зокрема зв‘язаність, динамізм,
предметність, складність тощо виявила, що чоловічій письмовій мові
порівняно з жіночою властиві такі особливості: наявність коротких речень,
чоловіки часто припускаються граматичних помилок, у мовленні
використовують іменники і прикметники (якісні та присвійні), рідше –
дієслова і частки; у мові чоловіків переважають раціоналістичні оцінки; вони
зображують світ і дійсність у більшій розмаїтості якісних характеристик,
фарб і ознак; беручи до уваги синтаксичну структуру жіночих і чоловічих
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текстів дослідницею було виявлено, що чоловіки частіше використовують
підрядний зв'язок, рідше зустрічаються окличні та питальні речення, неповні
речення й еліптичні конструкції, зворотний порядок слів менш властивий
чоловічій письмовій мові15.
Дослідники лінгвоґендерологічних проблем стосовно аспектів
спілкування, пов‘язаних із мовним кодом, зазначають, що «в мовленні
чоловіків простежується більша кількість іменників і дієслів; жінки віддають
перевагу прикметникам і прислівникам. У мовленні жінок частіше
трапляються актуалізатори (так? ти що? га? тощо), сигнали наявності
зворотного зв'язку й уваги до слів співбесідника (так, ага, угу, о! тощо).
Жінки спокійніше реагують на перебивання мовлення, їх мовний код містить
більшу кількість засобів увічливості, меншу кількість грубих і лайливих
виразів. У мовленні жінок частіше спостерігається явище неточного
(«приблизного») називання предметів<…>; чоловіки ж намагаються все
називати точно. Жінки частіше вживають слова зі значенням невпевненості
(мабуть, напевне) і описові вислови внутрішніх етапів <…> та інші
особливості»16.
Т. Осіпова вказує на те, що «фахівці відзначають також відмінність у
гендерному сприйнятті мовлення. Для чоловіків важливо те, що говорять, а
для жінок – переважно те, як говорять; чоловіків уважають емоційними
внаслідок превалювання в них у крові тестостерону – гормону бажання й
агресії, а жінок – чуттєвими, оскільки їхня кров більш насичена естрогенами,
що сприяють активізації захисних та пристосувальних реакцій»17.
Отже, зовнішні та внутрішні чинники спілкування тісно поєднуються
між собою й впливають на перебіг комунікації. Існує багато певних
обмежень, які мають відповідний вплив на особистість від народження, чим

15

Горошко Е.И. Особенности мужского и женского стиля письма /Е.И. Горошко //
Гендерный фактор в языке и коммуникации. – Иваново, 1999. – С.28-41; Дорошенко С.М.
Ґендерні особливості спілкування /С.М. Дорошенко. Електронний ресурс.  Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia/8_100640.doc.htm.
16
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник /Ф.С. Бацевич. – К.:
Видавничий центр «Академія», 2004. – С. 115.
17
Осіпова Т.Ф. Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри
вербальної і невербальної комунікації/ Т.Ф. Осіпова //Філологічні студії: Науковий вісник
Криворізького національного університету: зб. наук. праць/ ред.: Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.
І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.  Кривий Ріг : ТОВ «Центр-Принт», 2012.  Вип. 7.–
С.110.
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змінюють поведінку чоловіків і жінок18. У ході гендерологічних досліджень
встановлено, що мовлення жінок порівняно з мовленням чоловіків менш
категоричне, відзначається формами ввічливості, які менш характерні або не
властиві взагалі чоловічій комунікативній поведінці. У комунікації існують
значні розбіжності у поведінці та в мовленні чоловіків і жінок, які дають
можливість говорити про існування чоловічого та жіночого стилів
спілкування,особливості яких необхідно знати та враховувати у процесі
спілкування.

Дорошенко С.М. Ґендерні особливості спілкування / С.М. Дорошенко.  Електронний
ресурс.

Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Philologia
/8_100640.doc.htm.
18
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Топоренко О. Ю.
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
ЖІНКА В ЕПОХУ КОЗАЦТВА:
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДУ
Постановка проблеми. Шкільна «Історія України» в інтерпретації
української освіти – це традиційний патріархальний погляд на історію, що
підкреслює історичну значущість чоловічого домінування, не виокремлює
реальний вплив жінок на хід історії у XVI-XVIII ст. Сама назва даної
сторінки історії акцентується тільки на чоловічому факторі – «Козацька
доба». Тому метою дослідження є спроба ввести ґендерний підхід у наукову
розвідку часів т. зв. Козацької доби.
Ґедерний вимір соціально-історичного розвитку суспільства являється
принципово новим напрямком у сучасній освіті. Свої витоки дана практика
розпочала у США в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст., завдяки
фемінізму. Було запропоновано змінити звичну назву - історія «History», яка
читалася, як «His-story», тобто ЙОГО-історія, на «Her story» – ЇЇ-історія,
тобто історія жінки1.
Ми підтримуємо думку Гізели Бок, що «історія жінки повинна
рахуватися загальною в тій же мірі, як історія чоловіків»2, тому вважаємо,
що з метою досягнення ґендерної рівності слід не тільки повернути історії
жінок, а повернути жінкам саму історію. Проте реалізація даної практики є
досить складною через брак праць з теорії й методології ґендеру в історії,
відсутністю відповідних архівних свідчень, традиційністю викладу
матеріалу, стилю їхнього викладання та традиційною консервативністю
історичної дисципліни 3.
Досягнення цієї мети передбачає виконання ряду послідовних кроків,
які на сьогодні вже частково зроблені. Здійснено ґендерні експертизи

1

Mills J. Womanswords: a dictionary of words about women / H. Holt and Co. – New York. :
1983. – P. 291.
2
Бок Г. История женщин, история полов // Хрестоматия №4. – М.: Из-тво THESIS, 1994.
– 276 с.
3
Михайлович Г.І. Вплив професійних компетентностей педагогів на формування
предметних історичних компетенцій учнівської молоді: методичний лист / Г.І.
Михайлович. – Миколаїв: ОІППО, 2012. – С. 20.
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Державного освітнього стандарту та шкільних підручників4. Користуючись
архівними даними та доробками науковців різних епох, було обрано для
дослідження епоху піднесення української національної свідомості в період
національних змагань XVІ-XVIII ст., що подається у формі навчального
матеріалу у 8-му класі загальноосвітніх закладів. Українська історія (не лише
досліджуваного нами періоду) не представляє жінок через дві основні
причини:
По-перше, підручники відображають реальну ситуацію, коли жінки
були витіснені з публічної сфери. Крім того, традиційна історія – це
«публічна» історія. Материнство, домашній побут, просування чоловіків по
кар‘єрній драбині та їхні успіхи чи поразки, в яких фігурувала жінка, не
варті для згадування у історичній дисципліні.
По-друге, в історії домінує андроцентричний погляд. Ті жінки, які були
присутніми у публічній сфері, забулись. З підручників ми не дізнаємося, що
у XVІ – XVIII ст. впливовими були такі жінки, як Г. Золотаренко, Г. Сомко,
О. Чаплинська,
Р. Хмельницька,
О. Завісна,
О. Виговська,
О. і К. Хмельницькі, П. Я. -Хмельницька, М. Магдалена, М. Кочубеївна,
Р. Могилянка, Ф. Палій, А. та У. Скоропадські, Г. Орлик, Г. Гойська,
Г. Острозька, Г. Гулевичівна, С. Чарторийська, А. Гольшанська-Заславська
та ін.
Жінки в XV-XVIII ст. були незалежні від сімейного становища –
маючи у своїй власності багато земель – вони перетворювались у
войовничих магнаток 5 на що неодноразово наголошував М. Литвин, який
1550 р. побував в Україні. В своїх спогадах він зазначав, що «татарські та
московські жінки не мають чоловічих прав, а наші панують над багатьма
чоловіками […] » 6.
Констатуємо, що українка була досить тісно пов‘язана з військом7,
оскільки особливості нестабільного життя в українських воєводствах біля
4

Вихор С. Т. Теорія і практика ґендерного аналізу підручників з історії для середніх і
старших класів / С.Т. Вихор // Вісник Запорізького національного університету. – 2005. –
№ 1. – С. 18 – 23.
5
Первый Литовский статут – один из важнейших источников по истории положения
женщин в Великом Княжестве Литовском // Первый Литовский Статут 1529 года: Матер.
Респуб. Конф. ―450 лет Первому Литовскому Статуту‖ / наук. ред. Й. Валиконите. –
Вильнюс: 1982. – С.41.
6
Антонович В. Извлечения из сочинения Михайлы Литвина // Мемуары, относящиеся к
истории Руси / В. Антонович. – К. : 1890. – С. 42.
7
Яворницкий Д.И. О домашней жизни запорожцев // Д. Яворницкий. – К.: Наук. Думка,
1990 – Т.1: АН УССР. 1990. – 592 с.
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татарських кордонів зумовлювали необхідність озброєння, войовничу вдачу.
Постійна відсутність чоловіка – козака, що пішов на Січ, в похід, або
загинув, сприяла формуванню в українській жінці стійкості, незалежного
характеру. Недостатня увага до жінок в період козаччини значним чином
зумовлюється через поверхові висновки про козацький аскетизм – дійсно,
запорожці не допускали на Січ жінок, суворо дотримуючись цього правила
та караючи тих, хто його порушував.
Є безліч згадок про участь жінок у війнах. Наприклад, дипломат
П. Шевальє згадує про оборону містечка Триліси від ворогів жінками 8.
1584 р. шляхтянка Милохна Осташкова з дочкою Софією організували
збройний напад на маєток шляхтича Г. Стрижевського 9. Волинська княгиня
Софія Ружинська у 1608 р., очоливши загін козаків, який налічував понад
6000 піхоти й кінноти, приступом взяла фортецю князів Корецьких у місті
Черемоші 10.
Сестра полковника Івана Донця брала безпосередню участь, як
кіннотник у бойових діях проти польсько-шляхетських військ на Волині
1649 р. Під час однієї з атак вона загинула 11.
В приватному житті не було суворо встановлених правил та не
дотримувалися вікової різниці у шлюбах. Та незважаючи на це, значимість
жінки у таких шлюбах не применшувалась. Для прикладу, київський
полковник Юхим Дараґан, зять останнього гетьмана Війська Запорізького
К.Розумовського, покінчив життя самогубством через сімейні чвари з
жінкою.
Це засвідчує значну роль українських жінок в період козаччини та їх
вплив не лише на приватне, а й суспільне життя.
Для порівняння викладу історичних подій варто звернутися до діючих
підручників «Історії України 8 класу»12 13 14 15, а також їх ґендерної

8

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі.. – К. : Томіріс, 1993. – 221 с. –
(Першотвір).
9
Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. / Підгот. до вид.
М. К. Бойчук. - К., 1965. – С.83.
10
Козуля О. Жінки в історії України / Козуля О. – К. : Український центр духовної
культури, 1993. – С. 36-37.
11
Апанович О. М. роль жінки в козацьокму вихованні / О.М. Апанович // Неопалима
купина. Народознавство, історія. – К. : Генеза, 1993. – С.79.
12
Гісем О.В. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл./ О.В. Гісем,
О.О. Мартинюк. – Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 256 с.: іл.
13
Власов В. Історія України: Підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. Навч. Закл. / За ред.
Ю.А. Мицика. – К. : Генеза, 2004. – С. 16.
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експертизи. Ґендерний аналіз цих підручників здійснювався на основі
контент-аналізу, як основного методу визначення якісної сторони матеріалу,
шляхом ґендерного виміру усіх історичних фактів і тенденцій16.
Обкладинка усіх підручників з історії – це зображення козаків,
чоловіка-воїна (козака) або видатних особистостей. Можна доповнити
оформлення титульної сторінки збереженими гравюрами та портретами
фундаторки Почаївського монастиря – Ганни Гойської або Олени Стеткевич
– дружини Івана Виговського, без участі якої гетьман самостійно не прийняв
жодного рішення17.
Говорячи про виникнення козацтва, усі підручники не згадують
попередників козацтва – уходників, де поряд з чоловіками, були і жінки, які
були їхніми провідниками. Підтвердженню тому є численні «призабуті»
літописні згадки про них та сьогочасні поселення на низі Дніпра, названими
в їхню честь – Мар‘янівка, Ольгопіль, Оленине, Марусине та ін.
Також можна додати, що «у 1524 р. після кривавої битви під замком
Прухник на Поділлі, серед численних убитих захисників були знайдені тіла
жінок, переодягнених у чоловічий одяг»18.
У всіх досліджуваних підручниках при згадці Люблінської унії жінки
не згадуються. Проте в списках, що підтверджували або ж заперечували
чинність Люблінської унії є кілька десятків імен та підписів жінок.
Наприклад, Василиса, княжна Ружинська, склала присягу за себе і за своє
потомство; пані Михайлова Козинська, кастелянша Луцька (її зять – князь
Миколай Ярославович мав право на підпис лише після матері сімейства (!));
княгиня Катерина Скорутинська разом з синами своїми – князем Михайлом,
старостою Черкаським і Канівським, і т.д. Так, королю Жигмонту Августу
на Волині, разом із зем‘янами, Унії присягнуло чимало зем‘янок – тих, що
сиділи на «на вдовинім стольці» і володіли маєтностями19.
У всіх підручниках не згадуються дружини видатних діячів.
Загальновідомі факти про гетьманів залишаються осторонь та не згадуються.
14

Швидько Г. Історія України, XVI-XVIII ст. : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Г.К. Швидько. – К. : Генеза, 2008. – 336 с. : іл., карти.
15
Струкевич О.К. Романюк І.М. Історія України: Підручник для 8 класу / За ред.
Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. К. : Вид-во ―Грамота‖. -2008. – 320 с.
16
Юськів Б.М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвд: Монографія. – Рівне.:
―Перспектива‖, 2006. – С.102.
17
Луговий О. Визначне жіноцтво України / Луговий О. – Торонто: Накладом автора,
1942. – 251 с.
18
Денисюк І. Амазонки на Поліссі/ І. Денисюк. - Луцьк : Настир‘я, 1993. - С.11.
19
Мордовець Л. (Левицький О.) Про шлюб на Україні-Русі в XVI-XVII ст. - С.7.
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Наприклад, звитяги та невдачі гетьмана П.Дорошенка, залишають осторонь
його жінку, через яку, фактично провалилася кампанія по об‘єднанню
України – Єфросинії Яненко-Хмельницької. Дізнавшись про її чергову
зраду, гетьман покинув поле бою з московитами20.
Подвиги жінок - військових діячок теж відсутні. Наприклад, свідчення
про відсутність опору 30-тисячній польсько-татарській армії на Брацлавщині
1654 р. є недостатньо змістовними.
Насправді, опір був. І здійснювала його жінка – Олена Завісна.
Чотиритисячний польський корпус генерала Чарнецького був нею знищений
під час оборони м. Буші21.
Відомо, що і жінки здійснювали певний вплив на релігію. Так,
фундатором Пересопницького монастиря була жінка – Олена Горностаєва.
Засновником Почаївського монастиря – Ганна Гойська. Софія Чарторийська
самостійно перекладала книги Святого Письма22.
Таким чином, аналіз підручників засвідчує андроцентричний характер
викладу матеріалу, невидимість жінки в історії. Необхідно попередити дану
практику у ретрансляції сучасних подій, де б жінка знову залишилася
осторонь, особливо в питаннях національно-визвольних змагань.

20

Луговий О. Визначне жіноцтво України / Луговий О. – Торонто: Накладом автора,
1942. – 251 с.
21
Там само.
22
Українки в історії / За заг. Ред. В. Борисенко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006.
– 328 с.
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Трипутина Н. П.
Харьков. Харьковский национальный
университет городского хозяйства
им. А. Н. Бекетова
ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА ПОЛЯКОВА: ФЕНОМЕН СКРОМНОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ
С тех пор, как в наших краях перевелись монашки, олицетворять
понятие скромности общество поручило сотрудницам библиотек. Скромная
зарплата, естественно, сопровождалась скромным обликом, скромным
поведением и скромными запросами, да и талантов особых никто не
требовал. Где уж было этим «сереньким мышкам» мечтать об азарте
научного поиска, творческих взлѐтах и счастливых озарениях. Поможет
книжечку найти неумелому читателю – и за то спасибо.
А вот что делать, если человек одарѐн недюжинным научным
потенциалом, если есть у него оригинальные мысли, которыми он готов
поделиться с миром, а кругозор упорно выходит за рамки дамских романов и
кулинарных рецептов? Это уже вызывает подозрение, что за жук такой в
нашем муравейнике завѐлся и почему не сидится этому сверчку на
отведѐнном ему шестке.
Примерно такой была исходная позиция, с которой в 1986 г. начинался
трудовой путь главного библиографа научно-библиографического отдела
ЦНБ Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Юлианы
Юрьевны Поляковой.
В основу карьерного продвижения ею были положены суровая
требовательность к себе, неудержимо расширяющаяся, подобно нашей
вселенной, эрудиция, колоссальная целеустремлѐнность. А уж про дарования
позаботился сам Всевышний.
Единоборство со скорлупой пресловутой скромности Юлиана на
первых порах вела под прикрытием тени именитых соавторов и
собственного псевдонима1. Базируясь на первоклассном библиографическом
профессионализме, постоянно оттачивая технологии источниковедческого
поиска, она год за годом раскрывала всѐ новые и новые тематические зоны и,

1

Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе. – Х. ,
1998. – 335 с.; Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю.
Ю. Полякова. – Х., 2002. – 206 с.
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что немаловажно для нас – простых смертных –, показывала нам верные
пути к неизведанному и вселяла веру в познаваемость истин.
Освоив историко-архитектурное пространство Харькова, она
энергично вторглась в дремучие дебри театрального прошлого нашего
города. Категорическая противница легковесного любительства, она не
преминула встать на прочные позиции базового театроведческого
образования, окончив в 2007 году Харьковский университет искусств.
Результативность еѐ исследований в указанной области давно оставила
позади достижения многих специальных кафедр. Даже досадно становится
при мысли, сколько отчѐтов осталось ненаписанными, скольких похвал и
премий лишились руководители соответствующих подразделений из-за
неконтролируемого буйства этой научной вольницы. Из отдельных
фрагментов истории харьковского театра и творческих портретов деятелей
его подмостков Ю. Ю. Полякова воссоздаѐт живой и осязаемый мир сцены.
Не смея нарушить запрет на зарывание талантов в землю, Юлиана
Юрьевна не отказывала себе и в удовольствии общения с поэтической
музой, благодаря чему миру являлось немало проникновенных лирических
строк.
Успешными были шаги Юлианы в области как практики, так и теории
художественного перевода. А уж в деле литературного и научнобиблиографического редактирования она стоит в ряду звѐзд первой
величины2.
В быстротечном потоке времѐн год от года ощутимо возрастало
творческое могущество юбиляра, множились и плоды еѐ неустанных трудов.
В 2013 году объѐм достижений перешагнул критическую массу. Скрывать
их далее за завесой скромности стало невозможно, и Юлиана Юрьевна стала
лауреатом творческой премии Харьковского горисполкома в области
театрального искусства. С той поры причитающиеся знаки отличия, как и
денежная составляющая этой премии терпеливо дожидаются встречи с
лауреатом. Хочется пожелать, чтобы эта встреча состоялась как можно
скорее и послужила новым импульсом в стремлении нашей коллеги к
вершинам научного и художественного творчества.

2

Глибицька С. Юліана Юріївна Полякова – бібліограф, краєзнавець, театрознавець, поет, перекладач //
Бібліотечний форум. – 1915. - № 1 (47). – С. 75 – 76.
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к. е. н., доц. Федотова Ю. В.
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Аналізуючи історичний аспект гендерної проблематики військової
справи, можна побачити, що перші повідомлення про жінок, які займалися
військовою справою, можна зустріти у давньогрецького історика Геродота.
Письмові джерела давніх цивілізацій Греції, Риму та Індії підтверджують
той факт, що у кельтів, германців, сарматів та індоєвропейських народів
жінки приймали безпосередню участь у бойових діях. Деякі з них навіть
очолювали військові угруповання.
Служба жінок в армії має тривалу історію, проте дискусії стосовно
фемінізації армії продовжуються й досі у багатьох країнах світу, навіть у
тих, які у достатній мірі забезпечують рівність чоловіків і жінок. Збройні
сили сьогодні не можна уявити без жінок, однак умови проходження служби
мають істотні відмінності. Якщо, наприклад, у Норвегії та Канаді жінка
може стати командиром підводного човна, то у Бельгії жінка взагалі не має
права служити на флоті. До того ж,у армії Італії до 1999 року жінкам взагалі
було відмовлено у можливості служити у Збройних Силах1.
Не слід уникати важливого протиріччя у реалізації гендерного аспекту
у військовій справі. Це суперечність проявляється у загальносуспільній
природі жінки, її великій місії надання життя, та участі жінок у військових
конфліктах, які його позбавляють. Варто зробити акцент на тому, що під час
визвольних війн та революцій жінки проявляли мужність та героїзм нарівні з
чоловіками. Так, протягом Великої Вітчизняної війни несли службу більше
800 тисяч жінок, 86 з яких було присвоєно звання Героя Радянського Союзу2.
З іншого боку, історія свідчить і про випадки неефективного залучення
жінок-військовослужбовців у вирішення військових конфліктів. Таким
прикладом є жіночий батальйон смерті, який 9 липня 1917 року під час атаки
ворога втратив третину особового складу. Пізніше батальйон було
розформовано.
1

Куценко В. О. Гендерний аспект у сучасній військовій справі / В. О. Куценко // Вісник
СевНТУ. – 2012. – Вип. 126. – С. 77 – 81. – Серія: Філософія.
2
Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. – Режим доступу:
http://www.mil.gov.ua.
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У США жінки були допущені до військової служби у 1942 році, коли
було створено жіночу допоміжну службу сухопутних військ. Сьогодні жінки
складають близько 20% особового складу американських збройних сил.
Військовослужбовці-жінки мають однакові з чоловіками права. Вони
приймаються на службу добровільно у віці 17 – 18 років, обов‘язковою
умовою є наявність середньої освіти. Мінімальний строк контракту складає
два роки. Серед числа загиблих у Афганістані й Іраку налічують 139 жінок.
Всього через військові операції в цих країнах були задіяні близько 280 тис.
американок.
У Швеції жінок приймають на військову службу виключно на
добровільних засадах. Сьогодні жінки складають 10 – 15% від загальної
кількості призовників. Військовослужбовці-жінки активно залучаються до
міжнародних операцій за межами національної території.
В Ізраїлі жінки служать нарівні з чоловіками. Проте вони мають право
відмовитися від служби в армії з релігійних чи етичних міркувань. Близько
третини військовослужбовців-жінок звільняються від служби за станом
здоров‘я, вагітності або релігійних мотивів.
У 2003 у Північній Кореї році був прийнятий закон, що встановлює
термін служби за призовом для: до 10 років для чоловіків і до 7 років для
жінок. Особливо велика кількість жінок тут характерна для зенітних військ і
берегової артилерії. Всього ж серед всіх військовослужбовців корейської
армії більше 10% ‒ жінки.
Сьогодні у Великобританії, Франції, Греції, Туреччини жінки не мають
права брати участь в операціях проти сухопутних сил супротивника. Вказані
обмеження можна вважати проявом людинозберігаючого аспекту.
Отже, ефективна реалізація військової справи сьогодні вимагає
врахування гендерних особливостей, дослідження яких обумовило
актуальність і мету даного дослідження.
В Україні основними спонукальними мотивами участі жінок у
військовій справі є соціально-економічні причини. Серед яких: високий
рівень безробіття серед цивільних сфер, натомість – наявність соціальних та
економічних пільг у військовослужбовців, професійна самореалізація та ін.
Так, на сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового,
сержантського та старшинського складу становить
від 2 400
до 6 200 грн. на місяць (в залежності від специфіки військової частини).
Військовослужбовці-жінки за віковими групами демонструють
різноманітні цінності. Так, для жінок віком від 30 років родина та військова
служба є найважливішими життєвими цінностями. На противагу їм, жінки
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віком від 20 до 30 років першочерговими потребами вважають матеріальні
цінності та спілкування з друзями. Крім того, вони відмічають
малозмістовність характеру військової служби.
На сьогоднішній день жінки-військовослужбовці реалізують себе у
наступних спеціальностях: лікар, перекладач, психолог, юрист та ін. Як
стверджує Куценко В. О.2, жінки мають біль високий загальноосвітній
рівень порівняно з такою ж категорією чоловіків-військовослужбовців.
Отже, на думку автора, збільшення чисельності жінок у збройних силах
сприятиме підвищенню інтелектуального рівня особового складу.
За дослідженнями Калагіна Ю. А., «військовослужбовці-жінки більше
відкриті до потреб суспільства, а мотив приносити найбільшу користь
суспільству посідає одну з перших позицій в їхній ієрархії соціальних
цінностей. Інтереси суспільства є пріоритетними для військовослужбовцяжінки, а це завжди було і залишається ціннісним пріоритетом для армії, що
стоїть на захисті інтересів свого народу. Яскравим свідченням «відкритості»
мотивації військовослужбовця-жінки є високий рейтинг мотиву «бути
корисною суспільству в надзвичайних ситуаціях». Адже саме цей мотив
спроможний забезпечити ефективне виконання нових функцій армії,
пов‘язаних з її участю в подоланні наслідків екологічних і техногенних
катастроф, проявами тероризму тощо»3.
Узагальнюючи результати інших досліджень, слід представити
наступні висновки:
1) у жінок відмічається більш високий рівень розвитку професійної
рефлексії, ніж у чоловіків;
2) чоловіки демонструють більш високий рівень прямої агресії, натомість
жінки більш схильні до агресії, яка не має вираження у фізичних діях;
3) нестачу фізичної сили жінки компенсують тренованістю та майстерністю
володіння зброєю;
4) фізіологічні властивості жіночого організму надають можливість жінкам
бути більш стійкими під час випробувань тривалими фізичними
навантаженнями, жінки більш стійкі до стресу;
5) найбільш стійкими у чоловіків є інтелектуальні інтереси, готовність
зміритися з невдачею, високий рівень претензій, а жінки демонструють

Калагін Ю. А. Гендерний аспект типологізації особистості військовослужбовців
Збройних Сил України / Ю. А. Калагін // Український соціум. – 2013. - № 3(46). – С. 44 –
53.
3
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наполегливість, естетичну чуйність, життєрадісність4.
Таким чином, враховуючи всі вищенаведені аргументи, варто
відзначити, що фемінізація Збройних Сил України має позитивні аспекти,
оскільки гармонізує соціально-психологічний тип офіцера української армії
та, внаслідок цього, сприятиме більш ефективному вирішенню поставлених
завдань.

Андрощук О. Ю. Гендерний аспект у військовій сфері [Електронний ресурс] /
О. Ю. Андрощук, О. Л. Луцький // Вісник Національної академії Державної прикордонної
служби України. – 2011. – № 1. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url.
4
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ГЕНДЕРНА ІСТОРІЯ У МЕМОРІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЧУГУЄВА
Будь-яке місто пов‘язане з великою історією, історією країни і малою
історією, міської громади, приватного життя людей та ін. Назва його вулиць,
тип забудови, соціальне призначення «промовляють» до нас. Своєрідним
акумулюючим центром міського простору є музей, що відіграє роль
своєрідного ретранслятора інформації, що міститься в міських «знакових
системах». Простір музейної комунікації має презентувати багатовимірний
образ історичної доби (через особистість, «пам‘ять» архітектурних об‘єктів і
т. ін.) та породжувати множинність значень експозиційного образу і його
«прочитання», моделювання дискурсів минулого. Втім вітчизняні музеї
настільки «консервують» образ епохи, що майже не пропонують нові
підходи для осмислення минулого, зокрема, з точки зору гендерної історії. А
жаль, бо саме гендерний фокус відкриває нові комунікаційні можливості у
репрезентації минулого.
Чугуїв зберігає потенційно експозиційні місця, пов‘язані з життям і
творчістю І. Рєпіна (меморіальний музей «Будинок, де жив Рєпін І.Ю., 1876
– 1877 рр.»). Зокрема, у місті здійснена часткова «консервація» системи
забудови військового поселення першої половини ХІХ ст. (Художня галерея,
яка є частиною художньо-меморіального комплексу ім. І. Ю. Рєпіна,
розміщена у приміщенні Штабу військових поселень). Споруди музею є
свідками «соціальної інформації» й містять різноманітний семантичний,
історико-культурологічний та естетичний потенціал. Як зберігачі певного
соціального досвіду, музейні об‘єкти можуть відбивати й гендерну історію.
Так, дім художника містить неабиякий історичний потенціал не лише з точки
зору отримання інформації про меморуєму особистість (через синхронію,
коли збігається час будівлі і час проживання людини в будинку), а й її
родину.
Історія Чугуєва як військового поселення дає підстави для
виокремлення специфічної історичної форми сім‘ї та дослідження її буття,
що чітко регламентувалося «Положенням про військові поселення».
Оскільки у військовому поселенні все робилося за правилами, то і шлюби
також були справою обов‘язковою й укладалися за спеціальними
«Правилами про весілля». Шлюбні пари «комплектувалися» за військовим
наказом у такий спосіб: складалися списки тих, кому «прийшов час»
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одружуватися і виходити заміж. У призначений день збирали тих і інших.
Згорнуті записки з іменами наречених кидали у дві капральські шапки і
проводився «розіграш: кому хто дістанеться». До пар, які не бажали
вступати у шлюб таким шляхом, застосовувалися спочатку «м‘які заходи»
(мирні умовляння), а якщо вони не подіяли – загрози, після яких зазвичай
наречені йшли до вінця і подавали священику посвідчення від військового
керівництва про свою «обопільну згоду» поєднатися шлюбом. Молоді
одружувалися і ставали нещасними. Звідси в сім‘ях йшли розбрати, сварки і
процвітала розпуста (поселянин ніколи не залишався наодинці зі своєю
родиною – у дворі чи хаті завжди перебували поселені солдати). Слід
відмітити, що самостійно відмовитися від такого життя і виїхати з містапоселення можна було тільки з дозволу військового керівництва.
Слід зазначити, що у символізм «військового поселення» потужно
репрезентований в історико-культурному ландшафті Чугуєва, у тому числі й
через контекст «Рєпінської тематики»: І. Рєпін народився у сім‘ї військового
поселенця1. Видатний художник у своїй книзі «Далекое близкое» згадував:
«Я родился военным поселянином украинского военного поселения. Это
звание очень презренное, ниже поселян считались разве еще крепостные»2.
При цьому І. Рєпін чітко усвідомлював козацьке походження своєї родини.
Відомо, що мешканці Чугуєва та навколишніх сіл, позбавлене Катериною II
«вольностей», у своєму господарстві, побуті та культурі зберігало багато рис
з вільної заможної козацької старовини. Створення військових поселень
було сприйнято селянами як спроба нового поневолення.
Втім у сучасному Чугуєві символізм «військового поселення» досі
інтерпретується загалом у нейтральній, і навіть позитивній манері. Це
спостерігається в символічній інтерпретації місць пам‘яті. І до тепер у
історико-культурних побудованих спогадах сучасного центру Чугуєва
особливе місце займають: будівля військових штабів, офіцерські будинки.
Місто намагається зберігати своєрідність планування центральної частини
міста тих часів, коли Чугуїв був центром 6 округів військових поселень
(1817 – 1858 рр.). У сучасному Чугуєві зберігаються риси міста ХІХ ст. Це
єдине поселення в Україні, де збереглися планування та регулярна забудова
центру військових поселень, виконана за проектами, розробленими
петербурзькою архітектурною комісією військових поселень, а також 30
Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина в г. Чугуеве [Электр. ресурс] /
Официальный сайт. – Режим доступа: http://repin.chuguev.net/.
2
Репин И. Е. Далекое близкое / И. Е. Репин. – М.: Азбука, 2010. – 384 с. – Режим доступа:
http://www.magister.msk.ru/library/personal/repin01.htm.
1
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унікальних будинків з регламентованої забудови тих часів, серед них –
ансамбль центральної площі. Ці будиночки, поєднані мурами, настільки
схожі між собою, що, як шуткував І. Рєпін, іноді навіть голуби помилялися
двором. Це час, що змінив життя цілого народу. У локальній пам‘яті Чугуєва
козацтво залишається призабутою історичною «постаттю». І це при тому, що
власне історія міста безпосередньо пов‘язана з історією козацтва, а період
військових поселень – час несвободи – залишається певним історичним
символом.
Все, що Аракчеєв створював у військових поселеннях, відрізнялося
однаковістю. Поселення були типовими: будинки тягнулися шеренгою на
однаковій відстані один від одного, усі пофарбовані в однаковий колір,
стояли по ранжиру, як солдати, – без садів, без надвірних будівель, схожі на
етапні пункти. Про потреби і зручності мешканців таких поселень не було й
мови; будинки зводилися «абияк», були сирими від холоду і швидко
руйнувалися.
Архітектурна пам‘ять «кодує» інформацією й про епоху, соціальний
статус їх мешканців. Автор військових поселень військовий міністр
Російської імперії Аракчеєв мав особливий погляд на жінок – їх існування
мало сенс, якщо вони «служили для приросту населення». До того ж вони
зобов‘язані були займатися господарством. Тому «непотрібних» жінок
позбавляли продовольства та виганяли з військових поселень. Характерним є
наказ Аракчеєва щодо вдів: якщо у вдови немає сина, який зареєстрований у
військовому поселенні, чи доньки, «придатної для якнайшвидшого приросту
населення», або якщо сама вдова «не годна» для того, щоб поселянин брав її
за дружину, вона повинна була залишити поселення. «Положення про
військові поселення» регламентувало усі дрібниці повсякденного життя. Ось
що згадував Ілля Рєпін: «За вбранням поселян військове керівництво
контролювало жорстко: поселянкам заборонялося носити шовкові речі.
Одного разу на вулиці, в свято, єфрейтор Середа при всіх зірвав шовкову
хустку з голови Ольги Костромітіной – дівчини з багатого роду – і на
сусідньому дворі Байран порубав його сокирою».
Військова служба забирала у чоловіків багато часу, тому жінки брали
на себе тягар господарських робіт.3 Час жінок був чітко розподілений:о 4:00
ранку кожна господиня повинна була приготувати обід, нагодувати худобу і
вичистити хлів. Вночі заборонялося запалювати світло в будинках.
3

Флисфиш Э. Кантонисты [Электр. ресурс] / Э. Флисфиш. – Тель-Авив: EFFECT
PUBLISHING, 1982. – Режим доступа: http://jhist.org/russ/kanton_03_04.htm.
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Інструкції стосувалися і внутрішнього оздоблення будинків. Предмети
домашнього вжитку були точно розставлені по своїх місцях. За порушення
цього правила, за порушення графіка домашніх робіт і за інші провини
(унтер-офіцери оглядали будинки два рази на день) жінок жорстоко карали.
До військових поселян належала і сім‘я Рєпіних. Батько майбутнього
великого художника 27 років відслужив рядовим Чугуївського полку. Усі
роботи по домашньому господарству велися матір‘ю І. Рєпіна, Тетяною
Степанівною, яка виховувала чотирьох дітей. Під час військових походів
полку, за відсутності чоловіка, вона виконувала «казенні повинності».
Жодна поселянка не мала права продавати будь-що зі свого господарства без
дозволу полкового комітету. Комітет дізнавався, з яких причин продається
той чи інший продукт, і якщо визнавав за потрібне, то дозволяв. Здебільшого
не дозволяв або давав дозвіл із запізненням, коли продукт псувався або
втрачав свою цінність.
Жінки не мали права народжувати вдома: відчуваючи наближення
пологів, вони повинні були прибути до штабу. Доля хлопчиків була
визначена «військовим обов‘язком» і ставали на відповідний облік у 6 років
(їх зараховували у резервний батальйон), і з того часу носили військовий
одяг, а з 18 років переводилися у військові частини. Свідки тих часів
звертають увагу на те, жінки чинили індивідуальний та колективний
супротив («баб‘ї бунти»). Очевидець, декабрист Арбузов, розповідає, як одна
українка кинула свою дитину під колеса гармати, щоб йому згодом не бути
військовим поселянином.
Особливо наполегливо пручалося козацтво: у 1819 р в Чугуєві
спалахнуло повстання, керувати придушенням якого прибув особисто
Аракчеєв. Заарештовано і жорстоко покарано близько 2 000 повстанців (у
тому числі 29 жінок були висічені різками)4. Старі солдати, що чинили
спротив, вмирали під тортурами, й разом з тим, призивали своїх синів
чинити опір, коли до них дійде черга постраждати. Були випадки, коли
жінки кидали своїх грудних дітей під ноги коней, кричачи, що краще їм бути
розчавленими, ніж страждати в новому рабстві. Відомо, що численні факти
відчайдушного опору чугуївців у 1819 р. надихнули М. Гоголя на створення
повісті «Тарас Бульба».
Отже, історичний фокус Чугуєва як військового поселення здатен
висвітлити гендерні параметри меморіального простору міста.
4

Муравьев Н. «Записки» А. М. Муравьева [Электр. ресурс] / Н. Муравьев. – Режим
доступа: http://www.agitclub.ru/museum/decabrist/journal.htm.
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Одеська державна академія будівництва та архітектури
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Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2», м. Харків
ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ПОКУПЦІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», ХАРКІВ)
На сьогоднішній день вітчизняний ринок житлової нерухомості
демонструє «рекордні кризові тренди»: зниження вартості (на 12%)1;
зменшення об‘ємів продажів (на 50%)2; збільшення скандалів, що
призводять до зупинки будівництва і т. ін. Природно, що в такій ситуації
боротьба за покупця посилюється. На нашу думку, найбільш ефективним
інструментом залучення покупців на ринку житла стає ощадливість у
використанні ресурсів3,соціальна чутливість архітектурно-планувальних
рішень4 і ґрунтовний аналіз особливих потреб клієнта.
Маркетингова політика будівельної компанії має ґрунтуватися на
знаннях «свого клієнта» шляхом розробки соціального портрету
потенційного користувача (customer profilling). Так, провідні компанії
Харкова (АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», ПАТ «Куряжський
домобудівельний комплекс») вже мають поодинокі спроби вивчення
споживчих потреб на ринку нерухомості м. Харкова5. За результатами
Україна і ОАЕ стали світовими лідерами з обвалу цін на нерухомість Електронний
ресурс. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/realestate/3558115-ukraina-ioae-staly-svitovymy-lideramy-z-obvalu-tsin-na-nerukhomist-korrespo.
2
Повний штиль. Українці не ризикують купувати житло в новобудовах Електронний
ресурс. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/economics/3550929-povnyishtyl-ukraintsi-ne-ryzykuuit-kupuvaty-zhytlo-v-novobudovakh.
3
Фесенко Т. Г. Гендерно-чутливі ініціативи як елемент ощадливого управління житлового будівництва // Тези доповідей VIIІ міжнародної конференції «Управління проектами
у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами і проектами в умовах глобальної
фінансової кризи; Відп. за вип. С. Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2012. – С. 223 – 225.
4
Фесенко Т. Г. Формування соціально гнучких архітектурно-планувальних рішень в
проектах житлового будівництва / Т. Г. Фесенко, Д. М. // Тези доповідей ХІІ міжнародної
конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Компетентнісне
управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення; Відп. за вип.
С.Д. Бушуєв, – К.: КНУБА, 2015. – С. 262 – 264.
5
Изучение потребительских предпочтений на рынке первичной недвижимости города Харькова: презентация результатов исследования. – Харьков: Агентство Defense, 2013. – 35 с.
1
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маркетингових досліджень ринку житлової нерухомості м. Харкова
потенційним покупцем житлової нерухомості стала жінка, віком 37 років,
яка займає керівну посаду або має власний бізнес6.
В рамках даного дослідження розроблено гендерно-сегреговану
статистику учасників сторін підчас укладання договорів дольової участі з
ТДВ «Житлобуд-2» на будівництво житлових комплексів: економ-класу
(«Квартет», м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 61), бізнес-класу («Гранд»,
м. Харків, пров. Отакара Яроша, 12А) і преміум-класу («На Бакуліна»,
м. Харків, вул. Авіаційна, 15).
Встановлено, що «другою стороною» інвестиційної діяльності
будівництва житла економ-класу в рівні мірі були і жінки (94 договорів), і
чоловіки (94 договорів) (рис. 1). У житлі вищого класу більшу зацікавленість
проявили жінки: для інвестування в об‘єкт бізнес-класу жінки уклали52%
договорів, а в об‘єкт преміум-класу – 55% (рис. 2, рис.3).

Рис. 1. Кількість укладених договорів дольової участі на будівництво
житлового комплексу економ-класу

Рис. 2. Кількість укладених договорів дольової участі на будівництво
житлового комплексу бізнес-класу
В Харькове изменился социальный портрет покупателя недвижимости Електронний
ресурс. – Режим доступу: http://mykharkov.info/interesno/v-xarkove-izmenilsya-socialnyjportret-pokupatelya-nedvizhimosti-15804.html.
6
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Рис. 3. Кількість укладених договорів дольової участі на будівництво
житлового комплексу преміум-класу
Оскільки вартість квартири розраховується відповідно загальної площі
(кількості квадратних метрів, кімнат, поверху) проаналізовано обсяги
інвестування чоловіками і жінками в будівництво житлових об‘єктів. Так,
вище було встановлено, що для інвестування об‘єктів економ-класу жінки і
чоловіки уклали однакову кількість договорів, а за сумою інвестування
ситуація протилежна: чоловіки купували квартири більшої площі, рішення
про інвестування приймали на початку будівництва, коли вартість
квадратного метру найнижча (рис. 4). Слід також зазначити, що серед усіх
інвесторів найбільш затребувані стали однокімнатні квартири (40% чоловіків
і 58% жінок).

Рис. 4. Обсяги інвестування /дольової участі (тис. грн.) будівництва
житлового комплексу економ-класу
«Гендерне співвідношення» обсягів інвестування/дольової участі
будівництва житла класу бізнес і преміум, на відміну від економ-класу,
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співпадає з тенденціями «кількості укладених договорів». Так, жінки
інвестували в об‘єкти бізнес і преміум 52% і 54% відповідно (рис. 5, рис. 6).

Рис. 5. Обсяги інвестування /дольової участі (тис.грн.) будівництва
житлового комплексу бізнес-класу

Рис. 6. Обсяги інвестування /дольової участі (тис.грн.) будівництва
житлового комплексу преміум-класу
Серед інвесторів житла бізнес класу найбільш затребуваними стали
трикімнатні квартири для чоловіків (42% від загальної кількості чоловіківінвесторів), а для жінок – двокімнатні (38% від загальної кількості жінокінвесторів). В преміум-класі більшість жінок купували однокімнатні
квартири (43,5% від загальної кількості жінок-покупців).
Найбільш несподіваним результатом дослідження став вибір поверху
майбутнього помешкання, наприклад, в будинку економ-класу жінки
частіше обирали непарні, а в об‘єктах вищого класу (бізнес і преміум) –
парні.
Разом з тим, гендерний портрет потенційного і фактичного
покупця/користувача житлової нерухомості може мати похибки, оскільки:
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- покупцями квартир можуть бути діти, а мешканцями будуть батьки або
навпаки;
- житло купує чоловік та(або) жінка, а користуються усі члени родини;
- житло реалізується через державні соціальні програми і користувачами
є малозабезпечені верстви населення;
- житло купує родина, в якій є людина з особливими потребами і т. ін.
У підсумку, компанії, які реалізують найбільшу кількість проектів
будівництва житлової нерухомості, мають усвідомити «впливовість»
гендерної компоненти в маркетинговій політиці. Пропонується в
архітектурно-планувальних рішеннях квартир враховувати особливі потреби
потенційних покупців-жінок житлової нерухомості, таких як:
- можливість розміщення вбудованого гардеробу в спальні;
- врахування можливості для облаштування окремої пральної кімнати
або місця (з підключенням електроенергії, водопостачання та
водовідведення) для встановлення обладнання для прання й сушки;
- ергономічне планування розташування технологічного обладнання в
кухні, столовій;
- збільшення площі кухні (навіть за рахунок зменшення площі спальні);
- наявність балкону (бажане розташування в кухні, спальні) і т. ін.

- 310 -

к. т. н., доц. Фесенко Т. Г., к. т. н., доц. Тесленко П. О.,
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Дроган О. С.
Благодійний фонд «К», м. Одеса
ГЕНДЕРНО-СЕГРЕГОВАНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
Проблеми ефективної діяльності житлово-комунального господарства
(ЖКГ), як однієї з найважливіших галузей національної економіки, завжди
залишаються актуальними, оскільки суттєво впливають на рівень життя всіх
громадян країни. Реалізація комплексу вітчизняних реформ у галузі ЖКГ
орієнтована на впровадження міжнародних стандартів і практик, а також
пошук нових форм організації управління та використання житлового
фонду.
Законодавством України встановлено основний напрям реформи –
створення об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на
базі державного й комунального жилого фонду. ОСББ, як форма організації
управління житлом, має значні переваги, яка здатна підвищити рівень
управління в житловій сфері, покращити утримання та стан житлового
фонду країни1. З набуттям чинності Закону «Про повне роздержавлення
житлово-комунальної сфери»2, згідно з якого мешканці багатоквартирних
будинків мають створити об‘єднання співвласників і взяти на себе функції
управління та експлуатації своїм будинком або доручити ці функції
менеджеру-управителю (до 1.07.2016 року), актуалізуються питання про
формування нових стратегій розвитку ОСББ та визначаються нові завдання у
розробці гендерночутливих індикаторів для оцінки і моніторингу діяльності
ОСББ.
В Харкові проекти створення ОСББ здійснюються в рамках «Програми
підтримки житлових кооперативів і ОСББ до 2019 року» починаючи з 2009
року (рис.1) і на сьогоднішній день налічується 349 (станом на 1.01.2015).
Динаміка створення ОСББ за період 2009-2015 р.р. є позитивною, але може
бути недостатньою щоб до 1.07.2016 року досягти ―стовідсоткового
охоплення‖ багатоповерхового житлового фонду. Докорінних позитивних
1

Закон України Про об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 10. – С. 78.
2
Закон України Про повне роздержавлення житлово-комунальної сфери : прийнятий 1
червня 2015 року.
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змін щодо активності та сталого розвитку ОСББ пропонується здійснювати
за рахунок використання гендерних відмінностей людського потенціалу
ОСББ – залучення до прийняття рішень представників усіх гендерних груп
мешканців багатоквартирних будівників. До ініціативної групи (актив ОСББ)
бажано щоб долучались:
- молодь (чоловіки і жінки віком 17-35 років),
- дорослі (чоловіки і жінки віком 36-60 років),
- люди третього віку (чоловіки і жінки віком більше 60 років),
- дорослі (батьки, дідусі, бабусі) з дітьми дошкільного віку;
- діти (дівчата і хлопці);
- маломобільні групи мешканців (інваліди-колясочники, дорослі з
дитячими колясками і т.ін.);
- мешканці, які мають власний автотранспорт;
- мешканці, які мають собак і т.д.

Рис. 1. Динаміка створення ОСББ у м. Харкові за період 2009-2014 роки
За результатами гендерного аналізу працюючих в сфері ЖКГ
встановлено, що керівні посади (директори департаментів, начальники
комунальних відділів в органах місцевого самоврядування, топ-менеджмент
комунальних підприємств) займають переважно чоловіки. На рівні
―інженерно-технічних працівників‖ (спеціалісти відділів в органах місцевого
самоврядування, інженери в комунальних установах) чоловіки і жінки
представлені майже в однаковій мірі. Проте технічним персоналом,
наприклад, сантехніками та електриками працюють чоловіки на відміну від
двірників. З власних спостережень двірники – переважно жінки. Разом з тим,
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головами ОСББ (наприклад, у Харкові) майже у 70% стають жінки, які , крім
того, ще й «беруть відповідальність» за більшу кількість квартир (рис. 2).

Рис. 2. Кількість квартир, які обслуговують ОСББ Харкова
Беззаперечним фактом (у т.ч. і в Україні) є те, що жінки в більшій мірі
залучені до непродуктивної праці: піклування про дітей і батьків, догляд за
чистотою помешкання, приготування їжі і т.ін. Відмінність соціальних ролей
мешканців багатоквартирних будинків впливає на їх поведінку щодо
управління експлуатацією нерухомості. Саме тому, жінка-керівниця ОСББ,
на нашу думку, зможе більш ефективно використати кошти на:
- ремонтні відновлювальні роботи, на вивіз сміття, проведення
дезинфекції і ін. (визначення змісту і обсягу робіт, необхідних
конкретному будинку, виключення ―зайвих робіт‖);
- послуги, що надаються підрядними і комунальними службами
(пильний контроль за якістю та змістом послуги);
- впровадження систем безпеки (ініціація та узгодження з усіма
мешканцями необхідності встановлення камер відеоспостереження на
дитячому і спортивному майданчиках, парковці; обрізки дерев, кущів;
встановлення додаткового освітлення);
- облаштування місць для креативного самовираження (облаштування
майданчика для проведення загальних свят, творчих конкурсів,
тематичних заходів);
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- ландшафтний дизайн прибудинкової території (облаштування
квітників, висадка плодових дерев, догляд за газоном);
- облаштування приміщень-комор для зберігання садового інвентарю,
інструменту, велосипедів, дитячих колясок;
- впровадження енергозберігаючих технологій, систем із використанням
відновлюваних джерел енергії і т.д.
У підсумку, для моніторингу і оцінки діяльності ОСББ пропонується
Департаментам, відділам, які координують роботу об‘єднань, запровадити
гендерно-сегреговані данні про:
 гендерний портрет Голів ОСББ;
 кількісний склад жінок-спеціалистів і технічних працівників (відсоток
від загальної кількості робочих місць);
 різниця у заробітній платі жінок і чоловіків;
 гендерний масштаб обслуговування ОСББ (кількість квартир,
квадратних метрів будинку та прибудинкової території, кількість
мешканців в ОСББ, де Голова жінка і де Голова чоловік);
 ощадливість у використанні енергоресурсів (співвідношення витрат на
оплату енергоресурсів в ОСББ, де Голова жінка і де Голова чоловік);
 рівень задоволення різних гендерних груп мешканців-власників житла
якістю обслуговування ОСББ, де Голова жінка і де Голова чоловік.
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к. філол. н., доц. Чуєшкова О. В., Лисенко К. С.
Українська інженерно-педагогічна академія
ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Поняття гендеру як категорії активно увійшло до нашого життя,
впливаючи на соціальну поведінку людини. Однією з важливих проблем у
сучасній психології є питання гендерної ідентичності, змістові складники
якої розкриваються через такі категорії, як «маскуліність», «фемініність» та
«андрогінність», котрі на сьогодні отримали назву гендерних якостей. Нашу
роботу ми присвятили пошукові зв'язку між почерком людини та
притаманними їй гендерними якостями.
Вивченням відмінностей чоловічих писемних текстів від жіночих
займалися такі українські й зарубіжні науковці, як О. І. Горошко,
О. М. Холод, О. А. Рижкіна, Л. І. Реснянська, Т. Б. Крючкова, А. А. Вайлерт,
А. В. Кириліна, В. П. Агеєва, В. В. Близнюк, І. О. Головашенко та багато
інших. Проблему визначення статі за почерком вивчали І. Гольдберг та
Т. Єфремова. Але таких робіт украй мало, що й зумовлює актуальність
розвідки.
Мета статті − теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити
гендерні якості людини за допомогою графологічного аналізу писемних
текстів, зокрема підтвердити можливість визначати гендерні якості людини
за почерком.
Як відомо, у кожної людини існують два типи статі: біологічна (sex) та
соціокультурна (gender). На відміну від біологічної статі, що являє собою
набір генетично закладених анатомо-фізіологічних ознак людини, гендер
будується в конкретному соціокультурному контексті в певний історичний
період і, відповідно, є різним у часі й просторі. Гендер – продукт
соціалізації, стать – результат еволюційного розвитку1.
У нашому дослідженні гендер розуміємо як соціальну стать людини,
що формується залежно від середовища.
Значною проблемою в теорії гендеру на сьогодні є проблема гендерної
ідентичності, яка з‘являється під час взаємодії Я та інших. Гендерна
ідентичність проявляється як суб‘єктивний досвід психологічної
Геращенко С. В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні /
Геращенко С. В. // Наукові записки. Політичні науки: Зб. наук. статей НПУ
ім. М. П. Драгоманова. – Київ.: НПУ, 2008. – Т. 82. – С. 59.
1
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інтеріоризації чоловічих або жіночих рис2. На сьогодні для номінування
цього поняття вживають також терміни «психологічна стать», «статева
ідентичність», «статево-рольові стереотипи», «статево-рольові відношення»
та інші. Але більшість українських науковців розрізняють «гендерну
ідентичність» та «статеву ідентичність», роблячи акцент на тому, що статева
ідентичність – єдність поведінки та самосвідомості індивіда, який не тільки
співвідносить себе з відповідною статтю, але й відповідає цій статевій ролі.
В. Каган стверджує, що формування статевої ідентичності – це одне з
ключових питань психосексуальної диференціації, у якому можна виділити
кілька теорій, що відображають різні сторони цього процесу. Теорія
моделювання тісно пов‘язана з роботами З. Фрейда, згідно з якими дитина,
не усвідомлюючи цього, ідентифікує себе з батьками своєї статі, імітуючи їх
поведінку. Відповідно до пізнавальної теорії дитина спочатку сприймає
себе як хлопця або дівчинку, потім дізнається про статеву поведінку та
прагне поводитись відповідно. Теорія соціального навчання надає значення
механізмам заохочення: хлопців заохочують до маскулінного та осуджують
за фемінне. Стадіальна теорія підкреслює не механізми статевої
диференціації свідомості, а закономірності її розвитку в часі: спочатку
засвоєння стандартів соціальної поведінки і навчання статево специфічної
поведінки, потім зіставлення себе з іншими людьми, усвідомлення
незворотності своєї статі і наслідування «правил статі» вже за внутрішніми,
а не за зовнішніми мотивами3.
У сучасній зарубіжній літературі найчастіше використовується термін
«гендерна ідентичність» – поняття ширше, ніж статева ідентичність, тому що
включає в себе не тільки рольовий аспект, а й, наприклад, образ людини в
цілому (зачіску, вбрання, характеристики тощо)4. Незважаючи на наявну
схожість аналізованих категорій, слід зазначити, що вони базуються на
різних методологічних основах. Адже феномен статевої ідентичності
пов‘язаний більше із соматичними (тілесними) ознаками, основою яких є
формування ідентичності людини як представника відповідної статі.
Феномен психологічної статі включає в себе як психологічні, так і
поведінкові прояви як індикатори чоловічого та жіночого. А гендерна
ідентичність на перше місце висуває соціокультурні параметри категорій
Мещеряков Б. Большой психологический словарь / Б. Мещеряков, В. Зинченко, 1999. –
С. 342.
3 Каган В. Е. Воспитателю о сексологи : Педагогика / Каган В. Е. – М., 1991. – С.41 – 42.
4 Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. Справочник практического психолога. – М.:
Изд-во Эксмо, 2003 – С. 58.
2
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«чоловіче» та «жіноче», згідно з якими людина ідентифікує себе з
конкретною гендерною групою, конструюючи свою ідентичність як
представника відповідної статі.
Змістові складники й гендерної, і статевої ідентичності розкриваються
через такі категорії як «маскулінність» та «фемінність», які отримали назву
гендерних якостей.
Маскулінність та фемінність – це статево специфічні характеристики
особистості, які виступають як базові категорії під час аналізу гендерної
ідентичності та психологічної статі.
Стосовно маскулінності, то чіткого визначення цього терміна немає.
І. Кон у своїй роботі «Чоловік у змінному світі»5 дає три визначення
маскулінності:
 маскуліність як дескриптивна (описова) категорія розуміється як
сукупність поведінкових та психічних рис, якостей, об‘єктивно наявних у
чоловіків на відміну від жінок;
 маскуліність як аскриптивна (приписувальна) категорія, яка
розуміється як один з елементів символічної культури суспільства,
сукупність соціальних уявлень і віри в те, чим є чоловік, які якості йому
приписуються;
 маскуліність як прескриптивна (стверджувальна) категорія – це
система характеристик не середньостатистичного, а ідеального,
«справжнього» чоловіка.
Іншими словами, маскулінність – це те, що слід додати до анатомії,
щоб отримати гендерну роль.
Фемінність – це характеристики,
пов‘язані з жіночою статтю,
характерні форми поведінки, очікувані від жінки в певному суспільстві, або
соціально виражені позиції, внутрішньо присутні жінці, на думку
суспільства. Індивідуальна концепція маскулінності та фемінності
закладається ще з
раннього дитинства, залишаючись незмінною. У
більшості людей гендерна ідентичність, як було зазначено вище, відповідає
біологічній статі. Маскулінні та фемінні характеристики
тісно
переплітаються з іншими компонентами соціальної ідентичності:
конфесіональним, етичним, професійним.
Окрім фемінної та маскулінної гендерної ідентичності в психології
існує також андрогінна модель, започаткована С. Бем6. Термін
5
6

Кон И. Мужчина в меняющемся мире. – М.: Время, 2011. – С. 20.
Гендерная психология / За ред. B. С. Клѐциной. – СПб.: Питер, 2009. – С.72.
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«андрогінність» характеризує людей, які вдало поєднують як традиційно
чоловічі, так і традиційно жіночі психологічні якості. Як стверджує
І. Г. Малкіна-Пих,
концепція андрогінності була побудована задля
примирення статей і зараз потроху витісняє культурні визначення фемінного
та маскулінного способу соціального буття, закликаючи до особистісних
проявів, які відрізняються оригінальністю та індивідуалізованістю. Адже
жінки та чоловіки однаково можуть бути і вірними, і самостійними, і
рішучими, і чутливими. Завдяки позиції батьків, які заохочують дитину до
засвоєння якостей, властивих обом статям, формується андрогінна
особистість7.
Концепція андрогінії не отримала поширення та визнання у
вітчизняній психології з тієї причини, що дослідники психології статі
(особливо клінічні психологи) розглядають ту ідентичність, яка чітко
співвідноситься зі статтю, адже це основа успішної соціальної адаптації та
психічного здоров‘я особистості.
У 1970-х роках на Заході з‘являється так звана нова психологія статі,
яка за основу бере соціальні чинники, тому що її представники вважають, що
основне значення під час формування статі (як психологічної, так і
соціальної) мають соціальні, а не біологічні детермінанти. Появі «нової
психології статі» сприяли такі фундаментальні дослідження8: праці
Є. Маккобі та К. Джеклін, присвячені аналізу психології статевих
відмінностей; дослідження Дж. Мані та А. Ерхарда, які продемонстрували
могутність ефекту соціалізації; уже згадувана концепція андрогінії С. Бем,
яка спростовувала протиставлення маскулінності та фемінності, наявне в
традиційній психології. Слід зазначити, що С. Бем зробила великий внесок у
дослідження гендеру. Вона є авторкою методики визначення основних
гендерних якостей, яку ми використали в нашій роботі.
Переконані, що на сучасному етапі розвитку науки важливим є
визначення гендерних якостей людини, у тому числі за почерком. Адже на
зв‘язок
почерку з індивідуальними особливостями вказували ще в
античності. Перша детальна робота була написана італійським лікарем
Камілло Бальді у 1622 році, а батьком сучасної графології вважають Жана
Іпполіта Мішона, який систематизував специфічні особливості почерку та

Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. Справочник практического психолога. – М.:
Изд-во Эксмо, 2003 – С. 63.
8
Гендерная психология / За ред. B. С. Клѐциной. – СПб.: Питер, 2009. – С. 202.
7
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спробував установити чіткі відповідності між ними та особистісними
характеристиками9.
Теорію про те, що «почерк руки» насправді є «почерком мозку» довів
німецький професор фізіології Вільгельм Прейер, коли виявив, що пацієнти,
які через травму втратили руку, під час написання за допомогою роту або
пальців ніг виводять букви так само, як раніше писали рукою.
У США в 1939 році Г. Олпорт та Ф. Верной, досліджуючи почерк,
дійшли висновку, що рухам індивіда властива внутрішня стабільність. Якщо,
наприклад, людина схильна до ригідної поведінки, то це виявиться в її
почерку так само, як і в позах, жестах, виразі обличчя.
За визначенням експерта-графолога Л. Дригваль, графологічний
аналіз – це метод діагностики особливостей особистості за почерком. Він
дозволяє вивчити стійкі риси характеру, темперамент, тип мислення і
поведінки, ступінь відвертості та самоконтролю, внутрішні устремління, вид
мотивації (досягнення / уникнення), соціальні якості, ступінь зрілості /
інфантильності, стійкість до стресу, передбачуваність тощо10. Переконані,
що в запропонованому переліку бракує гендерних якостей, що, власне, й
спонукало нас до проведення дослідження.
Під час графологічної інтерпретації враховується розмір, форма
з‘єднання, натиск, ритм, рівномірність ліній, ступінь спрощення букв,
відстань між словами та рядками, береги та загальне положення.
І. Гольдберг та Т. Єфремова, провівши низку досліджень, виявили
ознаки почерку, пов‘язані з гендерними якостями. Так, за спостереженнями
науковців, людям із фемінними якостями властиві такі особливості почерку:
форма букв спрощена, букви більші, ніж у людей із маскулінними якостями,
із нахилом вправо. Букви переважно цілісні, широкі або мають
продовження-зв'язки. Лінії написаного зазвичай соковиті та яскраві, літери
округлі і м'які, позбавлені незграбності. Ознаки, властиві людям із
маскулінними якостями,
виглядають так: літери дрібні, переважно
незграбні, простежується спрощеність форм, характерне пряме написання,
букви можуть бути високими або вузькими, а розкид висоти в почерку
досить великим, лінії тверді та чіткі, штрихи частіше завершуються
гострими розчерками або обірвані рішучим рухом, натиск від середнього до

Кравченко В. И. Графология: характер по почерку: учебно–метод. пособие /
Кравченко В. И. – СПб., 2006. – С.3.
10 Електронний ресур [http://www.trainings.ru/library/articles/?id=15724].
9
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сильного11. Ці відмінності зумовлені перш за все особливостями жіночої та
чоловічої психології, пов‘язаними з еволюційною спадщиною, генетичними
чинниками, вихованням та соціальними установками12.
Для нашого дослідження ми обрали такі методики:
 питальник С. Бем на визначення маскулінності – фемінності;
 авторска методика В. Й. Кравченка «Характер за почерком».
Як відомо, питальник С. Бем був створений для діагностики психічної
статі. Він містить 60 тверджень, на кожне з яких досліджуваний /
досліджувана повинні відповісти «так» або «ні», та виявляє ступінь
вираження андрогінності, маскулінності або фемінності особистості.
Підрахунок балів здійснюється за ключем:
Маскулінність (відповідь «так»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34,
37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58.
Фемінність (відповідь «так»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38,
41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.
Показники фемінності (F) та маскулінності (M) рахуються за
формулами: F= сума балів за фемінністю/20; M= сума балів за
маскулінністю /20
Основний індекс IS визначається за формулою:
IS = ( F – M )*2,322
Підрахунок балів здійснюється за категоріями:
IS менше – 2,025: яскраво виражена маскулінність;
IS менше – 1: маскулінність;
IS від -1 до 1: андрогінність;
IS більше +1: фемінність;
IS більше +2,025: виражена фемінність.
Авторська методика В.Й.Кравченка «Характер за почерком»
націлена на виявлення особистісних
характеристик людини. Автор
методики робив акцент саме на тих якостях, які присутні і в питальнику
С. Бем. Це дало нам право, поєднавши ці дві методики, припустити, що
методика В.Й. Кравченка може бути
підтвердженням
результатів
питальника С. Бем на визначення маскулінності – фемінності.
Аналіз відбувався за такими показниками:
Розмір букв: дуже маленький – 3 бали; просто маленький – 7; середній
Електронний ресурс [http://femina-maskulina.uk/].
Електронний ресурс [http://www.psy-files. ru/2007/ 01/30/ metodika _s_bem_issledovanie_
maskulinnostifemininnosti_lichnosti.html].
11

12
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– 11; великий – 20.
Нахил букв: нахил ліворуч – 2 бали; легкий нахил ліворуч – 5; нахил
праворуч – 14; різкий нахил праворуч – 6; пряме написання – 10.
Форма букв: округлі – 9 балів; безформні – 10; незграбні – 19.
Напрям почерку: рядки «повзуть» вверх – 16 балів; рядки прямі – 12;
рядки «сповзають» вниз – 1.
Інтенсивність (мається на увазі «розмашистість» почерку та сила
натиску): легка – 8 балів; середня – 15; дуже сильна – 21.
Характер написання слів: схильність до з‘єднання букв у слові – 11
балів; схильність до відокремлення букв одна від одної – 18; змішаний стиль
– 15.
Загальна оцінка: почерк старанний, букви виведені акуратно – 13
балів; почерк нерівний, слова нечіткі – 9; букви написані неохайно,
нерозбірливо – 4.
Далі сумуємо бали й отримуємо :
38 – 51 бал. Такий почерк спостерігається у людей зі слабким
здоров‘ям або цей почерк може просліджуватися у тих, хто має серйозні
проблеми зі здоров‘ям.
52 – 63 бали. Так пишуть люди нерішучі, пасивні, лагідні, які вміють
поступатися, мають жіночі якості.
64 – 75 балів. Цей почерк належить людині з витонченими манерами,
тихій, сором‘язливій, інфантильній, яка любить дітей. Акцент робиться на
тих якостях, які С. Бем віднесла до фемінних.
76 – 87 балів. Такий почерк характерний для людини щирої та
відкритої, комунікабельної та вразливої, атлетичної та надійної. Автор робив
акцент на тих якостях, які С. Бем віднесла до андрогінних.
88 – 98 балів. Люди, які отримали таку оцінку, відрізняються чесністю
та добропорядністю, мають сильну, стійку психіку, відважні, сповнені
ініціативи та рішучості. Ці якості С. Бем віднесла до маскулінних.
99 – 100 балів. Це індивідуалісти, вони агресивні та запальні, мають
гострий і сильний розум, незалежні та атлетичні. Ці якості можна
співвіднести з вираженою маскулінністю.
Дослідження за цими методиками дало нам змогу визначити, чи
насправді за почерком людини можна визначити, які гендерні якості їй
властиві.
Отже, у нашому дослідженні взяли участь 54 особи – 28 хлопців (51,
8 %) і 26 дівчат (48, 2 %) – всі студенти й студентки Української інженернопедагогічної академії вікової категорії від 19 до 22 років.
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Провівши тестування за питальником С. Бем на визначення гендерних
якостей людини та проаналізувавши його результати, ми виявили, що 48 осіб
із 54 мають андрогінні якості, 6 – фемінні і лише 3 маскулінні.
Проінтерпретувавши писемні тексти за методикою В.Й. Кравченка,
обрану для підтвердження тесту С. Бем, ми визначили, що 27 особам
притаманні андрогінні риси, 22 – фемінні і 5 – маскулінні.
За результатами авторської методики В.Й. Кравченка було виявлено,
що лише в 23 осіб (40, 3%) збіглися відповіді за двома методиками.
Натомість у 59, 6 % осіб (із них хлопців 44, 1%, дівчат 52, 9%) результати
тестів не збіглися.
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, наголошуємо на
такому. На нашу думку, графологічний аналіз дає більш точну інформацію,
саме його результати вважаємо більш вірогідними й такими, які можна взяти
за основу. Переконані в тому, що під час виконання тестових завдань
людина не завжди може бути чесна сама з собою, а наявні захисні механізми
іноді не можуть бути зняті через запропонований набір відповідей, у нашому
випадку «так» чи «ні». Також учасники опитування могли підсвідомо
боятися бути осміяними або неприйнятими суспільством (опитування не
було анонімним), тому відповідали так, як це було б соціально прийнятно. А
почерк, навпаки, дає нам більш реальну характеристику, адже під час
написання твору людина була замислена й не могла свідомо контролювати
дрібну моторику, яка є проекцією усіх якостей, у тому числі гендерних. Так,
в окремо взятому випадку ми виявили, що аналіз почерку показав
вираженість такої гендерної якості, як фемінність, а при проходженні тесту
С. Бем вийшло, що провідною якістю є андрогінність. Теоретично можна
припустити, що дівчина, маючи суто жіночі якості, у процесі соціалізації
була вимушена взяти на себе якості, які зовсім їй не властиві, або,
відповідаючи на тестові завдання, «приміряла» на себе образ, прийнятий у
суспільстві. Сьогодні важко прожити, маючи тільки фемінні або маскулінні
якості, адже коли людина не в змозі буде переконструювати себе, то кожного
разу під час виниклих труднощів відчуватиме дискомфорт.
На нашу думку, одержані результати можуть бути корисними в
різноманітних психологічних тестуваннях. Практичне застосування
проведеного дослідження вбачаємо, наприклад, під час проведення
профорієнтації, де визначення гендерних якостей відіграє важливу роль; у
психології взаємин під час визначення сумісності людей, точніше, сумісності
їхніх гендерних якостей, адже від цього залежатиме те, які рольові позиції
будуть займати члени родини тощо.
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Швець Л. І.,
Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.Бекетова

ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА
В ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ
Сучасний темп життя надає багато можливостей для саморозвитку.
Тому все більше активних жінок намагаються поєднати роботу та навчання з
піклуванням про сім‘ю та дітей. Як видно з сучасного досвіду роботи не
тільки Європейського парламенту але і більшості різноманітних державних
та комерційних установ, на теренах не тільки Європейського Союзу а вже і
України, все більше молодих жінок беруть дітей з собою на місця роботи та
навчання. Прогресивність та сучасність закладів наразі можна вимірювати, в
тому числі, наявністю локальних дитячих центрів у контексті «family or child
friendly», послуги яких спрямовані на допомогу батькам.
Ідея створення Дитячого центру ХНУГХ імені А.Н. Бекетова була
ініційована керівництвом і гендерним центром університету, відносно
актуальної концепції «Університет дружній до сім'ї». Слід зазначити кілька
важливих складових даної концепції:
1. Підтримка політики доброзичливості до сім'ї на рівні керівництва
ВНЗ;
2. Досягнення балансу між сім'єю і навчанням, створення більш
гнучкого графіка навчання для матерів-студенток;
3. Облаштування дитячого простору на території університету.
Актуальність розвитку таких центрів у вишах, наразі відображає увагу
до проблематики соціальної зайнятості жінки та її вчасної реінтеграції не
тільки після «декретної» відпустки, а саме у цей період. Основне завдання
роботи такого Дитячого Центру (ДЦ) полягає в наданні рівних можливостей
батькам-студентам та батькам-викладачам знайти розумний баланс між
навчанням, кар'єрою і сім'єю. У центрі буде можливість тимчасово залишати
дітей на час навчання чи роботи. У концепції Дитячий Центр розрахований
для дітей від 0 о 6 років. Важлива складова проекту - це його реалізація та
розвиток його інфраструктури. На теоретичному рівні вироблені основні
критерії розвитку Дитячого Центру, які були підтвердженні концептуальним
проектуванням.
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Критерії вибору місця розташування ДЦ:
 приміщення дитячого центру повинні знаходитися на першому поверху;
 центр повинен розташовуватися на відстані від активних комунікацій
університету, але знаходиться поряд з його центральним ядром;
 обов'язкове облаштування окремого санітарного вузла;
 за можливістю, необхідне облаштування дитячого майданчику.
Критерії дизайну ДЦ:
 Безпека: використання в оформленні ДЦ безпечних конструкцій
(надійність, міцність, стійкість, функціональність), екологічних матеріалів
(натуральних і штучних), застосування ергономічного підходу в
облаштуванні простору і окремих елементів ДЦ.
 Виховання: устаткування декількох зон ДЦ для активних ігор (батут,
гойдалки, гірка, театр, рольові ігри і т.п.) і тихих ігор (малювання, пісочна
анімація, конструювання, інтерактивні ігри, відео уроки, майстер-класи,
арт-терапія, аудіо казки і т.п.)
Допомога та обслуговування ДЦ:
Виховний
процес:
педагоги-вихователі,
педагоги-психологи
залучаються з університету та зовні, студенти-волонтери з університету.
Розвиток інфраструктури ДЦ:
Університет та профспілки, як основні замовники; громадські
організації, соціального спрямування; волонтерські групи (студенти та
викладачі).
Чому це так важливо для університету? «Університет, дружній до сім'ї»
відкриває додаткові можливості для самореалізації особистості студентів та
молодих викладачів. Активній людині не потрібно буде обирати між сім'єю
та навчанням – ці важливі речі можна поєднувати. Таким чином університет
стає ближче до їх потреб.
На основі визначених критеріїв було проведене концептуальне проектування
облаштування дитячого ігрового простору для тимчасового перебування
дітей, до якого були залучені студенти-архітектори факультету Архітектури,
дизайну та образотворчого мистецтва 2 курсу. Таким чином, були
проаналізовані кілька місць розміщення майбутнього центру та визначено
приміщення обсягом 60 м2, яке відповідає вищеозначеним критеріям. Були
проаналізовані основні напрямки в дизайні подібних центрів та позначені
основні рекомендації до функціональному зонуванню простору ДЦ: вхідна
зона; зона матері і дитини (від 0 до 1); дітей молодшого ясельного віку (1-3
років); дітей від 4-6 років та більше; санвузол. Зони для ігор рекомендовано
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розділити на тиху і активну. Таким чином, процес проектування зайняв 2,5
місяця з 15 лютого до 25 квітня та включав такі етапи:
1. Вивчення аналогів та літературних джерел, виконання обмірів і
формування вихідної документації;
2. Проектний пошук (2-3 варіанти), формування концепції, виконання
клаузур, робочих макетів;
3. Формування остаточного образу об'єкта, затвердження кольорового і
стилістичного рішення;
4. Графічне виконання проекту (документації) та його оформлення: плани
підлоги та плафону, розгортки стін, декілька перспектив та виконання
чистового макету.
Таким чином було сформовано 4 проектні групи в яких працювало 9
студентів (двоє хлопців та семеро дівчат): Ладигіна М., Ворона К.,
Курбанов В., Деркач Є., Єрмоленко А., Варавіна В., Голояд Д., Грядунова Я.,
Лідо М. За підсумком проектування були створені 4 проекти які були
презентовані 27 квітня 2015 р. на ІХ Регіонального конкурсі молодих вчених
«Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір».
Конкурсні роботи оцінювали провідні гендерні експерти та експерти, у тому
числі міжнародні: Олександр Першай – к.філол.наук, (Ph.D.), Центр
гендерних досліджень Європейського гуманітарного університету (Вільнюс,
Литва), редактор освітнього альманаху «Women in Politics: New Approaches
to the Political». На підставі підготовлених рецензій та публічного захисту
були визначені фіналісти конкурсу серед яких були і студенти-архітектори,
які зайняли 1 місце.
Надалі студенти представили свої розробки на громадське обговорення
в соціальних мережах, де у голосуванні на визначення найкращого дизайну
взяло участь більше ніж дві тисячі чоловік. Також проект оцінювався
компетентною комісією, до складу якої увійшли провідні викладачі кафедри
основ архітектурного проектування та рисунку. Проект оцінювався за
основними критеріями: безпека, реалізація, яскравість образу, колористичне
рішення. Переможець визначався більшістю голосів комісії + 1 голос з
соцмереж.
Цей конкурс надав можливість студентам не тільки отримати досвід
концептуального проектного пошуку на основі визначених критеріїв, але і
проаналізувати реалістичну проблематику сучасного суспільства у контексті
гендерної справедливості у вищих навчальних закладах.
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к. и. н., доц. Ялозина Е. А.
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Москва
ЖЕНСКИЙ ТРУД В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
(1941 – 1945 гг.)
Война – многомерный трагический феномен в истории человечества,
являющийся, с одной стороны, катастрофическим порождением сложных
политико-экономических причин, с другой стороны, результатом действий
власти: ее стратегических просчетов или слабости, непомерных амбиций или
агрессивных преступных действий. Но в любом случае, при различной
конфигурации этих причинно-следственных связей, экстраординарные
условия войны становятся тяжелейшим испытанием для народа, требующим
колоссальной мобилизации, напряжения его сил и жертвенности.
Одним из принципов большевистской доктрины межвоенного периода
было раскрепощение женщины и превращение ее в полноправного
участника социалистического строительства. Идеологема советской
феминизации – активный женский труд в промышленности и сельском
хозяйстве – рассматривалась как преимущество новой политической
системы. Однако с экономической точки зрения женский труд продолжал
оставаться неквалифицированным, низкооплачиваемым производственным
фактором. Его эффективность повышалась, прежде всего, через
административно-добровольное привлечение в систему производственных
отношений и нормативно-правовое ужесточение этого процесса, а также
через моральное стимулирование и пропаганду патриотических ценностей и
трудовых достижений. Такая советская социально-экономическая политика
получила свое отчетливое выражение в предвоенное индустриальное
десятилетие и в годы Великой отечественной войны. В первые советские
пятилетки заметно возросла роль женщин и доля их участия в народном
хозяйстве страны. В середине 1930-х гг. в различных отраслях
промышленности было занято около 39% женщин.1 Через систему
организационно-правовых
мероприятий
советское
государство
регламентировало вопросы организации, эффективности производства и
См.: Статистический сборник. Цифровой материал для пропагандиста. Партиздат ЦК
ВКП(б). – М., 1937. – С.89 – 94.
1
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улучшение дисциплины, что распространялось и на женскую категорию
трудящихся. В 1938 г. были введены трудовые книжки для всех рабочих и
служащих, в 1939 г. увеличен минимум обязательных трудодней для
колхозников, в 1940 г. – законы об ответственности за «вредительство» на
производстве, о запрещении самовольного ухода с предприятий и
учреждений, наказании за прогулы и опоздания в виде исправительнотрудовых работ. Вместе с тем в эти годы расширялась сфера
производственной деятельности женщин, они овладевали новыми для себя
профессиями, которые по степени физической сложности традиционно
прежде считались «мужскими».
Начало Великой отечественной войны, события ее летне-осенней
кампании 1941 г. развивались стремительно и трагично для СССР.
Колоссальные жертвы гражданского населения и военных, утрата
значительной части экономического потенциала в результате немецкой
оккупации, срочные мероприятия по эвакуации тысяч предприятий на
восток страны, привели к значительному сокращению промышленного
производства и мужской рабочей силы. В этой критической обстановке
власть задействовала все рычаги интенсификации советской директивной
экономики:
сверхцентрализацию,
ужесточение
дисциплины,
мобилизационное напряжение сил всего гражданского населения, трудовой
героизм. Главной производительной силой становились женщины. Все они,
работающие и не занятые в производительном труде, в различных формах и
видах трудовой деятельности были включены в единую систему военной
экономики. Правительственно-партийные директивы, вышедшие в первые
дни и месяцы войны давали власти право привлекать население, в первую
очередь женщин, к трудовой повинности, регулировали и ужесточали режим
работы предприятий в соответствии с мобилизационным народнохозяйственным планом. Впоследствии эти решения были законодательно
закреплены Указами Президиума Верховного Совета СССР «Об
ответственности
рабочих
и
служащих
предприятий
военной
промышленности за самовольный уход с предприятий» (26 декабря 1941 г.)
и «О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения
для работы на производстве и строительстве» (13 февраля 1942 г.), которые
признавали рабочих, служащих и сельских жителей мобилизованными на
период войны.
Таким же важным как экономический, нормативно-правовой фактор
мобилизации, было обеспечение морально-политического единства
советского общества. Основная роль в этом принадлежала средствам
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массовой информации и пропаганды. Первое выступление по радио Сталина
3 июля 1941 г. содержало не только осознанное властью заявление о
смертельной угрозе, нависшей над страной, и призыв ко всем гражданам
спасти Отечество. В этом обращении использовался видоизмененный образ
традиционных семейных связующих ценностей – «братья и сестры», где
женщина выступает не столько в роли традиционно-гендерного обеспечения
семейного тыла, сколько в маскулинном обеспечении экономики военного
тыла в отсутствие мужчин, ушедших на фронт. Осознание опасности, угрозы
нацистского порабощения и необходимости самосохранения своей семьи и
страны стало сильней страха перед сталинскими репрессиями и выражением
воли многих миллионов советских женщин, проявлением их глубинного
чувства патриотизма.
Средства массовой информации успешно идеологизировали чувства и
настроения, искреннюю гражданственность, идущие из глубин женской
души, и связывали их непосредственно с социалистическими ценностями, с
именем Сталина, направляя в официальное пропагандистское русло. Уже в
первые месяцы войны значительную часть населения, мобилизованного на
работу в тылу, на строительство оборонительных рубежей, сельхозработы,
составляли женщины. Сотни тысяч домохозяек приходили на производство,
в отрасли, производившие оборонную продукцию. В Москве
на
промышленных предприятиях летом 1941 г. трудилось 374 тыс. женщин –
домохозяек, в Ленинграде на Кировском заводе – 500 тыс., а августе в
механическом цехе этого завода женщины составляли уже 90% всех
работающих. Женщины приходили на заводы в производственные цеха,
сменив работу с бумагами и цифрами на сложный физический труд, и
становились токарями, фрезеровщиками, слесарями и литейщиками, не
просто справляясь с тяжелой мужской работой, но и перевыполняя нормы.
На заводы и фабрики г. Горький пришло 11.600 женщин. Они становились
кузнецами, слесарями, формовщицами, нагревальщицами. На Алапаевском
металлургическом заводе женщины стали работать мастерами холодного
проката, освоили трудоемкую обработку валков на крупных станах,
заменили всех мужчин на должностях дежурных электриков. «Станки наших
мужей не должны иметь ни одного часа простоя», - заявляли жены, матери,
сестры, заменившие на производстве своих мужчин, ушедших на фронт.2
Для оборонной промышленности проблема квалифицированных кадров
Смена. Выпуск № 162 (12 июля 1941 г.); Сталинское знамя. Выпуск № 10 (13 января
1942 г.); Известия. 8 марта 1944. № 56.
2
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являлась одной из сложнейших: на эвакуированных предприятиях по брони
осталось работать менее 30% опытных рабочих и специалистов. Поэтому с
приходом на производство женщин началось их обучение профессиям
военного времени и повышение производственной квалификации. Прямо у
станка, на рабочем месте или на краткосрочных курсах труженицы
приобретали новые технические знания и навыки. В декабре 1941 г. был
разработан государственный план срочной подготовки рабочих кадров. В
порядке бригадного ученичества на эти курсы было направлено около 400
тыс. женщин и подростков. В 1942 г. их было подготовлено почти 4,4 млн.
человек.3
Женщины учились вождению грузовых автомобилей, выполняли
тяжелую работу лесорубов. «Говорят это специальность мужская. Это
неверно. Мужская специальность сейчас – война, а уж в тылу все
специальности мы, женщины, объявляем женскими и показываем на деле.
Например, мужская норма заготовки леса – 4 кубометра в день. Я, придя в
лес, вскоре стала выполнять норму, а теперь даю 6-7 кубометров в день», такими словами была сопровождена фотография одной из архангельских
тружениц в газете «Известия». Уральские женщины, в силу промышленной
специализации этого региона, становились доменщицами, то есть
металлургами и плавили металл для советского оружия. Более половины
всех рабочих, занятых на предприятиях нефтяной промышленности в
Азербайджане, одной из республик СССР, составляли женщины. Они
справлялись с бурением, производили капитальный ремонт скважин.
Движение за овладение профессией шахтера к 1944 г. насчитывало свыше
тысячи женщин.4
Военные действия и оккупация нанесли тяжелый урон сельскому
хозяйству. На фронт были мобилизованы его значительные ресурсы
сельскохозяйственной техники и практически все трудоспособное мужское
население. Это означало, что семьи остались без кормильцев, а колхозы – без
трактористов, водителей, комбайнеров, механизаторов. Крестьянский труд
по снабжению города, армии и промышленности сельскохозяйственной
продукцией и сырьем лег на плечи сельских женщин, посильную помощь им
оказывали старики и подростки. Первая военная весна 1942 г. проходила на
селе в условиях сокращения посевных земель, нехватки рабочих рук для их
обработки. Из-за отсутствия техники все сельскохозяйственные работы
История России с древности до наших дней// М.М, Горинов, А.А. Горский, В.О. Дайнес.
М., 1994. С. 324.
4
Известия. 8 марта 1944 г. № 57.
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приходилось выполнять вручную. Колхозницы пахали, запрягая в плуг
несколько женщин, которые были помоложе и посильнее. Для обеспечения
растущих потребности фронта в зерне, был увеличен в 1,5 раза обязательный
минимум трудодней для колхозников старше 16 лет и уменьшена их
продовольственная оплата. Когда весенне-осенний период активных
сельскохозяйственных работ завершался, женскую рабочую силу привлекали
к другим видам деятельности в промышленности и на транспорте, к
строительству оборонительных сооружений, дорог, восстановлению
разрушенных бомбежками предприятий, очистке от снега аэродромов,
заготовке топлива. Вся эта работа проводилась в холодный период года, что
имело тяжелые последствия для здоровья и организма женщин.
Стимулирование труда женщин-колхозниц осуществлялось методом «кнута»
и «пряника». Колхозницы, не справлявшиеся с установленной нормы, несли
уголовную ответственность и карались исправительно-трудовыми работами
и удержанием из оплаты.5
В то же время тех, кто отличился в выполнении задания, государство
награждало дополнительными трудоднями и почетными грамотами, а
советские газеты и журналы публиковали статьи о героическом
перевыполнении плана. На их страницах печатались
репортажи о
передовиках и ударницах труда - отважных молодых женщинах, которые,
овладев мужскими профессиями тракториста и комбайнера, управляли
техникой.6 Обучение вождению транспортными средствами проходило в
сжатые сроки, с 7 утра и до позднего времени. А сама работа требовала от
женского организма физической силы и выносливости, чтобы находиться
подолгу, в жаркое время в раскаленной кабине. Развороты газет изобиловали
фотографиями женщин - звеньевых, которые собрали высокий урожай,
получив с гектара более 83 тонн картофеля, собрали 54 центнера яровой
пшеницы с гектара или сдали 18.200 килограммов хлопка, выполнив план
заготовки на 260 %. 7 Многочисленными агитационными лозунгами средства
массовой информации призывали женщин дальше активно трудиться и
увеличивать темпы производства: «Больше хлеба, мяса, сырья армии и
стране», «За высокий сталинский урожай!», «Все для фронта, все для
победы!», «Повысить урожай лука и хлеба!». «Посеять лучшими отборными

См.: Зефиров М.В. Дѐгтев Д.М. «Всѐ для фронта? Как на самом деле ковалась победа».
«АСТ Москва», 2009. С.343- 345.
6
Сталинское знамя. Выпуск № 15 (25 января 1942 г.).
7
Известия. 8 марта 1944 г. № 57.
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семенами!», «Больше навоза на поля!», «За высокий сталинский урожай!».8
К окончанию войны женщины составляли 75% работников сельского
хозяйства, 55% механизаторов, 62% комбайнеров, 81% трактористов. 9 В
годы войны руководство колхозной деревней во многих случаях переходило
также в руки женщин. Они становились председателями колхозов,
бригадирами, звеньевыми, заведующими фермами, счетоводами. К 1944 г.
21.656 женщин руководили колхозами, 151.254 женщины работали
бригадирами полеводческих, садовых и огородных бригад, 93.338 женщин
работали счетоводами и бухгалтерами, 103.941 женщина заведовали
животноводческими и молочными фермами.10
Опыт военных лет показал, что советская система управления
народным хозяйством располагала большими возможностями для
мобилизации экономического потенциала страны. Для нее были характерны
сила пропагандистско-идеологического воздействия, маневренность в
сочетании с жесткой репрессивной системой управления производством и
кадрами. В условиях директивной экономики СССР, располагавшей
огромными природными и людскими ресурсами, предельное напряжение
всех сил советского народа, самопожертвование, массовый женский труд
дало ощутимые результаты. Практически не было такой отрасли
промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, где
женщина не проявила бы себя, приложив посильный труд, отдав свое
здоровье, чтобы выполнить национальную задачу. Такая гендернопатриотическая монолитность стала базовым источником победы в Великой
Отечественной войне.

8

Сталинское знамя. Выпуск № 10 (13 января 1942 г.).
См.: Зефиров М.В. Дѐгтев Д.М. «Всѐ для фронта? Как на самом деле ковалась победа».
«АСТ Москва», 2009. С.343 – 345.
10
Известия. 8 марта 1944 г. № 57.
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к. і. н., доц. Яцюк М. В.
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
СОЦІАЛЬНО-ЗВИЧАЄВА КОМПОНЕНТА ВСТУПУ ЖІНКИ У
ШЛЮБ В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ
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 пропонованого дослідження
обрано соціально-звичаєві умови вступу жінки у шлюб доби Київської
держави дохристиянського часу. 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.
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 обов‘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 людей1. 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
1

Українська етнологія: Навч. посібник/ за ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – С. 220.
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шлюб, жила в окремому невеликому житлі, мала своє господарство і була
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. 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.
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
шляхом викрадання нареченої став пережитком, зберігшись лише у вигляді
обряду.
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 доби2.
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
2

Соловьев С. М. Сочинения. История России с древнейших времен/ С. М. Соловьев. – Кн.
1. – Т. 1-2. – М.: Мысль, 1988. – С. 98.
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дружин3. 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.
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. 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 база4.
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 полян5. Сутність цієї форми
шлюбу полягала в досягненні домовленості між зацікавленими сторонами
щодо укладання майбутнього шлюбу.
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,
3

Ключевский В. О. Сочинения в 9 т. Курс русской истории./ В. О. Ключевский. – М.:
Мысль, 1987. – Т. 1. – С.121.
4
Хлебников Н. И. Общество и государство в домонгольский период русской истории /
Н. И. Хлебников. – С.-Пб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. – С. 159.
5
Повесть временных лет. По Лаврентьевскому списку/ под. Ред. В. П. АндриановойПеретц. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 14 – 15.
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що обидва згадані явища мали місце і відігравали значну роль у формуванні
соціально-звичаєвого
простору
перебування
жінки
у
шлюбі
дохристиянського періоду Київської Русі.
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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Domina I.
Åsö adult education school, Stockholm,
the Kingdom of Sweden
INTEGRATING GENDER AND NORM CRITICAL PERSPECTIVES
INTO TEACHING AND SUBJECT CONTENT OF UNIVERSITY
Introduction. This article presents project of The Swedish University of
Agricultural Sciences [1], whose aim was to introduce gender and norm critical
perspectives in teaching at a natural science university. The purpose of the project
was to establish new ways of working towards more gender equal education by
offering a course for university teachers.
Context. Sweden is rated the fourth most gender equal country by the
Global Gender Gap Index of the World Economic [2]. Despite this, research
shows that Sweden has a very gender segregated work market [3]. Sweden still do
not have equal pay for women and men, and women make up only 17% of the
professors at the universities [4]. Additional research shows that academia does
not provide equal opportunities for women and men [5] neither for students or
staff. These inequalities were the point of departure for this project [6].
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is primarily a
natural science university with research and education programs such as biology,
soil sciences, forestry, agronomy, and veterinary medicine. Research with a
gender perspective is rare and can mainly be found in the interdisciplinary or
social science oriented disciplines such as Environmental Communication, Rural
Development and Landscape Architecture.
The project. The project described here was funded by the Swedish
government through the Delegation for Gender Equality in Higher Education
(Delegationen för jämställdhet i högskolan), its focus was on creating gender
equal study environments. Swedish policy goals for gender equality include
breaking stereotypical education choices. At SLU there are heavy imbalances in
certain programs, such as a female bias in the veterinarian program, the landscape
architect program and the animal husbandry/agronomy program. In, for example,
the forestry programs there are a heavy male bias. The University has explicitly
said that this imbalance between the sexes is negative and stated the need to work
towards achieving a balance in the programs. Rather than focusing on strategies
for making the gender balance even in the classrooms, this project focused on
promoting norm critical and gender aware approaches in teaching. The assumption
behind this approach is that gender equality is not a matter of counting bodies [7]
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and that a classroom with 50 per cent women and 50 per cent men can still provide
an unequal study environment. Therefore project developed to focus on
ameliorating the study environment through gender and norm critical pedagogy.
Also, as Riley and Claris [8] discuss, focusing on transforming pedagogies for
teaching can create new ways of looking at science. They argue ―that any
resistance to prevailing power dynamics offers an opportunity for transformation
via an appreciation of more complex epistemologies‖.
Scientist use the concept of norm critical pedagogy as used by the Queer
Pedagogical Network in Scandinavia [9]. Norm critical pedagogy, rather than
focusing on those who are perceived as deviant, aims to make visible the norms in
teaching and in society in general, question these norms and the power relations
implicit in them in order to change oppressive practices. Focusing on norms
creates an opportunity to question the same norms that create and maintain power
relations when they arise in the classroom.
Making norms visible makes possible new ways of relating to them, and
ways to avoid locking persons into specific roles, thereby opening possibilities for
everyone. In norm critical pedagogy, emancipatory pedagogy's critique of power
is combined with an understanding of identities and gender as already
intersectional, that is that various forms of oppression are interwoven: such as
sexism, racism, homophobia and classism [10]. This is the basis for understanding
how oppression is shaped, stigmatization is formed and how change can occur. In
practice that means, that challenging and expanding the basis for norms, by
including more voices, experiences and examples that break exclusionary
practices and disrupting and interfering with power reproducing norms: in the
selection of literature, in the selection of teaching themes, in classroom
interactions and responses and in the practice as a teacher. The norm critical
pedagogy approach has been the leading principle for the course lecturers in order
to introduce it to the participants of the course.
Methodology. The project of The Swedish University of Agricultural
Sciences uses an action research methodology. An action research process is part
of a desire to change a situation which is perceived as problematic by different
actors in that situation ―(it) seeks to bring together action and reflection, theory
and practice, in participation with others, in pursuit of practical solutions to issues
of pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual
persons in their community‖ [11]. They were utilizing the methodology of action
research because they aimed to inspire and create change in teaching with the goal
of a more gender equal and inclusive study environment and to document and
follow the change process as a research project.To establish a starting point for the
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project, scientists needed to know what students and teachers considered as
problematic in their education and what they wished to change. They used
methods such as focus groups, interviews, surveys, discussions and meetings to
talk about the present situation. University teachers, students and others linked to
education (such as pedagogy specialists and people responsible for education
development at the University) took part in these activities. This diverse group of
actors enabled identification and development of ideas and ways to proceed in a
reflexive manner. The outcome of the planning phase was essential to motivate
and to ground the project and its activities in the organization at different levels.
Project execution. The activities during the planning phase included:
- the operational group consisting of the project leader, the course leader,
one consultant senior gender researcher and a pedagogical developer met regularly
to plan the project;
- a reference group consisting of university teachers, students and
representatives of the University leadership was appointed. This group consulted
on the project execution;
- presentation of preliminary project plans and discussions with the
committees for different education programs;
- the project was communicated at meetings with educational steering
boards, university boards well as through web pages and interviews in the
University magazine;
- focus group interviews with students and university teachers;
- a survey with questions about the current extent, need and possible
suggestions for integrating gender perspectives in education;
- a structure for reporting back to established university structures and
committees to ensure the integration of the project‘s results into the University‘s
education development.
The outcome of the planning phase was the development of a course
package about gender and norm critical pedagogies. The picture emerging from
the surveys was that there was a need for the University to take on issues of
gender inequality, segregation based on sex, norms of how women and men ―are‖
and ideas about how they might be expected to act in different situations. Some of
the female students spoke about how they, as a stark majority of the students in the
programs focused on, felt answerable for their education choices since they
experienced an implicit and explicit wish for more men in their programs. There
was a mix of answers, but many of the students said that the small number of men
in the programs obtained many advantages in terms of being heard and seen.
While some students were aware of gender issues in education and gave explicit
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examples of sexist jokes and lack of gender perspectives, other students declared
their resistance towards integrating gender perspectives. The students also
expressed worries about decreasing salaries as the veterinarian profession has
become female-dominated and related to this how to best to prepare for dealing
with discrimination in their working lives. Veterinarian students pointed out a
norm about women taking care of small cute animals and men dealing with "real"
production animals. Furthermore, the university teachers brought up questions of
how to handle very sex-biased classes and were worried about falling into the trap
of treating the students differently depending on sex.
Discussions with the reference group exemplified the importance of which
role models/invited examples of a profession are presented to students. One
student representative in the reference group described how during the initiation
week her class on the landscape architect program was presented with a
charismatic male architect working as a well-paid consultant with creative
freedom and a female architect working in the municipality with very small
means. She reflected on how this experience had influenced her expectations: "Is
this the gendered working life awaiting us?" Because of limited time that teachers
had for participating in the course, the course consisted of four half-day
workshops which combined discussion seminars, assignments and literature
reading. To connect the course to the teaching practices, the assignments were
aiming at reflection and inspiration to continue working with gender and norm
critical pedagogy after finishing the course.
The themes of the four half-days were:
-the first workshop concerned questions of what gender is and how it is
relevant in academia and teaching;
-the second workshop concerned norm critical pedagogy which allowed the
university teachers to reflect on what norms and values they take with them to the
classroom and how these norms play out in the interactions with the students;
-the third workshopfocused on gender perspectives in evolutionary biology,
as an example of how gender perspectives can be applied in the natural sciences.
The way we frame our research questions, what methods we use and how the
results are interpreted may be affected by cultural conceptions of gender [7];
-the last workshop was, through the use of ‗Forum Theater‘, actively
practicing how norms play out in educational or work situations, and how they
may be counteracted.
In preparation, the invited lecturers/facilitators of the course were provided
with the surveys and updated information on course participants' interests and the
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course progress. The course ran three times with a total of 55 university teachers
attending.
Project outcomes. To follow-up on the project scientist have conducted
eight interviews and one survey with course participants. Evaluations from the
course have been positive, and new ideas and initiatives have followed as a result
of participating in the course.
As part of the follow up course evaluations were sent out and a summary of
responses from participants suggested that the course:
- contained a good balance between theory, discussions and working with
their own project plan;
- contained inspiring lectures and discussions;
- has increased the awareness of the effect of discrimination according to
sex and other forms of discrimination and of norms in everyday life as well as in
education and academia;
- has increased the awareness of gender perspectives on subject content in
natural sciences;
- had a useful course assignment that impels putting theory into practice;
- the auscultations gave opportunities to reflect on the teacher's own and
other's teaching practices and to discuss them with colleagues
Conclusions. The results from this project show that students and university
teachers had experience of and reflected on gender aspects in their teaching
situations, before the project started. They were also willing to explore norm
critical ways to develop their teaching and learning that was offered by the project.
Projects initiated by the university teachers following the course includes: a
workshop on norm critical pedagogy for librarians, analyzing text books from a
gender perspective, a project reflecting on how to incorporate students'
perspectives into teaching practices, a project plan to abate sexual harassment, a
study of gender perspectives on the working environment, planning for a
workshop on gender perspectives on teaching and gender equality for a team of
teachers, and reflecting on gender perspectives on examination practices.
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THE DILEMMA OF PERSONAL SELF-ACTUALIZATION
OF STUDENTS FROM WESTERN REGION OF UKRAINE:
GENDER PERSPECTIVE
The policy of European integration is officially recognized as the primary
vector of democratic development in Ukraine, that involves the gender
egalitarianism according to European legal standards in society, provides equal
access for women and men to social, economic, cultural and educational resources
as an integral condition of rights and freedoms, which increases the effectiveness
of national gender mechanism, development and implementation of innovative
practices in education and gender studies, to apply the equal rights for young
people in the context of globalization and multiculturalism.
Gender (parity) democracy is important, not only because of the
international recognition, but also for the internal dynamic of our country, the
implementation of basic social programs, which improve the quality of life for two
socio-demographic groups-men and women, the deprivation of inequality between
this sexes and the development of partnership between them, as an expression of
social justice, the effective mechanisms of protection from the discrimination and
so on. In the White Book of the Council of Europe, there is an Intercultural
Dialogue "Living together in equality and dignity" (2008) which defines the
guidelines of peaceful coexistence in a free society for people of different races,
religions and cultures, such as: "Equal rights for men and women, which are
enshrined in the preamble to the UN‘s statute, cannot be denied or ignored,
especially in a democratic society. To respect the interests of the group or religion
in any case cannot be an excuse for girls to prevent any form of education that is
available for boys or the isolation of adult women from normal communication in
society outside their home".1
As the matter of fact, the position of the sexes during the period of society
transformation in Ukraine is still far from their parity. In 2011, Ukraine took the
64 place among 135 countries in the rate of gender inequality, moreover, the 106
place in terms of women's participation in political life; 56th - in terms of access to
health care, 44th in terms of self-realization in the economy; 24th - the equal
1

Living together: combining diversity and freedom in Europe XXI century. Trans. from. Eng. Lviv: Chronicle, 2011.-112 P.
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access to education. In February 2012, the World Bank published a Partnership
Strategy for Ukraine for 2012-2016, which noted that gender inequality is quite
common in Ukrainian society and it should be solved in a long term.
The division of social life into ―male‖ and ―female‖ as the old paradigm of
"male domination - female subordination" goes back in time, because of its
inefficiency in its various life spheres, starting from the micro-level of the family
and ending with the macro level of the occupations‘ division, leadership position,
the ideology of the state.
A gender misbalance, vertical- horizontal stratification is typical for
Ukraine. Gender asymmetry is observed in the "masculinization" and
"feminization" of students‘ society, which can be explained by the one-sided
gender socialization of children and youth, a psychological pressure expressed by
society, that imposes sexual stereotypes, the activation of anti-gender movements,
the false spread of information online, at schools, in the streets about the gender
equality. It leads to the denial of the principles of equality between women and
men by the gender politics especially at the regional level, especially in Western
Ukraine (Lviv, Ternopil, Volyn, Ivano-Frankivsk region.). It proves the necessity
to improve national gender policy and develop informational and educational
spheres.
The challenge of our time is to form the gender competence in the minds of
the participants of sociocultural interaction (children, parents, teachers). They
influence on the choice of profession, formation of family and social roles, areas
of self-realization. Today it is impossible to prepare high quality teachers without
studying gender theory, which has been for a long time a professional norm in
democratic countries.
Ukrainian youth decides on its future in the world where family and public
spheres are no longer ruled by the ideals of Soviet patriarchal system, masked by
the slogan of equality of men and women. In the history of Ukraine the dominant
Ukrainian feature of gender has always been the respect to the will of women,
partnership of sexes, individualization of characters outside the gender affiliation
and mutual trust, ―cordotsentrychnist‖ (H. Skovoroda, P. Jurkevich). Gender
relations characterize the degree of democracy in a society as they determine the
division of roles in the political, socio-economic and professional lives. Ukrainian
youth decides on its future in the world where family and public spheres are no
longer ruled by the ideals of Soviet patriarchal system, masked by the slogan of
equality of men and women. Therefore, the development of national and gender
identity is an important factor of national understanding of being by boys and
girls, their egalitarian vital activity.
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The goal of this research is to determine gender perceptions of student
youth, specifically gender ideals in the self-concept, beliefs about traditional and
egalitarian gender roles, and construction of the real and ideal self. Participants
were 400 students of pedagogical universities in Ternopil.
The national and regional specificity of the process of gender selfdetermination of young people in the western part of Ukraine, the core of which is
dominated by traditional patriarchal structures compared with the practices of
representation of the new egalitarian type has been found out. Reference gender
identity in both selections has perceptibly stereotyped nature. Girl-students show
liberal options more often, they support the equal division of roles in a family.
Inheriting old stereotypes and accepting new, own values, modern students
remains on the cross-roads of gender self-determination. Gender differences were
found in the functional and industrial values wherein males place more emphasis
on social comparisons and self-control. The value-orientation of young women is
generally similar to that of men, except that the women are less oriented on
societal status and control. The most influential in the value system and
perceptions of the future for both men and women are family roles; such roles are
also dominant in the self-concept descriptions. At the same time, the value system
of both genders is characterized by the belief that traditional roles are more often
expected of men than of women. The ideals of women and men differ significantly
from each other. Men view the ideal image of a woman in more traditional terms
than women themselves – women portray an ideal female as more intellectual and
socially advanced. The results of the research show the necessity of the creating
and implementing and the special ideological system of gender knowledge and
practices, the articles which are relevant to the psychological principles of parity
and androgyny of sexes. Understanding and developing in young Ukrainian
generation skills of gender competencies will enable to form impartial attitude
towards the capabilities and status of a person regardless his/her sexual belonging
and will give the possibility to orient to the fullest self-realization of a personality
in mastering any sphere of human life activities. The problem of equal rights is
closely connected with human rights and freedoms, fairness while giving equal
opportunities which actualize the inspectation of future experts with gender
approach as the instrument of state regulation, methodology of gender expertise
holding, valid system of gender equality providing in rights and access to the
resources of both genders (legislative space, region citizens‘ vital activity in social
and economic sphere, gender roles distribution (paid and home work, parental
security, paid vocation based on looking after children on principles of parity) for
both genders as for successful citizens. The problem of gender competences
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formation among the scientific elite of students as key competences according to
demands of Bologna process and euro integration is the task, so far as the society
must create the alternative opportunities for vital strategies of young people of
both genders. Since 2008, The Research Center of gender education of pupils and
students, with NAPS Ukraine, on the basis of Ternopil National Pedagogical
University named after Volodymyr Hnatiuk has been implementing the research
theme on public procurement of MES of Ukraine "Implementation of gender
approach in the education and upbringing space "institution-family-community" in
the context of the European model of democracy "(2013-2015 year.). Center‘s
staff has become co-performers of the Sumy State University‘s project of gender
audit at the university as an effective method of achieving gender equality which
allows to try and test the European model of gender parity to national realities
(legislative space, livelihoods of citizens in social and economic sphere, the
distribution of gender roles, access to the rights and resources of both genders,
etc.). The University has also won the competition of the European Commission's
educational program "Tempus" and now works in the program "Education for
leadership, intelligence and talent promotion"
"Trolleybus of Happiness" has become an innovation, it‘s a joint social
project of Pedagogical University and ME "Ternopilelektrotrans", under the
patronage of the Mayor "Improve Your city." Five trolleybuses were decorated for
Ternopil pupils and students, on five themes: "Seven colors of happiness" (April,
24 2014), "United Ukraine" (November, 21 2014), "Happy Holidays" (December,
6 2014), "Romantic Ternopil " (February, 4-12 2015), "My embroidered Ukraine"
(May, 7 2015). Also, there were implemented various gender practices in the city,
in particular, according to regional program "Health Ternopil"", "Care "and"
Family", the development of gender perspectives of green and rural tourism,
integration of gender components in small and medium businesses, art youth
projects implemented with the help of Ternopil City Council: "Healthy Park" in
the microdistrict "Druzhba", Extrimpark for skaters, rollerblades, cyclists in the
park "Topilche", arrangement of outdoor gym (in the island of "The Seagull", park
of T. T..Shevchenko), sports‘ and children's playgrounds with game zones, bicycle
lanes, organization of the fair "Galyzka defeliada", "Folk Fest", "Vulychnui
rynok", street Olympic Games, the USAID, social photo project "We are united by
Ukraine», photo exhibition in the context of the information campaign "We are
different. We are together" (supported by the program "Matra" of the
Netherlands), Ternopil craft and design fair-exhibition "Treasures of thorns
fields‖, presentation of the volunteers‘ star on the Walk of Stars, the European
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Championship takes place on the Ternopil Pond, balloon festival, concerts of
music bands in the "Park of National Revival".
The tasks of social projects are: the modernization of high education,
stimulation of creative work among students, implementation of gender-sensitive
technologies that facilitate the effect of equivalent presence of both male and
female in the programs of social and economic development of the region in order
to create egalitarian individual who understands the belonging to the Ukrainian
people and the European Community.
Дилема особистісної самореалізації студентської молоді західного
регіону України: гендерний ракурс
Встановлено, що в процесі життєвого самовизначення у молодіжному
середовищі Західного регіону спостерігається відтворення ґендерних
стереотипів юнаками і прояв еґалітарних установок дівчатами. Соціальне
конструювання ґендеру детерміновано ґендерним простором сучасного
українського суспільства, що характеризується подвійним протиріччям: з
одного боку, частковим вирішенням шляхів утвердження формальної
рівності статей та апеляцією до природного призначення жінки, з іншого —
новим, альтернативним устроєм ґендерних відносин, що ґрунтується на
принципі «рівності у відмінності», тенденції рівних прав і можливостей для
самореалізації молодих чоловіків та жінок як унікальних суб‘єктів
соціально-історичного дійства.
У статті йдеться також про ґендерночутливі практики у вузі та регіоні
як інноваційних соціально важливих проектів, що здійснює спільний з
НАПН України науково-дослідний Центр з проблем ґендерної освіти та
виховання учнівської та студентської молоді ТНПУ, реалізуючи проект
«Імплементація ґендерного підходу в освітньо-виховний простір
«навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі
демократії» (2013-2015 рр.). Співробітники Центру стали співвиконавцями
проекту Сумського державного університету щодо проведення ґендерного
аудиту у вузі як ефективного методу досягнення ґендерної рівності.
Університет також виборов перемогу у конкурсі Європейської Комісії за
освітньою програмою «Темпус» і працює над виконанням проекту «Освіта
для лідерства, інтелекту та заохочення таланту». Інноваційним напрямком
роботи Центру став «Тролейбус Щастя» – спільний соціальний проект
педуніверситету з КП «Тернопільелектротранс», під патронатом міського
голови «Зроби своє місто кращим». Тернопільськими студентами і учнями
оформлено п‘ять тролейбусів на теми: «Сім кольорів щастя» (24 квітня 2014
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року), «Україна Єдина» (21 листопада 2014 року), «Веселих свят» (6 грудня
2014 року), «Тернопіль романтичний» (4 і 12 лютого 2015 року),«Україно
моя вишивана» (7 травня 2015 року).
Також втілюються різноманітні ґендерні практики у просторі
міста,зокрема, відповідно до регіональних програм "Здоров‘я тернополян""
, "Турбота" та "Сім‘я", розвиток ґендерних перспектив зеленого і сільського
туризму, інтеграція ґендерної компоненти у сферу малого та середнього
бізнесу, мистецькі молодіжні проекти, реалізовані за сприяння міської ради
Тернополя: «Парк Здоров‘я» на масиві "Дружба", Екстрімпарк для
скейтерів, ролерів, велосипедистів у парку "Топільче", облаштування
спортзалу під відкритим небом (вуличні тренажери на острові «Чайка»у
парку Т. Г.Шевченка,), спортивних та дитячих з ігровими зонами
майданчиків, велосипедних доріжок, проведення фестивалів «Галицька
дефіляда»,«Фольк-фест»,«Вуличний ринок», Дворових Олімпійських ігор,
проведення Містечка USAID, соціальний фотопроект «Нас єднає
Україна»(фотовиставка в рамках інформаційної компанії «Ми різні. Ми
разом» (за підтримки Програми «Матра» Королівства Нідерландів),
виставки-ярмарки Тернопільських майстрів декоративно-прикладного
мистецтва «Скарби тернового поля», відкриття Зірки волонтерів на Алеї
зірок, проведення чемпіонатів Європи з аквабайку на Тернопільському
ставі, фестиваль повітроплавання, концерти музичних гуртів у парку
"Національного відродження" тощо). Завданням таких соціально-важливих
проектів є модернізація системи вищої освіти, активізація самостійної
творчої роботи студентів, впровадження ґендерночутливих технологій, що
сприятимуть створенню ефекту рівноцінної присутності суб‘єктів жіночої та
чоловічої статі в програмах соціально-економічного розвитку регіону і
дозволяють апробувати європейську модель ґендерного паритету до
національних реалій (законодавчий простір, життєдіяльність громадян в
соціально-економічній сфері, розподіл ґендерних ролей, доступ до прав і
ресурсів представників обох статей тощо).
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THE BENEFITS OF GENDER MAINSTREAMING TO AN
ORGANIZATION
The use of knowledge about gender requirements and outcomes increases
the effectiveness of measures at the same time that it increases the focus on gender.
All measures aimed at certain target groups require the application of gender
specific knowledge in order to be effective. It is easier to recognize problems in
target groups if the gender conditions have been analyzed. By focusing analysis on
a target group, planning can be conducted at the appropriate level of detail.
A state government endeavors to provide its citizens access to its policies
via the internet. Applying gender mainstreaming requires that gender differences
in the use of the internet must be taken into account. This will reveal that some
groups of women don‘t even have access to the internet while some groups of
males use it on a daily basis. This knowledge will in turn influence the contents of
the web site and perhaps initiate a search for other communication channels1 .
A pharmaceutical manufacturer tests a new product not only on young
males (as it did in the past), but also includes elderly women, many of whom are
in poor health. This allows the manufacturer to gain a more comprehensive
knowledge of the product‘s side effects, make more specific dosage
recommendations and increase the effectiveness of the medication. An analysis of
counseling for welfare recipients reveals that women typically lack skills in
childcare and that lacks of schooling or alcohol problems often play a role in the
biographies of male recipients. The gender perspective leads to the provision of
different services for men and women. In many cases, gender analysis also
provides a basis for preventive measures that help save costs in the future.
A gender analysis of health behavior reveals that young men between 16
and 18 years of age have particularly risky behavior: They rarely heed physical
signals of sickness and subject their bodies to strains that have effects of which
they are unaware. The early implementation of health education for young males
helps save future costs in the social security system.
Gender mainstreaming enhances the effectiveness of administrative
processes. When gender analysis targets specific problems, it may require crossing
1

Bothfeld, Silke, Gronbach, Sigrid, Riedmüller, Barbara, 2002: Gender Mainstreaming – eine
Innovation in der Gleichstellungspolitik, Frankfurt
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departmental boundaries; project management and cooperation are then necessary.
A research project of the Occupational Safety Department at the Ministry for
Labor, Women, Health and Social Affairs in Saxony-Anhalt revealed that many
women are exposed to harmful substances during pregnancy and that many small
and medium-sized companies do not submit reports in compliance with the
Maternity Protection Act. Information and counseling campaign involving all
departments of the ministry was started on the basis of an analysis of the sources
of these problems. For example, the ministry‘s health department co-operated with
the state medical chamber to develop a continuing education course for
gynecologists and the labor department evaluated job-rotation models for
companies that have to deal with this problem2 .
Gender mainstreaming affects all tasks of an organization. In the public
sector, it has effects on all public services. In particular, services that have been
considered as gender neutral must be scrutinized: city planning, the planning of
transportation and the promotion of the local economy must be analyzed in regard
to their effects on gender and gender relations. But this is nothing new. In some
cases, the introduction of gender mainstreaming will make the work of equal
opportunity officers easier and give it more substance. In many cities, equal
opportunity officers have been trying for years to promote the participation of
women in city planning or to conduct surveys of mothers‘ needs with respect to
public childcare services. The implementation of gender mainstreaming makes
participation even more important and ensures that it is an integral part of planning
processes. Participation is often the only means for evaluating the effects of
planned measures on men and women.
The earmarking of funds is already part of affirmative action policies in
many areas. Financial assistance is provided only when recipients can demonstrate
that they are capable of applying the gender perspective and following gender
policy objectives (examples include the EU Structural Fund, international cooperation and Germany‘s Higher Education Act)3.
Gender mainstreaming serves the promotion of an organization‘s image
Openness to gender issues can not only help an organization in the search for
employees but improve its image in the eyes of its potential clientele. Large
international companies know how to publicize their equal employment strategies
and hope, with good reason, that this will improve their image.
2

Jung, Dörthe, Küpper, Gunhild, 2001: Gender Mainstreaming und betriebliche
Veränderungsprozesse, Bielefeld
3
Woodward, Alison E. 2001: Gender Mainstreaming in European Policy: Innovation or
deception? Discussion Paper FS 1 01-103
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