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ВСТУП 

 

Актуальність. Використання гендерного фактору в друкованих засобах 

масової інформації є малодослідженим як на рівні національного 

журналістикознавства, так і в загальному  контексті соціальних досліджень. 

Подібна ситуація спостерігається й щодо вивчення гендерної концептосфери, 

причому на сучасному етапі розвитку журнальної періодики. 

Основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів «жінка»  

та «чоловік» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме через 

конкретизацію характеристик гендерних концептів, що описують соціальні 

сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз друкованих засобів 

масової інформації України, зокрема видань для жінок і чоловіків. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена процесами пошуку 

нових концепцій та застосуванням сучасних підходів до вивчення гендерної 

концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні. Вивчення 

гендерної концептосфери є актуальним, оскільки дозволяє виявити нові 

тенденції та ознаки сучасних гендерних образів. Враховуючи особливі риси 

сучасної гендерно маркованої періодики загалом та практичну відсутність 

комплексних наукових досліджень гендерної концептосфери, виникає 

потреба доповнення українського журналістикознавства саме цією темою. 

Вивченню концептосфери присвячена незначна кількість робіт. 

Найґрунтовнішою є докторська дисертація Л. Василик «Сучасна світоглядна 

публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії української 

журналістики: концептосфера національної ідентичності». Захищено такі 

кандидатські дисертації із соціальних комунікацій, які стосуються вивчення 

концептів та концептуальних особливостей, зокрема праця М. Масімової 

«Концепція людини та світу в публіцистиці і художній творчості Умберто 

Еко», Н. Желіховської «Концептуально-тематичні особливості української 

публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття». Щодо вивчення 

гендерних особливостей, то визначення гендеру  в українській пресі 
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досліджували Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слінчук, 

Т. Старченко, Л. Ставицька, О. Сушкова, О. Пода, Я. Пузиренко, Л. Таран,  

О. Тараненко, А. Волобуєва. Гендерні проблеми порушували  у своїх 

наукових працях і русисти О. Дудоладова, О. Горошко, Л. Компанцева, 

О. Семиколєнова, Л. Синельникова, К. Піщикова. 

Теоретико-методологічною базою дисертації стали праці відомих 

українських дослідників, які зробили значний внесок у розвиток соціально-

комунікаційної науки, теорії та історії журналістики й суміжних 

спеціальностей. Це монографії, статті, навчальні посібники В. Різуна,                      

В. Іванова, С. Квіта, С. Горевалова, О. Бойко, К. Серажим, О. Іванової,                       

Т. Мельник, С. Оксамитної, Т. Скотникової, Л. Смоляр, Л. Сніцарчук, 

Б. Чернякова та ін. 

Ця дисертаційна праця є кроком у висвітленні гендерної концептосфери 

сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні як невід᾿ ємної складової 

українського суспільства. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні гендерної концептосфери у векторі 

дослідження сучасної періодики для жінок і чоловіків (на прикладі журналів 

як всеукраїнського, так і регіонального призначення: «Жінка», «Женский 

журнал», «Натали», «Mini», «Cosmopolitan»,  «Men᾿ s Health», «EGO», 

«Esquire», «Вінничанка», «Счастливая», «Мажор», «Свой»). 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

- з’ясувати рівень наукового вивчення гендерної концептосфери в  

Україні; 

- виявити особливості гендерного контенту та здійснити 

порівняльний аналіз сучасної періодики для жінок; 

- виявити особливості гендерного наповнення та здійснити 

порівняльний аналіз сучасної періодики для чоловіків; 

- розкрити питання гендерних ролей і стереотипів у досліджуваних 

виданнях; 
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- визначити особливості використання гендерних концептів на 

сторінках сучасної гендерно маркованої періодики; 

- висвітлити на основі гендерних концептів багатогранність 

гендерних образів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків. 

Об᾿ єктом дослідження є українські періодичні видання (журнали) для 

жінок і чоловіків, зокрема: «Вінничанка», «Жінка», «Женский журнал», 

«Натали», «Mini», «Счастливая», «Men’s  Health», «EGO», «Esquire», 

«Мажор», «Свой». 

Предмет дослідження – гендерна концептосфера сучасної періодики 

для жінок і чоловіків в Україні. На основі визначення теоретико-

методологічних засад гендерної концептосфери, а також особливостей 

гендерного контенту досліджуваних видань проаналізовано гендерні 

концепти на сторінках сучасних видань для жінок і чоловіків в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації реалізовано комбінацію конкретно-

історичного, структурно-типологічного, системно-функціонального методів. 

На різних етапах роботи застосовуються описовий та порівняльний методи, 

метод типологізації, моделювання. Також методологічне забезпечення 

дисертаційного дослідження опирається на застосування загальнонаукових 

методів аналізу, синтезу та узагальнення. У дисертаційному дослідженні 

використаний метод контент-аналізу для вивчення гендерного контенту 

сучасних гендерно маркованих журналів. Саме він дозволив кількісно 

визначити та дослідити особливості гендерної концептосфери на сторінках 

періодики для жінок і чоловіків. 

Хронологічні межі дослідження. Межі дисертаційної роботи 

охоплюють період з 2010 до 2015 року, тобто сучасний етап розвитку 

журналістики й виникнення та поширення найбільш популярних видань для 

жінок і чоловіків в Україні. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що: 
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вперше: 

- визначено гендерно-тематичне наповнення видань для жінок і 

чоловіків; 

- з᾿ ясовано особливості гендерного контенту сучасних видань для 

жінок та чоловіків; 

- здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту сучасної 

гендерно маркованої періодики; 

- висвітлено гендерну концептосферу на сторінках сучасних видань 

для жінок і чоловіків; 

удосконалено: 

- питання гендерних ролей і стереотипів; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні аспекти дослідження гендерної 

концептосфери. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Представлені напрацювання та висновки дослідження можуть бути 

використані у вивченні історії української журналістики, для упорядкування 

навчальних посібників із зазначеної тематики, для підготовки спецкурсів і 

семінарів, у подальших дослідженнях гендерної проблематики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, наукові статті 

та тези виступів на наукових конференціях виконані дослідницею 

одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, 

викладені в дисертації, апробовано на таких наукових конференціях: 8 

міжнародних – «Методологія досліджень молодіжного медійного контенту» 

(Київ, 23 березня 2012 р.), «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(Запоріжжя, 29–30 березня 2012 р.), «Українські медіа 2012: проблеми 

моделювання медійного контенту» (Київ, 5 квітня 2012 р.), «Сучасна новинна 

журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс» 

(Львів, 25–27 жовтня 2012 р.), «Wplyw badan naukowych» (Бидгощ, Польща, 
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28–30 квітня 2013 р.), «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали 

трансляції» (Бердянськ, 15 травня 2013 р.), «Naukowe prace, praktyka, 

opracowania, innowacje 2013 roku» (Закопане, Польща, 30–31 грудня 2013 р.), 

«Projekty naukowe» (Сопот, Польща, 27–28 лютого 2015 р.); всеукраїнській – 

«Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення» (Львів, 26–27 квітня 

2012 р.); 2 регіональних – «Виховання молоді на принципах християнської 

моралі» (Вінниця, 16 лютого 2012 р.; 5 березня 2013 р.). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 20 публікаціях (із них 5 – 

у фахових наукових збірниках і журналах, 4 – у закордонних виданнях, 11 – в 

інших наукових виданнях і матеріалах конференцій ). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

дев᾿ яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел (210 позицій) та 

додатків. Загальний обсяг дисертації  212 сторінок, список використаних 

джерел поданий на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ І 

ГЕНДЕРНА КОНЦЕПТОСФЕРА  

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія питання: вивчення гендерної концептосфери 

Традиційні гендерні дослідження виникли на основі так званих 

жіночих досліджень, особлива увага зосереджувалась на становищі та ролі 

жінки у суспільстві, її дискримінації порівняно з чоловіком. Жіночі 

дослідження стали базовими у виникненні саме гендерних досліджень, які 

з’являються у 70-х роках ХХ століття. 

Гендерні дослідження спочатку  виникли  в  традиційних  академічних, 

соціальних і гуманітарних дисциплінах: переважно в літературі, історії, 

філософії, соціології та психології. Викладання багатьох складних за  

тематикою  та  змістом  курсів,  було започатковано як офіційно так і 

неофіційно. Перші феміністські вимоги були пов’язані з додаванням  

авторських матеріалів жінок до навчальних планів,  посібників,  підручників,  

видавничих  каталогів.  З часом стало зрозуміло, що такий підхід в соціальне, 

філософське знання недостатній, оскільки жодна з традиційних дисциплін не 

могла представити вичерпну характеристику гендерної проблематики.                        

В результаті було усвідомлено нагальну необхідність цілеспрямованішого 

розвитку самостійних програм жіночих досліджень, що принципово цілісно 

відбивали б та вивчали життя жінок на основі так званого жіночого, а не 

універсалізованого чоловічого досвіду.  

Вивченню процесу зародження, розвитку та переосмислення гендерних 

досліджень присвячена праця «Основи теорії гендеру» за редакцією                         

В. Агеєвої, Л. Кобилянської, М. Скорик. У книзі вичерпно пояснено та 

розтлумачено основні гендерні поняття, а також розвиток гендеру та 

гендерних досліджень. Зокрема, мова йдеться про початок  усталених  

жіночих  досліджень і переходу їх в університетські програми, де 

уможливлювалося здобуття знань про світ та людей у світі через 
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міждисциплінарні та феміністські позиції, з жіночого погляду та з 

відповідної теоретичної перспективи. Саме така відмінність стала 

характерною для програм жіночих досліджень, що втім поставило їх 

осторонь  програм  факультетів  соціології,  психології,  філософії, 

економіки, історії університетських факультетів і департаментів. 

Найголовнішою  ідеєю  цих  наукових  пошуків  стало  наголошування 

на тому, що світ можна дослідити не лише з чоловічої перспективи, а й з 

позиції жіночого досвіду. Коли пізнавальний досвід жіноцтва опинився в 

центрі процесу пізнання, це дало змогу порушити нові аналітичні питання, 

розвинути оригінальні теорії та здійснити суттєвий внесок у розуміння світу 

та людини в ньому.  

На  початку  80-х  років  відбувається  інтеграція  жіночих  досліджень 

у вищу освіту в ряді країн, а також триває процес створення так званих 

гендерно-збалансованих навчальних планів за допомогою введення нового 

знання про жінок у традиційні соціальні  та  гуманітарні  предмети.  

Основною  метою  цього  періоду була загальна інституалізація жіночих 

досліджень у систему вищої освіти. Цей  період  дістав  назву мейнстріму  

жіночих  досліджень,  а  його  основні  зусилля  були  спрямовані  на 

узагальнення всієї ідеології вищої освіти. Найсерйозніші програми 

відкривали дослідницькі інститути та центри, почали  видавати  наукові  та  

популярні  видання,  журнали.  Окремі такі інституції навіть набули статусу 

навчальних підрозділів і відповідних факультетів. В університетах 

розпочалось широке обговорення статусу жінок, явищ дискримінації в 

публічному житті та приватній  сфері,  гендерних  упереджень, наявних  у 

соціумі,  літературі,  освіті.  Запроваджено  спеціальні  проекти  та журнали,  

спрямовані  на  узагальнення  жіночих  досліджень,  – «Feminist  Studies»,  

«Women’s  Studies»,  «Signs»,  «Quest»,  «Sex Roles»,  «Women’s  Studies  

Newsletter».  Вперше  було  опубліковано антології з жіночих досліджень 

[114, 50].  
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Другий період розвитку гендерних досліджень був пов’язаний з 

переосмисленням не лише ролі жінок у житті суспільства, а й самого  

принципу  традиційної,  дисциплінарної  організації  знання. Річ у тім, що 

гуманітаристика традиційно поділяється на дисципліни. Деякі з них мають 

давню історію. Це зауваження справедливе щодо історії, філософії. Ціла 

низка інших – психологія, соціологія, економіка – почали розвиватися як 

самостійні науки нещодавно; сьогодні  ж  існують  і  розвиваються  зовсім  

нові  академічні  дисципліни,  як-от  генетика,  комп’ютерні  науки,  теорія 

комунікацій, персонологія тощо. Незалежно від часу існування в кожній з 

них є певний набір основ і положень, що мають непереборну  силу  істин  та  

етичних  настанов.  Ці  істини,  уявлення  та передумови стають для 

дослідника керівними, причому їх висновки та інтерпретації різні для жінок і 

чоловіків. Вони далеко не завжди  відповідають  жіночому  досвідові  та  

можуть  викривлено пояснювати  жіночу  поведінку.  Фактично  таке  

вивчення  світу починалося та триває з погляду чоловіків. Своєю чергою, 

жіночі дослідження зосереджуються на жіночому досвіді та становищі, 

допомагаючи теоретично відтворити жіночий світ. 

Загалом гендерні дослідження стали не лише доповненням і 

виправленням предметного поля, методології, поняттєвого апарату тощо 

традиційних наук; вони перетворилися на нову самостійну академічну 

дисципліну, що вимагає від інших наукових  галузей  суттєвого  перегляду  їх  

основ  і  пояснювальної логіки. Іншими  словами,  гендерні  дослідження  є  

спробою  засадних змін в академічних дослідженнях за допомогою 

здійсненого в їх концептуальних межах наукового пошуку та відповідної 

методології. Саме як самостійна наукова галузь гендерні дослідження не 

тільки піддають сумніву основні методи та гіпотези традиційних наук,  а  й  

забезпечують  цілісний  погляд  на  світ  за  допомогою міждисциплінарної 

методології, що піддає сумніву сам факт розподілу знання на окремі, 

ізольовані дисципліни та такої, що дозволяє вивчити будь-яке питання 

всебічно, піддавши критиці односпрямоване бачення предмета в традиційних 
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науках та стимулюючи тим самим їх розвиток. Традиційний науковий 

погляд, безумовно, досліджує не лише чоловіків, а й жінок. Але в ньому 

наявні хиби, ілюзії та неточні висновки, які доводять, як мало й недостатньо 

мизнаємо про цілу половину людства – жінок. Одним із завдань, що 

постають перед дослідниками, стає пошук інформації про жінок минулого та 

сьогодення. Кожна дисципліна застосовує специфічні теорії про побудову 

світу й особливі методи, що пристосовані для вивчення. Низку  концепцій  і  

методів  взято  жіночими  дослідженнями  з  інших дисциплін,  але  при  

цьому  вони  були  доповнені  жіночим  поглядом. Тут формулюються нові 

питання та переглядаються тлумачні моделі, виникають нові теорії й методи 

дослідження. Жіночі дослідження багато в чому використовують уже 

розвинені знаннєві  сфери,  дістаючи  засоби  для  відповідей  на  питання  

саме  з них [114, 65]. Крім того, в жіночих дослідженнях багато питань 

формулюються вперше.  

Для науковців, що працюють у царині гендерних досліджень, 

передусім  найважливішим  видається  доповнити  інформацію  в потоці 

академічних публікацій різних дисциплін стосовно робіт, які  аналізують  

життя  й  досягнення  жінок.  У  процесі  виконання цього завдання вочевидь 

стало зрозумілим, що основні поняття, якими оперують ті чи інші академічні 

дисципліни, не припускають можливості адекватного відбиття жіночого 

досвіду. Для того,  щоб  жінки  опинилися  в  центрі  уваги  науки  та  

соціальної практики,  необхідно  дещо  змінити  ті  настанови  та  мову,  що 

структурують  наукове  знання,  зокрема  й  академічного  рівня. Очевидне 

питання інституалізації жіночих досліджень у 1980-ті роки призвело до 

серйозних академічних дискусій, що тривають дотепер.  Ці  дискусії  

зачіпали  питання  доречності,  перспектив розвитку жіночих досліджень як 

окремої дисципліни, на противагу  ідеї  дифузії  нового  знання  серед  

традиційного.  Невизначений статус жіночих студій, їх яскраво проявлений 

міждисциплінарний пошук поставив знак питання на самостійному характері 

таких досліджень, а також їх очевидній інтеграції з традиційними галузями 
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знання – як то жіноча історія, жіноча література, психологія жінок тощо. 

Водночас популярним став такий погляд: жіночі дослідження є основою для 

формування нових теорій і понять, що вивчають жінку з нонсексистської 

перспективи, а тому можуть претендувати  на  роль  і  статус  самостійної  

наукової  дисципліни,  а  не просто  фігурувати  в  рамках  наявних.  

Аргументом  на  користь такого підходу стала та ж особливість жіночих 

досліджень – неізольованість їх розвитку, що істотно посприяла їх 

перетвореннюна поле для інтеграції багатьох галузей. Беззастережною 

особливістю  жіночих  досліджень  стають  власні  концептуальні  основи, 

крізь які уможливлюється спосіб перевірки та перегляду, розширення 

минулих теорій. Особливим  спеціальним  етапом  розвитку  жіночих  

досліджень  став  період  середини  1980-х  років.  Він  використовував 

принцип мультикультуралізму  та  був  пов’язаним  із  продовженням 

реструктуризації навчальних програм у напрямку залучення досвіду меншин, 

більшої толерантності та сенситивності до мультикультуральних  

відмінностей  людей. Академічні  програми жіночих досліджень критикували 

ті науковці-жінки, що належали до різних меншин – расових, етнічних, 

сексуальних тощо.  

Відбулися  серйозні  перетворення  теоретичної феміністської думки,  

що  стала  на  позиції  заперечення  есенціалізму, характерного  для  

визначення  категорії  «жінка»,  та  концептуалізувала множинні  

ідентичності  жінок.  Вони  не  могли  бути  зведені  до категорій раси, 

етнічності, економічного й професійного статусу, роботи, віку, сексуальної 

орієнтації, релігії національного походження та культури. Починаючи з цього 

періоду академічний фемінізм далі розвиває все більш і більш 

мультикультуральну перспективу, намагаючись враховувати досвід жінок 

усіх рас, етнічних груп, соціальних  прошарків  і  сексуальних  орієнтацій.  

Стадія  розвитку  мультикультурального гендерного аналізу дала змогу 

піднятися на якісно вищий рівень у жіночих дослідженнях. Дослідники 

звернули увагу на існування різних жінок в аспектах раси, етнічності, класу, 
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релігії, національності, сексуальної орієнтації, віку та обмеженості  фізичних  

можливостей.  Освітні  програми  стали  втілювати дослідницькі принципи, 

що знаходились на перетині гендерних, етнічних, мультикультуральних 

перспектив. Це сприяло перетворенню академічного світу на засадах 

толерантності,  уваги  до  проблем  різноманітності  й  особливостей  людей. 

Ідеї та проблеми різних груп жінок суттєво розширили теоретичні  межі  

академічного  фемінізму,  сприяли  розвиткові  мультикультуральних теорій 

у цілому та практики вивільнення людей. Разом  із  цими  теоретичними  

підходами  усталювалось  і  розуміння того, що всі дослідники так чи інакше 

є представниками різних  рас,  культур,  соціальних  класів.  Репрезентуючи  

ці  різні класи,  етнічні  групи,  професійні  інтереси  та  вікові  групи,  вони 

приносять різні інтереси й уявлення, що може утруднювати розуміння,  

змінювати  дискурс,  ставити  перепони  для  досягнення консенсусу.  Як  

наслідок  такої  диференціації  та  індивідуалізації інтересів, академічний 

«фемінізм перевизначається як ринок самодопомоги індивідуалізованих 

споживачів»; і в цьому разі «політики боротьби за рівність відправляються на 

дно» [114, 15].  

Тим,  хто  вважає  себе  дискримінованим / дискримінованою  за 

низкою таких ознак, – наприклад, за ознакою раси і статі – важко зрозуміти  

однаковість  жіночих  інтересів. Показовим для жіночих досліджень цього 

етапу стало теоретичне осягнення свободи від расистського,  етнічного  або  

класового  гноблення.  Саме  це  перетворюється на істинний пріоритет.  У 

цьому контексті виникає й стає доречним центральний термін  «гендер», що 

одночасно фіксує новий предмет дослідження –  варіативні  стосунки  статей  

у  конкретному  соціально-історичному  ситуаційному  контексті  –  і  новий  

підхід  дослідження,  новий ракурс – намагання зняти ієрархічність 

гендерних відносин.  

Процес формування площини гендерних досліджень розпочався в                  

1980-х– 1990-х роках у країнах Західної Європи. Основні  завданнями  

полягають у забезпеченні  критичних  перспектив  дискусії  з  проблем  
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жіноцтва,  осмислення  різнобарв’я  феміністських підходів, а також 

важливості філософського осмислення категорії «гендеру»; розвинення 

знання про розмаїття дослідницьких методологій у гендерних дослідженнях;  

сприяти  усвідомленню  філософських  та етико-моральних  аспектів,  що  

виникають  у  ситуації  дослідження; осмислення зміщення акценту в 

феміністській теорії та методології в напрямку філософії, здійснення 

феміністської критики культурних досліджень тощо.  

Проблематика  гендерних  досліджень  містила  проблеми  ідентичності  

та  репрезентацій,  конструкції  маскулінності  та  фемінінності  в 

міжнародному  масштабі;  сім’ю,  право  та  різні  дискурси  гендеру;  гендер  

та  простір;  теорії  інакшості  ;  рівні можливості; роботу й освіту; насилля та 

порушення прав; феміністський рух і феміністську теорію. За  період  1990-х  

років  поступово  по  європейських  країнах відкриваються  дослідницькі  

організації,  в  назвах  яких  є  термін  «гендер».  До  своїх  завдань  такі  

асоціації  долучають  підтримку проектів  у  сфері  гендерних  досліджень,  

розвиток  теорії  етики, справедливості та демократії, розширення перспектив 

соціальної політики  за  допомогою  дослідницьких  програм,  міжнародного 

співробітництва  науковців,  неурядових  організацій,  засобів  масової 

комунікації, бізнесу та політиків. Проекти розробляються за такими  

напрямками:  гендер  та  соціальна  філософія; теорія етики, справедливості 

та репродуктивних прав; культурні конфлікти, колективні  ідентичності  й  

гендерні  відносини;  громадянство,  мобільність, співробітництво; рівні 

можливості й освіта протягом усього життя; перспективи трансграничних 

форм демократії [114, 30].  

Головним принципом таких досліджень гендеру стало поєднання 

етики, теорії та прагматики. Гендерні дослідження набули 

міждисциплінарного характеру, долаючи традиційні рамки соціальних наук, 

широко використовували порівняльні підходи, особливий наголос робиться 

на спільності й розбіжності між країнами та регіонами. Гендерні дослідження 

швидко диференціювалися за своєю структурою, характером і завданнями, 
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хоча й мають  зазвичай  загальні  теми  та  цілі.  Дослідницьким  дискусіям, 

обміну  ідеями  та  результатами,  осягненню  нових  предметних областей у 

цій царині наукового знання значно посприяли сучасні інформаційні 

технології освіти та викладання, наявні на час їх формування і становлення 

як нової дослідницької галузі.  

Методологічною  проблемою  розвитку  гендерних  досліджень у  

Західній  Європі  постає  питання  про  взаємовідносини  жіночих 

досліджень, власне, в Західній Європі та Північній Америці. Контекст  

розвитку  цих  світових  регіонів  має  свою  специфіку.  Для американських  і  

європейських  жіночих  та  гендерних  досліджень характерне їх домінування 

під загальною назвою  «західного фемінізму»  на  світовому  ринку;  однак  

воно  «не  зупиняє  розвитку  інших видів фемінізму в інших країнах та не 

звужує їх до варіантів західного. Навпаки, в різних країнах різні види 

фемінізму розвиваються всередині власних політичних культур та історій і 

змінюють, у свою чергу, західні моделі фемінізму» [114, 34].  

Загалом становлення гендерної теорії поступово прийшло до 

розмежування  з  жіночими  дослідженнями.  Такі  розбіжності  і  їх 

обґрунтування  були  спричинені  видозміною  предмета  дослідження.  

Зокрема,  замість  однієї  або  двох  статей  у  центр  уваги гендерних 

досліджень потрапили п’ять: жіноча, чоловіча, гетеросексуальна, 

гомосексуальна, транссексуальна. Відбулися потужні зміни і в самій 

феміністичній методології. Академічний фемінізм розвинувся, політична 

практика також відчула видозміни.  

З  плином  часу  феміністська  методологія  есенціалізму  

перетворилася на різні форми постмодернізму. Характер таких видозмін  

відбився  на  переході від  логіки  сутності  до логіки різниці в гендерних 

дослідженнях. Єдина субстанційна категорія жінки в жіночих дослідженнях 

перестала існувати як домінанта. Основними причинами перетворення 

жіночих досліджень на гендерні  слугувала  усталена  ідентифікація  жіночих  

студій  з фемінізмом. Навіть позбавлений радикалізму, він набував духу 
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інтелектуальної й ідеологічної замкнутості. Його наукові пріоритети набули 

статусу константи, однак цей підхід дуже скоро обмежив себе, відмовивши в 

своїй території іншим дослідженням, не пов’язаним  із  суто  жіночою  

проблематикою.  В  соціологічному контексті відносини між чоловіками й 

жінками отримали сконструйовану  теорію  маскулінності,  маскулінностей,  

гендерних шаблонів або альтернативних моделей гендеру.  

Гендерні  дослідження  заохочують  до  роздумів  більше,  ніж класичні  

традиційні  феміністичні  студії,  бо  вибудовують  свою методологію на 

основі дослідження стосунків статей, їх взаємопов’язаності, припускають 

дослідження і жінок, і чоловіків. Сучасні дослідники, як чоловіки, так і 

жінки, фахівці в галузі гендеру, заперечують нав’язування соціальних ролей, 

які начебто відповідають властивим лише жінкам або лише чоловікам рисам. 

«Ми заперечуємо ті оцінки, що фіксують передумови існування 

«маскулінних»  властивостей,  наприклад,  агресії,  і  заперечуємо усталені 

наперед зрозумілі та визначені «фемінінні» якості, такі як, наприклад, 

співчуття. Будь-яка властивість може проявитися в будь-якої людини, і її 

треба оцінювати саму по собі, а не в термінах статі тієї людини, в якої вона 

проявилась» [8,  266]. 

Предметом  та  об’єктом  гендерних  досліджень  стає принциповий 

підхід до вивчення не статі як такої, а дослідження взаємопов’язаності 

статей. У  різних  соціальних  і  гуманітарних  науках  поява  гендерної 

проблематики знаменує їх оновлення в термінологічному та методологічному 

сенсах, безпосередньо змінюючи їх суттєві властивості: аксіологічний 

плюралізм у концепціях гендеру дає змогу зблизити різні науки на основі 

міждисциплінарності як принципу гендерних досліджень. У цьому сенсі 

філософія дістає унікальну змогу  реалізувати  закономірну  тенденцію  

об’єднання  політичних,  психологічних,  онтологічних  і  гносеологічних  

концепцій, що мали стійку тенденцію до розмежування ще на початку ХХ 

століття. Філософія виявляється не лише філософією статі,  але  й  сучасним  

філософським  порушенням  питання  про владу,  суб’єктивність,  
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співвідношення  духовного  й  тілесного, специфіку сучасного наукового 

знання. Специфіка філософії гендеру полягає в тому, що вона, традиційно 

претендуючи на функцію мета науки, методологічної бази гендерних 

досліджень загалом, відмовляється від прескрипційного характеру реалізації 

цієї функції, намагаючись реально відтворити принципи поліваріантності й 

антитетичності філософського мислення. 

На  становлення  засад  гендерних  досліджень теоретично вплинула 

передусім феноменологічна філософія  Е. Гусерля;  особливим  зацікавлення  

М.  Мерло-Понті  проблемами  свідомості  та  засобами  презентації  світу  й  

самовизначення,  ідея  феноменологічного  дослідження  тілесного  досвіду, 

смислу  і  значення  іншого,  розроблювана  Ж.-П.  Сартром  та                                 

М. Ґайдегером.  

Рух  філософії  ХХ  століття  від  філософії  модерну  та  філософського  

структуралізму  до  постструктуралізму  та  філософії ХХІ століття – це 

спроба одночасно подолати бінарний розгляд світу та дихотомічну побудову 

самої філософії. Вдало визначив таку  ситуацію  французький  філософ                     

М.  Мерло-Понті,  який  зазначив, що найважливішим завданням метафізики 

ХХ століття є подолання її антитетичності як у пошуках відповідей на вічні 

філософські питання, так і в самій їх постановці. Традиційна альтернатива 

загального й одиничного, індивіда та суспільства, можливості й дійсності, 

проекту та його реалізації,  нового  і  старого,  інтуїції  та  раціональності,  

віри  й  розуму, чоловічого  та  жіночого  постає в  новітній  гендерній  

філософії темою історико-філософської критики, стосовно якої формується 

новий  стиль  філософського  мислення.  Це  пошук  третього  

безальтернативного  шляху.  В  основі  такого  підходу  лежить  принципова  

відмінність  всієї  філософської  культури,  що  розглядає людину, її 

світосприйняття та світ у тісному взаємозв’язку. Такчи інакше, проблема 

суб’єктивності й ідентичності суб’єкта постає як ключова. Вона охоплює 

проблему сексуальної ідентичності, але у філософському вимірі гендер – це 
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безліч тем: національна,  культурно-історична,  вікова  самоідентифікація  

суб’єкта [114, 50].  

Ідентичність суб’єкта не може бути лише структурою або функцією, це 

щось фрагментоване. Саме в цьому висновку загальний дух  філософії  

гендеру  збігається з  ідеями  новітньої  філософії  вцілому, різних її 

видозмін, охоплює не лише філософський постмодерн,  а  й  останні  

концепції  аналітичної  та  феноменологічної шкіл. Основне теоретичне 

завдання полягає в тому, як мислити різне. Пізніші  концептуальні  підходи  

репрезентували  Дельоз,  Деріда,  Фуко,  Бодріяр.  Вони  поєднали  в  своїх  

концепціях  подібні ідеї  з  проблематикою  структурної  лінгвістики  й  

антропології, психоаналізу, що суттєво визначило сам спосіб побудови 

гендерних теорій. Попри змістовну різнобарвність цих концепцій, всі вони 

представляли аналітичні дослідження суб’єктивності. Деякі з  них  не  

втрачають  при  цьому  свого  зв’язку  з  феміністичною проблематикою, інші 

– більшою мірою зорієнтовані на тенденції новітньої філософії. До перших 

можна віднести Р. Брайдоті. Вона успадковує теоретичні  принципи  

французьких  філософів  М.  Фуко  та  Ж.  Дельоза і досліджує передусім 

систему владних відносин, які й формують основні характеристики 

суб’єктивності: визначеність її соціального статусу відносно структури     

влади – підкорення. Різниця подається  завжди  як  розуміння  «відмінність  

від»,  тобто  як  відсутність будь-якої якості, наявної в іншого, тобто як 

другорядність.  За  Р.  Брайдоті,  панівний  спосіб  самовизначеності – 

ідентифікації саме такий – маскулінний за суттю. Брайдоті пропонує  спосіб  

вивільнення  жіночої  ідентичності,  що  опинилася  вбудованою в цю 

ієрархію визначень: політичний проект номадізму.  

Р.  Брайдоті  продовжує  розвивати  поняття  з  філософського  

світорозуміння, запропонованого Ж. Дельозом. «Номадичний суб’єкт» 

запропонований для позначення жіночої суб’єктивності та таких її рис,  що  

дозволять  залишити  маскулінну  ієрархію раз і назавжди. Номадичність (від 

грецького слова номас – кочівник) пропонує, з одного боку, принципову 
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мінливість самого суб’єкта, а з іншого – можливість мінливості політики та 

політичної стратегії. Йдеться,  зокрема,  й  про  оригінальність  мови, своєї 

мови: в цьому полягає гнучкість та активність самого способу спротиву 

ієрархії як методології. До  іншого  ряду  можна  віднести  Дж.  Батлер,  яка  

вважає фемінізм  продовженням  висхідного  протиставлення  чоловічого та  

жіночого:  «Гендер  треба  розуміти  не  як  спрощене  культурне 

нашарування  значення  на  біологічно  задану  стать…;  він  належить  також 

до дискурсивних/культурних засобів, за допомогою яких виконується й 

постулюється сексуальна природа або природна стать як така, що існує до 

дискурсу, що передує культурі, політично  нейтральне  тло,  на  якому  діє  

культура».  Дж.  Батлер вважає  за  потрібне  здійснити  своєрідну 

деконструкцію гендеру: критично розглянути його обумовленість владними 

відносинами. І,  як  наслідок,  перейти  до множинних  фемінізмів, до  

плюралістичного підходу у власне визначеннях гендеру.  

«Гендер – у широкому сенсі слова стать, представником якої людину 

сприймають у суспільстві: родичі, друзі, колеги на роботі, однокласники за 

місцем навчання, випадкові перехожі і т.д. У вузькому розумінні слова – 

соціальна стать, тобто та стать, яку «приписали» людині від імені суспільства 

уповноважені на те органи, інакше паспортна стать у документах». [33, 136 ]. 

Гендер – це складне соціальне явище, у якому відображено розбіжності 

між чоловічим і жіночим у соціальні ролі, поведінці, ментальних та 

емоційних характеристиках. Формування гендерної культури є одним з 

основних аспектів демократизації суспільного життя. Про це свідчать як 

внутрішні тенденції розвитку сучасного суспільства, так і діяльність 

найбільш впливових міжнародних організацій. Приміром, ООН 

документально закріпила ідеї гендерної рівності у програмі «Розвиток 

жінок», у якій йдеться про те, що жіноцтво є невикористаним ресурсом 

людства, здатним здійснити вирішальний вплив на його подальший розвиток. 

Проте на практиці у суспільній та індивідуальній свідомості продовжують 

діяти гендерні стереотипи, які подекуди гальмують соціальний прогрес та 
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розвиток демократії. Від того, чи будуть подолані ці стереотипи, у багатьох 

моментах залежить політичне, економічне та культурне майбутнє всього 

суспільства, і відбутися це має передусім на світоглядному рівні, у чому 

повинна допомогти саме наука. 

Більшість західних вчених дотримуються такого визначення: «гендер – 

соціокультурна категорія, яка відображає сукупність соціальних і культурних 

норм, очікувань та уявлень, які асоціюються з особами чоловічої або жіночої 

статі в певному суспільстві» [31, 88]. 

Історично склалось, що у традиційних суспільствах жінки, як правило, 

повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки – продуктивні завдання. 

Репродуктивними є насамперед виховання дітей та догляд за ними, але також 

догляд за хворими та престарілими, готування їжі тощо. Цей розподіл 

зберігся з давніх часів і призвів до того, що з часом жінка все більше стала 

залежною від чоловіка і повинна була йому підкорятися. У Європі до ХІХ ст. 

лише чоловіки вважалися юридично дієздатними, натомість неодружена 

жінка потребувала опікуна. 

Проте існують й інші історичні свідчення, що в давні часи жінки були 

шанованими членами суспільства та навіть домінували над чоловіками. Для 

суспільства часів мисливства та збиральництва жінки, які, найчастіше, були 

збирачами, відігравали важливу роль. Адже регулярне здобування їжі 

збиральництвом було економічно вигіднішим, ніж мінливий успіх мисливців. 

Також виключно жіноча здатність народжувати і цим зберігати групу, робить 

жінку ціннішою, аніж чоловіка. Роль жінки у суспільстві посилювала також 

однозначність визначення матері дитини та не завжди можливе визначення 

батьківства. Саме властивість жінки дарувати життя стала основою перших 

культів та релігій, у котрих поклонялися жінкам та в основному жіночим 

божествам. У наш час поширено переконання, що за первісного ладу в 

суспільстві панував матріархат, хоча існують й інші версії. 

Починаючи з неолітичної революції, жінки втрачають домінуючу роль 

на користь чоловіків. Але завдяки емансипації жінок, фемінізму як руху 



21 
 

 
 

жінок за рівні права з чоловіками з середини 1960-х рр. і досі, традиційна 

патріархальна структура суспільства поставлена під сумнів. Жінки можуть 

вільно вибирати майбутню професію та користуватися такими ж 

юридичними правами, як і чоловіки [20, 74]. 

Характеризуючи особливості наукових праць з гендерної тематики,  

дослідниця О. Каменська виділяє дисциплінарний та міждисциплінарний 

підходи до вивчення поняття. У процесі досліджень визначено, що за 

дисциплінарного підходу запроваджують внутрішні системні методи, 

застосовують методи інших наук, але кожен зберігає свою рівнозначність, а 

на стику різних наукових дисциплін формується особливий апарат [100, 19]. 

Гендер справедливо вважають поняттям міждисциплінарним. Цей термін 

виник у Великобританії, і в перекладі з англійської мови gender дослівно 

означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Із часом це поняття 

почало означати соціостатеві характеристики статі з властивими їй 

характерними особливостями способу життя, вчинків, задумів і прагнень 

тощо. Гендер стосується не тільки окремих індивідів – чоловіків та жінок, а й 

визначає стосунки між ними як «соціально-демографічними групами» та 

гендерні відносини у всій сукупності – те, як втілюються в життя «соціальні 

ролі жінок і чоловіків», як вони вибудовуються в суспільних відносинах. 

Гендер кваліфікують як багатоаспектну категорію як у межах 

суспільства, так і в межаї лише особистості. Гендер –  це певна соціальна 

стать і культурна метафора. Ця думка дає можливість виявити культурно-

символічні суттєві ознаки цього поняття. 

Отже, поняття «гендер» потрактовуємо як соціокультурну категорію, 

яка відображає сукупність соціальних і культурних норм, очікувань та 

уявлень, які асоціюються з особами чоловічої або жіночої статі. 

Гендер варто розглядати в широкому контексті як змодельовану 

суспільством і підтримувану соціальними інститутами систему цінностей, 

норм і характеристик жіночої та чоловічої поведінки, стилю життя та 

способу мислення, ролей і відносин жінок та чоловіків, набутих ними як 
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особистостями у процесі соціалізації, що насамперед визначається 

соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й 

фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їхньої статі. 

У найширшому розумінні гендер можна визначити так:  

Гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними 

інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої  й  жіночої  

поведінки,  стилю  життя  та  способу  мислення, ролей та відносин жінок і 

чоловіків, набутих ними як особистостями  в  процесі  соціалізації,  що  

насамперед  визначається  соціальним, політичним, економічним і 

культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка 

залежно від їх статі. 

Гендер  стосується  не  тільки  чоловіків  та  жінок  як окремих  

індивідів,  а  й  характеризує  відносини  поміж  ними  як соціально-

демографічними  групами  та  гендерні  відносини  в  цілому – те, як 

реалізуються соціальні ролі жінок і чоловіків як вони соціально 

вибудовуються.  

Гендер відрізняється від поняття «sex», яке перекладається як «стать»,  

тобто  як  здатність  або  нездатність  виношувати  й  народжувати  дітей.  

Біологічна  стать  виражає  природні,  біологічно задані відмінності між 

чоловіком і жінкою. Якщо стать задається природно,  то  гендер  

конструюється  соціально  та  зумовлений культурою  суспільства  в  

конкретний  історичний  період.  Гендер характеризує осіб і жіночої, й 

чоловічої статей, будучи продуктом соціалізації.  

Гендер – досить складне поняття, оскільки розкриває багато-аспектний 

зміст явища. У науковій літературі воно вживається в кількох значеннях:  

•  гендер  як  соціально-рольова  й  культурна  інтерпретація рис  

особистості  та  моделей  поведінки  чоловіка  і  жінки, на відміну від 

біологічної;  

• гендер як набуття соціальності індивідами, що народилися в 

біологічних категоріях жіночої або чоловічої статей;  
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•  гендер  як  політика  рівних  прав  і  можливостей  чоловіків та жінок, 

а також діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації [100, 18]. 

Гендер стосується не тільки жінок і чоловіків, як окремих індивідів, а й 

характеризує відносини між ними як соціальними групами та гендерні 

відносини в цілому – те, як реалізуються соціальні ролі обох статей, як вони  

соціально вибудовуються. 

Під рівністю жіночої та чоловічої соціальних  статей розуміється  

рівність їхнього соціального статусу й загальна участь у всіх сферах 

суспільного, державного та приватного життя на основі самоусвідомлення 

особистісних потреб та інтересів, подолання елементу ієрархічності, за яким 

історично чоловіки розглядалися як істоти вищі, а їхня діяльність і 

результати більш суспільно значущими, ніж те, що вдавалося здійснити 

жінкам. 

Гендерні  дослідження  виникли  не  на  порожньому  місці.  Їх 

неможливо розглядати поза тими дослідженнями, які їм передували. Досить 

довго в системі наукових досліджень особливе місце відводилось вивченню 

становища й статусу жінки, як історично найбільш дискримінованої й такої, 

що перебуває в нерівному становищі  порівняно  з  чоловіком.   

Гендерні дослідження відрізнялися від тих досліджень про жінок, що 

фігурували в інтелектуальній традиції, зокрема  у  вітчизняній.  Такі  

відмінності  полягають  у  типі  аргументації та методологічних можливостях 

пояснити нерівність становища, статусу та громадських позицій жінок і 

чоловіків. Традиційні  дослідження  про  жінок  не  враховували  владних  

відносин «панування – підкорення» в системі стосунків «жінка – чоловік» та  

не  аналізували  владних  співвідношень  у  певній  культурі, пов’язаних зі 

статтю. Вони не визначали причин становища у реальній історичній практиці 

суспільного життя, ґрунтуючись на «гендерно нейтральній» моделі їх опису 

та пояснення – «жінки в революції», жінки і колективізація, «жінка в Другій 

світовій  війні»  тощо,  вивчаючи  їх  рядоположно,  поруч  з  іншими 

соціальними  чи  демографічними  групами  та  не  розглядаючи специфіки  
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становища  жінок  порівняно  з  останніми.  Часто  такі дослідження, 

особливо в царині культурології, філософії та літературознавства, 

зосереджувалися не так на аналізі, як на оцінках жінки – як «святої» чи 

«блудниці», «фатальної жінки» тощо й акцентували увагу на її уявних 

чеснотах або таких же уявних пороках.  Така  традиція  наукового  розгляду  

зумовила  появу  нових підходів, що втілились у «жіночих дослідженнях».  

З’явившись як новий етап у розвитку  жіночих  досліджень,  гендерні  

дослідження  заманіфестували  перехід  від  вивчення  специфічно  жіночого  

досвіду  до аналізу  гендерної  ситуації  в  певній  країні,  гендерних  

відносин, що  охоплюють  обидві  статі.  Виникнення  та  розвиток  поняття 

«гендер»,  який  світова  наукова  громадськість  нині  чітко  розводить з 

поняттям «статі», яскраво ілюструє цю зміну. Жіночі дослідження  все  

більше  переростають  у  гендерні,  які  активно  поширюються протягом 80-х 

та 90-х років, стаючи все більш багатоаспектними  та  активно  залучаючи  

проблематику  й  методи різних дисциплінарних галузей соціогуманітарних 

наук. Однак  гендерні  дослідження  не  можна  трактувати  лише  як 

продовження жіночих. Поява гендерних досліджень як наукового напряму 

значно глибша. Бурхливий розвиток виробничого, політичного й іншого 

капіталу в другій половині ХХ століття вимагав зростання масштабів 

людського капіталу, розширення кількісних і якісних його можливостей.  

Оновлення й реформування світової спільноти, національних 

суспільств і держав унеможливлювалося без наукового аналізу й 

рекомендацій щодо нового змісту гендерних відносин, які щораз більше 

починають розглядатися як базові. Подальші зміни й відповідні до них 

програми розвитку потребували вироблення наукових принципів гендерної 

рівності, на яких вони основуються й розвиваються. Передусім прогрес у 

суспільному розвитку потребував наукового аналізу поповнення й 

розширення нових джерел економічних  і  соціальних  ресурсів,  зокрема  

жіночого  соціуму, нових форм їх організації й управління. З цього погляду 

гендерні дослідження виникли як соціальне замовлення новітнього 
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суспільства, як відбиття відповідної організації соціального простору, 

потреба  реконструювання  індивідуального,  родинного,  суспільного й 

державного співжиття статей. Ці процеси осмислювались як  економічні,  

політичні  та  соціальні  перетворення  світового  й національних масштабів. 

В історичній практиці питання рівності статей  дедалі  стійкіше  починає  

розглядатися  як  засадничий принцип  демократичного  розвитку  суспільств,  

гуманістичного змісту  їх  політичної  організації.  Гендер  починає  набувати  

значення  категорії,  зіставної  з  категоріями  «класу»  та  «раси»;  все більш  

ув’язується  з  поняттями  нації,  політики,  демократії,  розглядається в 

зв’язку з мистецтвом, культурою тощо. Все це потребувало  теоретичного  

пояснення  та  розроблення  відповідної аргументації.  

Предметом поглибленого вивчення й наукового осмислення стають  

цінності  та  життєві  орієнтації  чоловіка  й  жінки,  розширення  їхніх  

інтересів  і  виникнення  нових  потреб,  оновлення характеру відносин між 

ними відповідно до оновлення світового простору, нові підходи до 

соціостатевої культури й формування ними культурних реалій сучасності, 

розширення індивідуального життєвого  простору  самовираження,  а  також  

поглиблення  інтересу до визначення й творення майбутнього з урахуванням 

гендерної перспективи.  

Гендерна теорія виникла як сучасний науковий пошук паритетних і 

збалансованих відносин між статями, їх світового й національного  

співіснування  на  основі  аналізу  та  переосмислення історії, організації 

громадського й приватного життя жінки і чоловіка, всієї соціальної культури 

як сфери формування життєвих стратегій індивідів відповідно до їхньої статі.  

У тематичному  просторі сучасних  гендерних  досліджень найчіткіше 

визначились чотири напрями:  

1.  гендер як засіб соціологічного аналізу;  

2.  розуміння гендеру в рамках жіночих досліджень;  

3.  гендер як культурологічна інтерпретація;  
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4. гендер як принцип практичного реконструювання сучасного 

суспільства [100, 20]. 

Гендерні дослідження не тотожні теорії фемінізму. Остання, як система 

загальних поглядів, що дають змогу описати, розкрити й пояснити 

соціальний досвід людей, зосереджена на «жінці» як  своєму  об’єкті,  її  ролі  

та  значущості.  Головними  аспектами фемінізму як теорії є: жінка як 

основний об’єкт вивчення соціального  життя  у  певній  історичній  ситуації;  

жінка  як  суб’єкт  у соціальному світі; фемінізм – як критичне ставлення до 

соціаль-них реалій з жіночої позиції та в її інтересах, а отже, і в інтересах 

людства.  

Гендерна  теорія  вивчає  соціальне  життя  обох  статей,  їхню 

поведінку,  ролі,  характеристики,  спільне  й  відмінне  між  ними, соціальні 

взаємовідносини статей, розглядаючи світ порівняльно з позиції обох 

соціостатевих груп. Вона спрямована як на теоретичну реабілітацію 

специфічно жіночого досвіду, що вже не може  сприйматися  як 

«екзотичний»,  так  і  на  те,  щоб  зробити  «видимим» і жіночий, і чоловічий 

досвіди суспільного буття. Предметом  сучасних  гендерних  досліджень  є  

не  лише  жіноча суб’єктивність,  а  й  порівняння  жінки  та  чоловіка  в  

реальному житті, у всіх їх проявах і сферах. Сучасні гендерні дослідження 

відзначають  наявність  не  лише жіночого  та  чоловічого  типів: крім них, 

предметом гендерного аналізу стає й гомосексуальний, гетеросексуальний та 

транссексуальний типи.  

Гендерні дослідження також мають на меті пояснити відмінності 

всередині певного гендеру – між самими жінками, між чоловіками – й дати їм 

цілісну порівняльну характеристику залежно  від  становища  –  їх  класу,  

раси,  національної  належності,  сімейного статусу, місця проживання, віку, 

конфесійної належності,  тощо, тобто передбачають порівняльний аналіз 

всього соціального  життя  людей  з  позиції  їхньої  статі.  Загалом  

розширення предметного обсягу гендерних досліджень потребуватиме 

становлення нових критичних дискурсів.  
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1.2. Теоретичні аспекти дослідження гендерної концептосфери в 

площині медіа 

Гендерні дослідження мають значний практичний аспект. Щодо 

застосування, гендерна теорія виступає за зміни, перетворення в становищі й 

статусі обох статей, ставлячи реальні завдання створення суспільства 

гендерної рівності. Гендерна теорія має також відповісти на питання, які 

перетворення необхідні для  утвердження  справедливості  й  гуманізму  у  

відносинах  між жінкою  та  чоловіком.  Сучасні  суспільства  якомога далі  

нагальніше потребують  деконструювання  оцінок  і  усталених  підходів  до 

влади та власності, ідеології й культури, змісту їх функціонування з погляду 

відмінного «жіночого» та «чоловічого» бачення, розуміння  ними  

справедливості,  гуманізму,  рівності,  долаючи пріоритетність чоловічої 

позиції. Розширення кола прихильників гендерних перетворень стає 

характерною ознакою сучасності.  

Гендерні дослідження протилежні  до  наук  про  людину  в  цілому, 

аналізуючи системи спеціальних знань, які не помічають специфіки 

становища жінок і беруть за норму становище й статус сучасного чоловіка. 

Гендерний підхід трансформує систему загальноприйнятих  знань, вказуючи  

на  абсурдність  теперішнього  і майбутнього чоловічого панування як норми, 

і як норми – жіночої прихованої підлеглості. Він акцентує увагу на тому, що 

такий стан відтворюється концентрацією влади та власності у чоловіків і 

браком цього у жінок. Він наголошує на перегляді застосовуваної  

методології  соціальних  та  соціогуманітарних  наук  і  потребі створення  

нових  методів  та  нових  підходів.  Не  можуть  претендувати на істину 

лише чоловічі знання й політика, а також знання  про  і  для  чоловіків.  Світ  

мають  пізнавати  й  перетворювати особистості, незалежно від їх статі.  

На сьогодні вже чітко окреслені систематизовані наукові знання з 

питань гендеру, спрямовані на пізнання суб’єктів – чоловіка  й  жінки,  їхніх  

ролей,  характеристик  і  зв’язків.  
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У праці Н. Сидоренко, А. Волобуєвої, Н. Остапенко «Гендерні ресурси 

сучасних мас-медіа: навчальний посібник» розглянуто питання гендеру як 

феномену культури, історії вітчизняних видань для жінок, гендерної 

орієнтації українських засобів масової інформації, виявів гендерних 

стереотипів у журналістській та рекламній діяльності. Зокрема, порушуються 

гендерні ініціативи виявляються і в наукових  дослідженнях. Особливо 

активно це відчутно у сфері філософії, соціології, психології, філології, 

журналістики. Скажімо, у літературознавстві значущими стали такі теми, як: 

гендерні виміри творчості українських письменників (зокрема, І. Нечуя-

Левицького, О. Кобринської, Лесі Українки, Олени Пчілки), тип 

емансипованої жіночої особистості (в російській та українській прозі 60–70-х 

рр. ХІХ ст.), інтерпретація гендерних стереотипів у художніх текстах (роман 

«Гордість і упередження» Джейн Остін), концепт «жінка» та стереотипні 

уявлення про її соціокультурну роль (як-от, у німецькому побутовому 

анекдоті, в українських народних прислів’ях і приказках), феміноцентричний 

погляд на суспільно-політичні прояви в сучасній поезії тощо [151, 40]. 

В українському журналістикознавстві особливості гендерного фактору 

в пресі досліджують А. Волобуєва , Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, 

В. Слінчук,Т. Старченко, О. Сушкова, Л. Таран, та ін. Стосовно досліджень 

порушуваної теми у зарубіжному журналістикознавстві, то варто виокремити 

російських учених Н. Ажгіхіна, Г. Альчук, С. Виноградова, О. Вороніна,                       

А. Кириліна та ін. Теоретичні аспекти порушеної проблеми розглядається в 

роботах О. Вороніної, І. Головашенко, О. Іванової, А. Кириліної, Т. Мельник,  

С. Оксамитної, Н. Пушкарьової,  Н. Сидоренко, Л. Смоляр, Л. Таран,                            

Н. Чухим, О. Ярської-Смирнової та ін. Питання гендерних ролей і 

стереотипів у площині медіа порушувалися в працях Н. Ажгіхіної,                            

В. Агеєвої, Т. Бендас, Л. Бондаренко, І. Жеребкіної, О. Кісь, О. Поди та 

інших  науковців. 

Предметом уваги в гендерологічних студіях стали питання 

відмінностей, схожостей й особливостей трактування осіб чоловічої та 
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жіночої статі в  матеріалах засобів  масової інформації. Одночасно зі 

збільшенням кількості  наукових праць, присвячених причинам виникнення 

гендерних відмінностей у мові, зокрема текстах (матеріалах ЗМІ), почали 

з’являтися дослідження, основний акцент яких – на аналізі множинних 

мовних засобах вияву гендеру в різних культурах. Важливим для гендерних 

досліджень є чітке розмежування понять «стать» як біологічної категорії та 

гендер, який розуміють як взаємозв’язок  належності; очікування та знання, 

пов’язані в суспільстві з «жіночністю» й «мужністю». Соціокультурна 

природа гендеру як соціальної статі полягає в тому, що це є ідеологічним 

конструктором, який акумулює уявлення про те, що означає бути чоловіком 

чи жінкою в тій або тій культурі.  Тобто, гендер – це поняття, що традиційно 

закорінене в умови життя, норми, звичаї певної культури [151, 50]. 

Ознаки гендерного фактору полягають тому, що в багатьох галузях 

знань наприклад, гендерна психологія, соціальна психологія, соціологія, 

теорія дискурсу та комунікації виявиться місце для його вивчення. 

На сучасному етапі розвитку суспільства гендерний напрям  

досліджень є досить актуальним. Зміни, що охопили всі сфери соціуму, 

вплинули також на існуючі стереотипи гендерної поведінки, тому 

проблематика місця і ролі чоловіка та жінки в суспільстві акцентує увагу на 

дослідженнях про прагнення, інтереси й уподобання представників обох 

статей. Цілком закономірно, що перед дослідниками різних наукових сфер 

гостро постає проблема вивчення гендерної ситуації в сучасному 

українському суспільстві. Гендерні питання вивчають у міждисциплінарному 

аспекті, тому останнім часом з’явилося багато досліджень, у яких предмет 

обговорення стосується одночасно різних галузей науки – філософії, 

лінгвістики, журналістики, соціології, політології та багатьох інших. 

Вивчення образів жінки й чоловіка набувають стійкої традиції, про що 

свідчать усталені в науковому дискурсі терміни фемінатив, фемінний, 

маскулінатив, маскулінний (А. Архангельська, Н. Блохіна, О. Вороніна,                   
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О. Горошко, М. Дожук А. Загнітко, А. Кириліна, І. Ковалик, Я. Пузиренко,              

С. Семенюк, А. Смольська, Л.  Ставицька, О. Тараненко, І. Фекета та ін.).  

Щодо вивчення концептів, концептосфери і зокрема гендерної 

концептології, то захищено кандидатські дисертації, які стосуються 

дослідження порушуваної проблеми, зокрема такі праці: В. Кукушкін 

«Об’єктивізація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному 

дискурсі», О. Бондаренко «Концепти «чоловік» і «жінка» в українській та 

англійській мовних картинах світу», Е. Мінаєва «Гендерна концептологія: 

мовна репрезентація концептів «Дім» і «Любов» у жіночій поезії», А. Птушка 

«Об᾿ єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів»,                   

М. Масімова «Концепція людини та світу в публіцистиці і художній 

творчості Умберто Еко», Н. Желіховська «Концептуально-тематичні 

особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ 

століття». Найґрунтовнішою є докторська дисертація Л. Василик «Сучасна 

світоглядна публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії 

української журналістики: концептосфера національної ідентичності». 

Досліджуючи гендерну концептосферу сучасної періодики в Україні 

(зокрема, чоловічої та жіночої), доцільно звернутися до основних 

термінологічних понять. З’ясуємо значення терміну концепт, яким будемо 

користуватися для розуміння концептів «жінка» та «чоловік». Заявлений 

термін концепт активно вживається у гуманітарних науках: філософії, 

психології, лінгвокультурології, когнітивній лінгвістиці. Та відомо, що 

концепт перебуває все ж на перетині різних наукових дисциплін, тому в 

сучасній лінгвістиці немає єдиного визначення цього терміна. Дослідники 

виділяють два основні підходи, які орієнтовані на такі аспекти цього явища 

як: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний. 

Відомими представниками лінгвокогнітивного підходу до вивчення 

концепту є А. Бабушкін, М. Болдирев, О. Кубрякова, І. Стернін,                                  

О. Селіванова, О. Цапок та інші. 
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О. Обеднікова наголошує на тому, що концепт – це водночас і слово, і 

його значення, його «зовнішня і внутрішня форма», поняття; когнітивна 

структура, «схоплена мовним знаком» [22, 29]. О. Пальчевська визначає 

концепт «як сукупність знань усіх одиниць оперативної свідомості: образи, 

поняття, уявлення про об’єкт. Грунтовно теорію концепту розробив                                

Ю. Степанов. Він зауважив, що з латинського conceptus перекладається як 

понття, але вважає концепт і поняття різними термінами: перший 

притаманний переважно культурології, другий – логіці та філософії. На 

думку вченого, концепт передбачає широку сферу мислення, асоціацій, в той 

час як поняття є сталою термінологічною одиницею. Ю. Степанов дає таке 

визначення: «Концепт – основна ланка культури в ментальному світі людини 

[22, 18].   

А. Вежбицька визначає концепт як формулювання, розумовий образ, 

загальну думку, поняття. На думку О. Ясіновської, термін концепт ширший 

від терміна поняття, оскільки генетично акумулює в собі загальний духовний 

досвід, має розгорнутіші  смислові параметри.  Ю. Кольцова також 

переконана, що концепт ширший за змістом від поняття, оскільки є 

концепцієтворчим. О. Сизова переконливо обґрунтовує, «що виділення 

концепту як ментального утворення, позначеного лінгвокультурною 

специфікою, є логічним етапом у становленні антропоцентричної парадигми 

гуманітарного знання». О. Селіванова репрезентує концепт у сукупності 

«ментально-психонетичного комплексу», що «становить єдність знань, 

уявлень, відчуттів, інтуїції, трансценденції, виявів архетипно-підсвідомого, 

закріплених за певним знанням [22, 29]. 

Визнаними представниками лінгвокультурологічного підходу до 

вивчення концепту є В. Виноградов, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Карасик,  

В. Колесов, Д. Лихачов, В. Маслова, Ю. Степанов та інші. 

Концепт у лінгвокультурологічному вимірі має досить складну 

структуру. В. Карасик стверджує, що в культурних концептах виділяються 

образ, поняття, оцінка. На думку В. Маслової, «кожний концепт як складний 
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ментальний комплекс охоплює, крім смислового змісту, ще й оцінку, 

ставлення людини до того чи іншого відображуваного об’єкта…» [22, 20]. 

Повертаючись до першоджерел, відомо, що початки осмислення 

концепту були закладені мовознавцями, і першість тут належить                         

С. Аскольдову, який у статті «Концепт і слово» (1928) порушив питання 

загальних понять або концептів. Автор підкреслив: «Концепт є мисленнєвим 

утворенням, яке заміняє нам в процесі думки невизначену множинність 

предметів одного й того ж роду» [22, 17].  

Академік Д. Ліхачов вважає: «Аспекти аналізу значення концепта, 

введені С. Аскольдовим, можуть значно розширити сферу дослідження в 

сторону історико-культурного розгляду проблеми». Він підтримує його 

погляди і розвиває основні положення, зокрема, розширює уявлення про 

концепт, вводячи в науковий обіг поняття концептосфери, відносячи до 

концептів і фразеологізми, які нарівні зі словом здатні втілювати не менш 

широкі смислові універсалії та деталізувати їх за різних контекстів.  

Все ж варто зауважити, що первісне значення слова концепт                                   

(з латинської) – думка, поняття. У «Словнику італійської мови» Дзінгареллі 

концепт теж подається як думка, ідея, судження; в англійських словниках він 

означає «ідею, покладену в основу цілого ряду речей», «загальноприйняте 

судження, точку зору»; у сучасній французькій мові «концепт» розуміється 

як абстрактна, узагальнена репрезентація об’єкта. 

З позиції філософії «концепт» – формулювання, розумовий образ, 

загальна думка, поняття. «Філософський енциклопедичний словник» подає 

таке його розуміння : «У сучасній філософії під концептом розуміють 

поняття – ідею, що містить у собі певний підхід до дійсності. Розгортання 

змісту концепту у системі суджень утворює концепцію [22, 15]. 

Отож, концепт – загальнонауковий термін, який можна застосовувати в 

різних науках, в різних підходах і системах пізнання, як наприклад, 

загальнонаукові методи аналізу чи синтезу, притаманні найрізноманітнішим 
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науковим пошукам. Концепти – своєрідні знаки, коди, за допомогою яких 

можна прочитати й медіа-текст. 

Ю. Степанов наголошує, що концепт становить ніби «згусток культури 

у свідомості людини» і стає тим способом побудови думки, завдяки якій 

культура є складником «ментального світу людини». На думку науковця, 

«концепти є фактами культури», і подібними до цього їх робить цілий спектр 

розумінь, понять, поглядів, що охоплюють зміст концептів від найдавніших 

до найсучасніших». Концепт сприймається як «предмет емоцій, симпатій, 

антипатій, а іноді й зіткнень». Концепт, на думку Д. Лихачова, є заступником 

значення, що забезпечує спілкування й до того ж тісно «пов'язаний з 

національним, культурним, професійним, віковим досвідом людини». Зміст 

концепту можна розкрити від «вихідної форми (етимології)», «стиснутої до 

основних ознак змісту історії», до сучасних асоціацій і оцінок» [22, 35]. 

Виділяють чимало видів концептів, зокрема, разом з мікро-й 

макрогруповими, індивідуальними, реальними, потенційними, 

загальнолюдськими, національними концептами. В. Іващенко виділяє ще й 

гендерні, до яких належать концепти «чоловік» та «жінка», що є базовими 

концептами культури й охоплюють не лише «описово-кваліфікаційні», але й 

«чуттєво-вольові» та «образно-емпіричні» істотні особливості [22, 31]. 

На думку В. Коваля, «… опису підлягають перш за все концепти 

чоловік та жінка – як вони представлені в різних культурах». При цьому, як 

зауважує     О. Кондратьєва, «об’єктом дослідження є переважно концепт 

жінка, який є маркованим, що відрізняється від норми, еталоном якої є 

чоловік. 

Гендерний концепт розглядається також як «семантичне утворення, яке 

в результаті поєднання словникового значення з етнокультурним 

світобаченням і дає уявлення про типово чоловічі та жіночі образи.  

Медійна гендерна концептосфера  – це система гендерних образів та 

символів, що сформована під впливом суспільних поглядів на роль чоловіка 

та жінки в соціумі, яка після появи на сторінках засобів масової інформації 
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визначає і закріплює в суспільній свідомості та й у свідомості особистості 

гендерні ролі представників обох статей, їхню значимість, гендерну 

ідентичність.  

 

1.3. Методологічна основа дослідження 

Для дослідження гендерної концептосфери сучасних періодичних 

видань для жінок та чоловіків розглянемо такі наукові методи як: аналіз, 

контент-аналіз, анкетування, порівняльний метод та індукцію. Проте 

спробуємо проаналізувати різні підходи до вивчення концептів (зокрема, 

гендерних). Важливою ланкою у структурі репрезентації знань, одержаних 

людиною при відображенні дійсності та закодованих завдяки мові, є 

концепти. 

Характеристику методів наукових досліджень, що нині 

використовуються в лінгвістиці, практичній психології, маркетингу тощо, які 

доречно й доцільно використовувати в галузі соціальних комунікацій, 

викладено в навчальному посібнику В. Різуна і Т. Скотнікової «Методи 

наукових досліджень у журналістикознавстві». Автори подають визначення 

понять методологія, методи досліджень у формації,журналістикознавстві, як 

от: описові, аналіз документальної інформації, традиційні й новітні методи 

аналізу текстів (контент-аналіз, контент-моніторинг), спостереження 

(класифікація, вимоги до спостерігачів, наукове спостереження, 

психодіагностика), опитування, експеримент. Увагу приділено також 

проблемі вимірювань у гуманітарних науках, попередній обробці результатів 

спостереження й опитування, основним статистичним поняттям, 

прогнозуванню, оцінюванню ефективності рекламних і піар-компаній. 

Дослідженню методу контент-аналізу присвячено працю В. Іванова 

«Контент-аналіз : методологія і методика дослідження ЗМК». Науковець 

всебічно розглянув теоретичні проблеми цього методу, на прикладах 

продемонстрував його можливості. Зацікавлення викликають математичні 

методики, які підвищують надійність соціологічних досліджень за 
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допомогою контент-аналізу. Зокрема, автор приділяє увагу документові як 

об’єкту аналізу, поняттю документа, його класифікації, загальним принципам 

аналізу документа та класичним методам аналізу. В дослідженні викладено 

історію розвитку методу контент-аналізу, сутність і можливості методу 

(принципи й умови контент-аналізу та вимоги до нього, цілі й завдання 

такого дослідження), загальні характеристики контент-аналітичного 

дослідження (об’єкт і предмет дослідження), процедура та практика 

застосування контент-аналізу. 

Найбільш широко застосовуваним методом у наукових дослідженнях є 

метод аналізу. Термін аналіз має грецьке походження і означає розкладання, 

розчленування. Отже, аналіз є методом наукових досліджень, що передбачає 

уявне розчленування предмету дослідження на складові елементи з метою 

вивчення його структури, ознак, властивостей, зв’язків. Аналіз дає 

можливість виявляти головні сутнісні елементи предмету дослідження                     

[143, 34]. Тобто виявити сутнісні елементи концептуального гендерного 

наповнення сучасних періодичних видань для жінок та чоловіків. 

Аналіз як логічна операція, як правило, є першою стадією дослідження, 

коли відбувається перехід від нерозчленованого описання предмету до 

виявлення структури, складу, властивостей зв’язків. При цьому, варто 

пам’ятати, що розчленування предмету повинно мати розумну межу, за якою 

переходимо до дослідження предмету іншого характеру за своєю суттю і 

властивостями. У журналістикознавстві, як і інших науках, аналіз присутній 

практично у будь-яких дослідженнях, адже без нього неможливо глибоко 

заглибитись в дослідження предмету чи явища. Аналізуючи матеріали засобу 

масової інформації, окремо варто розглядати рівень достовірності інформації, 

об’єктивність даного ЗМІ, оперативність, точність, ефективність подачі 

інформації, реакцію на неї аудиторії [143, 38]. 

Індукція у перекладі з латини означає наведення. За цим методом 

наукових досліджень дослідник від одиничного йде до загального; з 

дослідження окремих елементів певного класу предметів робиться загальний 
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висновок про знання. Тобто, виявляючи подібні риси в багатьох або всіх 

предметів певного класу предметів, робиться загальний висновок про те, що 

виявлені риси властиві всім предмета цього класу. Характеризуючи індукцію, 

Л. де Бройль писав: «Великі відкриття, стрибки наукової думки вперед 

створюються індукцією, ризиковим, але істинно творчим методом» [13, 65]. 

Якщо загальний висновок про клас предметів робиться на підставі 

вивчення всіх предметів даного класу – це повна індукція, яка дає достовірні 

висновки. Повна індукція має той недолік, що вона фактично не дає нового 

знання, а лише підтверджує правильність висновків, зроблених ще на стадіях 

неповної або популярної індукції, при цьому вимагаючи значно більших 

затрат часу, зусиль і матеріальних ресурсів. Більш продуктивною є наукова 

індукція, яка включаючи в себе висновки повної індукції, також дає 

додаткове змістовне обґрунтування його істинності. Якщо регулярно 

виявлені властивості у предметів певного класу переносяться на весь клас – 

це популярна індукція, яка дає досить достовірні висновки, проте можуть 

бути виключення. Наприклад, щоб достатньо точно зробити висновок про 

тематичну спрямованість друкованого видання достатньо проаналізувати 

певну кількість номерів, що дасть практично достовірний  істинний результат 

[143,47]. Якщо досліджується лише частина предметів даного класу – це 

неповна індукція, і отримані за її допомогою висновки мають вірогідний 

характер, припускають можливість помилки. Незважаючи на можливість 

помилки, при правильному застосуванні неповна індукція може дати 

адекватні результати і застосовується у науці там, де застосування повної або 

популярної індукції неможливе або недоцільне з огляду на значну складність 

реалізації [143, 58]. 

За типами встановлення причинно-наслідкового зв’язку виділяють 

п’ять методів наукової індукції: метод єдиної подібності (якщо два або 

більше випадки досліджуваного явища мають лише одну спільну рису, а всі 

інші риси різні, але саме ця риса і є причиною даного явища); метод єдиного 

розходження (якщо випадки, при яких явище настає або не  настає, 
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розрізняють лише однією рисою, а всі інші однакові, то саме ця риса і є 

причиною даного явища); об’єднаний метод подібності та розходження (є 

поєднанням двох попередніх методів); метод супровідних змін (якщо 

виникнення або зміна одного явища перебуває в причинному зв’язку зі 

зміною іншого); метод залишку (якщо причиною досліджуваного явища не є 

жодна риса, окрім однієї, та саме ця риса і є причиною даного явища). Ці 

методи наукової індукції найчастіше застосовуються не окремо, а по кілька 

одразу, доводячи і підтверджуючи один одного [143, 76]. 

Наприклад, досліджуючи вплив певного ЗМІ на громадську думку, 

причинно-наслідкові зв’язки можна виявити індукційними методами єдиного 

розходження і метод залишку, дослідивши певні дії людей зі схожими 

соціально-психологічними характеристиками до отримання певної 

інформації з даного ЗМІ, а також після отримання цієї інформації. Якщо 

скажімо, у одному із жіночих журналів з’явилась рубрика присвячена 

чоловікам, і один з чоловіків це побачив, йому сподобалось і він змінив свою 

думку про це видання, а ті хто цього не бачив не змінили своєї думки, то 

значить, що саме поява цієї рубрики, швидше за все, стала причиною зміни 

симпатій у людини, що її побачила. Наприклад, ефективність появи в ЗМІ 

певної рубрики можна дослідити за допомогою індуктивного методу 

супровідних змін. Наприклад, якщо певний номер журналу розходиться 

більшим накладом, а єдиною його відмінністю від інших номерів, є наявність 

гороскопу від провідного астролога – значить саме через нього частина 

читачів купує цей журнал. 

Анкетування – ефективний метод отримання даних про стан 

громадської думки, суспільної практики з допомогою заочного (письмового) 

опитування, завдяки закритим, відкритим, напів-закритим чи змішаним 

опитувальникам. В сучасних журналістських текстах часто використовують 

дані соціологічних досліджень. При публікації цих даних варто 

дотримуватися деяких обов’язкових правил. Необхідно вказувати 
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організацію, яка проводила дослідження, час проведення опитування, 

кількість опитуваних. Для визначення читацької аудиторії. 

Готуючи анкетне опитування, варто дотримуватись такої послідовності 

дій: чітко сформулювати мету дослідження та відомості, які передбачається 

одержати, а також визначити, які саме запитання треба поставити і в якій 

формі. Визначити кількість і склад опитуваних (обрати вибірку). Якщо 

досліджуються проблеми, які стосуються всіх соціальних прошарків, тоді 

оптимальна кількість опитуваних складає 1–1,5 від загальної чисельності 

населення. Якщо ж опитування проводиться серед окремих груп, то кількість 

респондентів може досягати 10% від облікового складу такої групи. 

Розробити інструмент опитування (анкети, питальники). Запитання треба 

формулювати стисло, чітко й однозначно, не допускаючи різних тлумачень, 

уникаючи прямихзапитань, особливо, якщо вони стосуються приватного 

життя опитуваних, їхньої самооцінки і подібне. Щоб одержувана інформація 

була більш об’єктивною. Треба вводити в анкети перевірочні запитання, які 

стосуються тієї самої теми, але інакше сформульовані. Це дає змогу отримати 

непряме підтвердження відповіді на основне запитання. Проведення 

зондажного (за необхідності) й основного анкетування. Як правило, 

опитування доцільно проводити анонімно (тобто, щоб респондент не 

вказував свого прізвища). Це підвищує достовірність отриманої інформації. 

Обробка заповнених анкет, інтерпретація даних, підготовка висновків. 

Розробка рекомендацій з подолання небажаних процесів (якщо анкетування 

виявило наявність таких процесів чи тенденцію до їх появи). Прогнозування 

можливих наслідків від реалізації розроблених рекомендацій. Реалізація 

розроблених рекомендацій (уживання конкретних заходів). Періодичні 

анкетування для перевірки правильності вживання заходів і відстеження 

результатів  [144, 71]. 

Анкетне опитування для цілей журналістикознавства, як правило, 

закінчується етапом обробки заповнених анкет, інтерпретацією даних, 

підготовкою висновків або розробкою рекомендацій з подолання небажаних 
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процесів  та прогнозування можливих наслідків від реалізації розроблених 

рекомендацій. 

Контент-аналіз – це метод збирання кількісних даних про досліджуване 

явище чи процес, які містяться в документах [143, 34]. У нашому випадку під 

документом розуміються друковані засоби масової інформації, а саме сучасні 

жіночі та чоловічі періодичні видання. 

За допомогою контент-аналізу можна: проводити порівняльний аналіз, 

якщо розглядати тексти, створені різними джерелами; аналізувати динаміку 

певного явища, якщо розглядати упорядкований в часі набір текстів одного 

джерела. 

Іноді контент-аналіз поділяють на якісний і кількісний. Основа 

кількісного контент-аналізу – частота появи в документах певних 

характеристик змісту. Для якісного контент-аналізу цікавим є сам факт 

наявності чи відсутності в тексті однієї чи кількох характеристик змісту. 

Проведення якісного контент-аналізу може відбуватися на будь-якій фазі 

проведення кількісного контент-аналізу – тоді для оцінок результатів 

запрошують експертів [143, 35]. 

Основні етапи контент-аналізу в загальному випадку такі: 

Формулювання мети і програми дослідження; Визначення вибірки 

(репрезентативної частини текстів, достатньої для аналізу всього масиву 

досліджуваних публікацій); Визначення єдиного семантичного тлумачення 

ключових понять дослідження; Визначення одиниць аналізу; Складання 

робочого документа; Складання кошторису дослідження; Комп’ютерна 

обробка даних; Пред’явлення результатів дослідження [144, 35]. 

Контент-аналіз преси потребує порівняно великих витрат часу і засобів, 

тому можна використовувати метод експрес-аналізу. В його основі лежить 

кількісний підрахунок змістових елементів тексту (факт, конфлікт, аргумент, 

тема, узагальнення), а також облік якісних характеристик публікацій 

(відповідність меті, інформативність, актуальність, доказовість, 

конструктивність). Як і при контент-аналізі, ці характеристики тексту 
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кодуються, позначаються певною цифрою і потім при читання тексту вони 

фіксуються [143, 38 ]. 

Контент-аналіз можна використовувати: як основний метод, 

спрямований на отримання важливої інформації про досліджуване явище; як 

один із методів у комплексі з іншими; як допоміжний метод чи процедуру 

обробки даних отриманих в інших дослідженнях. Контент-аналіз не 

перекреслює потребу звичайного, змістового аналізу документів. Ці методи 

доповнюють один одного, їх поєднання поглиблює розуміння змісту будь-

якого тексту, так як контент-аналіз дає можливість віднайти те, що може 

випасти з поля зору при традиційному вивченні документів. 

На початку XX ст. у дослідженнях, що передували становленню 

гендерної науки, використовували такі загальнонаукові методи 

дослідження, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, експеримент, 

спостереження та ін. 

Методи аналізу (розчленування цілого на частини) і синтезу 

(дослідження взаємозв’язку, єдності цілого, утвореного з певних частин) 

є основою будь-якого дослідження загалом і гендерного зокрема. 

Індукція як метод сходження від конкретного до загального давала 

змогу аналізувати популярні вислови про чоловіків і жінок. Однак 

надійність результатів, основаних на думках досліджуваних, як правило, 

була низькою. 

Дедукція як метод дослідження допомагає вивчити частини цілого. У 

загальній психології встановлені за його допомогою закономірності 

застосовували з урахуванням статі досліджуваних. При цьому існувала 

небезпека, що не будуть взяті до уваги деякі специфічні риси (зокрема 

жінок), оскільки передбачалося, що всі досліджувані схожі один на 

одного, тобто їхню поведінку та психологічні особливості можна 

пояснити загальними закономірностями. Особливо популярним цей 

метод був у французьких дослідників. 
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Експериментальний метод полягає в організації формального 

дослідного процесу, під час якого експериментатор у контрольованих 

умовах здійснює систематичні спостереження за реакціями 

досліджуваних на змінювані фактори. З його допомогою вивчають 

гендерні відмінності в пізнавальній сфері. 

Метод спостереження передбачає безпосереднє дослідження 

реальності. Спрямований він на ідентифікацію, найменування, 

порівняння, опис і класифікацію окремих явищ та їх сукупності, а також 

цілеспрямоване, організоване, певним чином фіксоване сприйняття 

досліджуваного об’єкта. Предметом спостереження є аспекти психічного, 

які піддаються безпосередньому вивченню. 

Біографічний метод, яким активно послуговуються гуманітарні 

науки, використовували для аналізу видатних історичних діячів, однак 

можливості його застосування до жінок обмежені, тому що серед них не 

так багато відомих історичних осіб, історичні ролі чоловіків і жінок 

висвітлено нерівномірно і відмінності між знаменитими та 

незнаменитими жінками і знаменитими та незнаменитими чоловіками 

неоднакові, оскільки жінці важче стати популярною, ніж чоловікові. 

Оскільки гендер не є суто психологічною категорією, а гендерні 

дослідження мають міждисциплінарний характер, то гендерна психологія 

послуговується методами різних наук, насамперед соціологічних, 

педагогічних, лінгвістичних, психологічних, соціально-психологічних. 

Соціологічні методи  –  наукові підходи та дослідницькі прийоми, які 

дають змогу пояснити соціальні явища, зібрати та узагальнити 

інформацію про них, спрогнозувати їх розвиток і керувати ними. Серед 

основних соціологічних методів, які використовують у гендерних 

дослідженнях виокремлюють анкетні опитування, експертні опитування, 

аналіз документів та ін. 

Педагогічні методи використовуються у дослідженнях реального 

досвіду організації освітнього процесу, особливостей соціалізації 
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особистості. Традиційними педагогічними методами є спостереження, 

вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної документації, учнівської 

творчості, а також бесіди, педагогічний експеримент. 

Лінгвістичні методи допомагають розв’язувати дослідницькі 

завдання, пов’язані з мовленням, словом і текстом. Психолінгвістичні 

методи, які застосовують у гендерній психології (семантичний 

диференціал, семантичний інтеграл, семантичний аналіз слів та текстів), 

спрямовані на вивчення мовних повідомлень гендерного характеру, 

особливостей механізмів породження і сприйняття мовлення, функцій 

мовної діяльності в суспільстві, дослідження зв’язку між мовними 

повідомленнями і гендерними властивостями учасників комунікації, 

аналіз мовного розвитку у зв’язку із загальним розвитком особистості. 

Нині в гендерній практиці застосовують весь арсенал психологічних 

методів, що дають змогу дослідити психологічні особливості особистості: 

спостереження, експеримент, анкетування, інтерв’ювання, тестування, 

моделювання та ін.  

До методів психологічної самодіагностики належать: гендерний 

аспект власного соціально-психологічного портрета, гендерна біографія 

як варіант біографічного методу, що спрямована на реконструкцію 

індивідуального соціального досвіду. У процесі написання гендерної 

автобіографії людина може усвідомити характеристики своєї гендерної 

ідентичності, а також шляхи та способи їх формування. 

Дослідження гендерної ідентичності (приналежності) особистості 

проводять за допомогою таких соціально-психологічних методів: 

 Фокус-група – це метод інтерв’ювання жінок і чоловіків, спрямований на 

отримання суб’єктивних думок респондентів стосовно свого гендерного 

образу, норм та цінностей, які становлять основу його формування, щодо 

сутності понять «маскулінність», «фемінність» та ін.; 

 Глибинне інтерв’ю, яке проводять для з’ясування переконань, мотивів, 

установок, цінностей, почуттів і ставлення чоловіків та жінок до власної 
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гендерної ідентичності, гендерного образу. З його допомогою одержують 

неформалізовану інформацію якісного характеру; 

 Контент-аналіз, що дає змогу аналізувати можливі теми, спрямовані на 

дослідження гендерної ідентичності: сучасна жінка, сучасний чоловік, 

тіло в житті чоловіка, тіло в житті жінки, жінки і чоловіки в ЗМІ та 

реальному житті; 

Семантичний диференціал, який використовують як метод побудови 

індивідуальних або групових семантичних просторів у розумінні та 

навантаженні особистісним смислом понять «жіноче» і «чоловіче», 

категорій «фемінність» і «маскулінність»; 

Тестування й опитування – це методи, які представлені двома найбільш 

відомими дослідженнями гендеру С. Бем (статево рольовим, який дає 

змогу визначити психологічну стать особистості, дослідити рівень 

фемінності, маскулінності та андрогінності, а також недиференційовану 

стать особистості як варіант порушення гендерної ідентичності, та 

методикою дослідження гендерної ідентичності Л.-Б. Шнейдер, 

створеною за принципом прямого та ланцюгового асоціативного тесту і 

спрямованою на визначення типу гендерної ідентичності (передчасна 

ідентичність, дифузна ідентичність, мораторій, досягнута позитивна 

ідентичність, псевдо позитивна ідентичність; 

Проективні методи є спеціальною технікою експериментального 

дослідження тих особливостей особистості, які найменш доступні 

безпосередньому спостереженню чи опитуванню. Основу будь-якого 

проективного методу становить невизначеність стимульного матеріалу, 

яка надає досліджуваному відносну свободу у виборі відповідей та тактик 

поведінки. 

Широко використовують малюнкові тести, метод незакінчених 

речень та ін. Застосування малюнкових тестів для виявлення 

особистісних особливостей людини основане на принципі проекції, тобто 

на винесенні назовні своїх переживань, уявлень, прагнень та ін. 



44 
 

 
 

Малюючи певний об’єкт, людина мимоволі, а іноді і свідомо, передає 

ставлення до нього. У гендерній психології використовують весь арсенал 

цих тестів (малюнок сім’ї, неіснуючої тварини, автопортрет та ін.).  

Метод незакінчених речень застосовують в експериментально-

психологічній практиці давно. Існує безліч його варіантів. У гендерних 

дослідженнях він зазвичай охоплює незакінчені висловлювання, які 

характеризують певною мірою систему ставлення респондента до сім’ї, 

представників своєї або протилежної статі, сексуальні стосунки, страхи і 

побоювання, почуття провини, свідчать про ставлення людини до 

минулого і майбутнього, зачіпають взаємини з батьками та друзями, 

власні життєві цілі та ін.; 

Вербально-комунікативні методи. Це група методів отримання та 

використання необхідної інформації на основі усного спілкування. До 

основних із них належать: 

– бесіда – метод дослідження поведінки особистості у формі діалогу між 

двома людьми, в процесі якого дослідник виявляє психологічні 

особливості досліджуваного; 

– опитування – спосіб цілеспрямованого отримання первинної інформації 

за допомогою відповідей досліджуваного на питання; 

– анкетування – вербально-комунікативний метод, у якому засобом 

збирання даних від респондента є спеціально оформлений список 

питань — анкета; 

–  інтерв’ювання, що полягає у проведенні розмови між психологом і 

суб’єктом за попередньо розробленим планом, який може бути більшою 

або меншою мірою формалізований. У гендерній психології цей метод 

застосовують у вигляді глибинного інтерв’ю, яке призначене для 

виявлення прихованих (глибинних) почуттів, цінностей і мотивів 

респондента. Це неформальна особиста розмова, проведена за 

наміченим планом і заснована на спонуканні респондентів до тривалих і 

розважливих суджень щодо досліджуваної проблеми [114, 75]. 
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На основі загальнонаукових методів та методів інших наук вироблено 

систему основних методів, за допомогою яких формуються гендерні 

знання: 

а) теоретичний метод, що є основним у методології гендерного підходу, 

оскільки дає змогу пов’язати сукупність здобутих знань у концептуальне 

та системне бачення. Він передбачає впорядкування та систематизацію 

знань про гендер на основі принципів логічної побудови цілісної 

концепції та визначення місця цих знань у системі суспільствознавчих 

наук. За допомогою цього методу окреслюють існуючі проблеми, 

уточнюють предмет і мету вивчення, визначають місце гендерних знань у 

кожній окремій науковій галузі гуманітарного напряму; 

б) емпіричні методи – науково-дослідницькі прийоми психологічної 

роботи, які передбачають безпосередній контакт дослідника з об’єктом 

дослідження. До основних емпіричних методів належать спостереження, 

експеримент, бесіда, опитування, психологічне тестування, моделювання; 

в) соціально-психологічний метод, що спрямований на вивчення 

соціально сконструйованих жіночих і чоловічих ролей, відносин та 

ідентичності, статевих особливостей, психологічних характеристик тощо; 

г) метод математичної статистики, який передбачає кількісний аналіз 

емпіричних даних. Специфіка статистичного опрацювання результатів 

психологічних досліджень, у т. ч. і гендерних, полягає в тому, що 

аналізована база даних характеризується великою кількістю показників 

різних типів, їх високою варіативністю, що зумовлено впливом 

неконтрольованих випадкових явищ, необхідністю урахування 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, складністю кореляційних зв’язків 

між змінними; 

ґ) комплексний метод – методологічний напрям дослідження, в якому 

об’єкт дослідження (гендерні характеристики особистості, групи, 

суспільства) розглядають як сукупність компонентів, що підлягають 

вивченню за допомогою відповідних методів [114, 90]. 
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Розглянемо основні методи, за допомогою яких формуються гендерні 

знання. Зокрема, детальний опис цих методів здійснено у праці «Основні 

теорії гендеру» за редакцією В. Агеєвої, Л. Кобилянської, М. Скорик. 

Теоретичний метод – основний у методології, який пов’язує сукупність 

знань, здобутих усіма методами, у концептуальне бачення  проблеми. 

Теоретичний  метод  передбачає  впорядкування знань  про  гендер  на  

принципах  логічної  вибудови  цілісної  концепції та визначення місця цих 

знань в системі суспільствознавчих наук у цілому чи в рамках окремих 

соціальних або гуманітарних наук. Систематизація гендерних знань, логіка їх 

упорядкування  й  інтеграції  ґрунтуються  на  потребі  виявляти  тенденції, 

напрями  розвитку, систему зв’язків. Теоретичне конструювання гендеру 

може бути успішним лише в контексті вивчення всього суспільства,  його  

структурованості  й  упорядкованості,  формування  та  розвитку.  Зараз  

фактично  заново  формуються  знання про трансформований соціальний 

простір. Водночас за відсутності у системі цих знань знань про гендер 

неможливо дати відповідь  на  багато  питань.  Незалучення  гендерних  

підходів  гальмує розвиток окремих суспільствознавчих галузей, що, в свою 

чергу, стримує  використання  наукових  засобів  практиками  для  реальних 

практичних перетворень.  

Теоретичний метод у гендерних дослідженнях дає змогу визначити  

коло  наявних  проблем  та  уточнити  предмет  вивчення, визначити належне 

місце гендерних знань у сучасних гуманітарних  науках  у  цілому.  Його  

застосування  показує  необхідність переосмислити позірно гендерно 

нейтральне, псевдооб’єктивістське  бачення  в  суспільствознавчих  і  

гуманітарних  дисциплінах, спростувати  твердження  про  фемінізм  і  

фемінологію  як  результат так званої жіночої  науки,  виявити  об’єктивні  

процеси  в  соціальній природі  людського  буття,  його  осмисленні  

науковою  думкою, нарешті, порушити питання статі в широкому ракурсі 

соціальних проблем і тлумачити їх у наукових категоріях.  
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Загалом,  теоретизоване  осмислення,  як  результат  теоретичного  

підходу  до  гендеру,  передбачає  всебічний  аналіз  явища  й тенденцій його 

розвитку. Теоретичний  метод  вивчення  гендеру  дає  змогу  пізнавати 

тенденції й узагальнювати чинники соціального руху, запобігати й  долати  

конфлікти  та  уклади  найширшого  діапазону  –  від  сучасних до архаїчних, 

які визначають сьогодні лінію поступу.  

Історико-генетичний  метод становить  процесуально  динамічний  

підхід  до  розгляду  гендеру.  Ілюстрацією  його  застосування є, наприклад, 

виникла недавно гендерна історія. Основним предметом її дослідження є 

історія гендерних відносин та життєвого досвіду жінок і чоловіків. 

Стратегією такого напрямку є детальне вивчення й опис, зокрема, жіночого 

історичного досвіду, якого не визнавала традиційна історія, що забезпечило й 

висвітлення жіночої історичної ретроспективи, і новий погляд на історію 

цілих епох та країн загалом.  

Історико-генетичний метод щодо гендеру може бути розцінений  як  

ґендерний  вимір історичного  процесу,  тобто  двоєдиний підхід  до  

оцінювання  історичних  подій,  ситуацій  та  діяльності  впевний період 

життєдіяльності соціумів та її результатів, спрямований  на  розкриття  подій  

і  проблем  з  позиції  участі,  інтересів та потреб обох статей – і жінок, і 

чоловіків.  

Історичний  підхід  до  гендерних  процесів  сприяє  розумінню 

багатьох  змін  і  перетворень  макроісторичного  соціального  життя та його 

зв’язку з певним національним. Він розкриває внески жінки та чоловіка, 

значення змін у їхніх відносинах для цілісної картини  соціокультурних  

перетворень  і  трансформацій  у  їх  історичному  вимірі.  Гендерна  оцінка  

історичного  процесу розширює  ракурс  розуміння  ієрархії  влади,  

функціонування  власності  та пов’язаних з ними історичними атрибутами. 

Гендерна історія прагне розширити розуміння соціальних відносин в 

історичному контексті, доповнюючи історичний підхід гендерним 

компонентом.  
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Соціально-психологічні  методи вивчення  гендеру  передбачають  

вивчення  соціально  конструйованих  жіночих  і  чоловічих ролей,  відносин  

та  ідентичності,  статевих  особливостей,  психологічних характеристик 

тощо. Застосування гендерних індикаторів та гендерних підходів як засобу  

соціально-психологічного  й  соціологічного  аналізу  розширює предметні 

межі цих дисциплін та робить їх самих предметом вивчення в межах цих 

дисциплін.  

Соціологічні методи вивчення гендеру дають змогу визначати будь-які 

гендерні параметри, співвідносити їх з іншими соціальними  

характеристиками.  Серед  соціальних  та  гуманітарних наук найактивніше 

вивчає ґендерну проблематику саме соціологія, в її межах нині сформувалась 

як самостійний напрям соціологія гендеру. На стику гендерної теорії з 

соціологією знаходиться розгляд багатьох проблем, серед яких: сімейні 

відносини, зайнятість і професійна діяльність, стратифікація, політична 

соціологія тощо. 

Категорія «гендер» нині належить до базових соціологічних понять. 

Гендерний вимір соціального контексту дає змогу соціологічними методами 

описувати соціальні структури та практики, визначати  місце  і  роль  

чоловіків  та  жінок  у  них.  Соціологічні методи дослідження гендеру тісно 

пов’язані зі статистичними.  

Статистичні  методи гендерного  аналізу  передбачають  уведення й 

застосування показників, які відбивають ступінь справедливості  розподілу  

та  користування  національними  благами  й  послугами між соціальними 

групами в системі загальних досягнень країни або окремого її регіону з 

урахуванням гендерного чинника. Гендерну статистику збирає й узагальнює 

державний орган. Чим  більше  гендерних  параметрів  закладається  в  

збирання  гендерної статистики, тим оптимальнішим є відповідне 

осмислення ситуації та її змін. Гендерна статистика потребує уважного 

аналізу, зіставлення,  порівняльного  комплексного  підходу.  Інакше 
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неможливо узагальнити цілісну гендерну картину в країні, в світі загалом. З 

гендерною статистикою тісно пов’язаний емпіричний метод.  

Емпіричний  метод дослідження  гендеру  має  збагатити  теорію про 

нього. Емпіричний метод засвідчує існування й значення факту, реальних 

подій, конкретних дій, наявність прояву кількіс-них і якісних параметрів при 

аналізі гендерних ситуацій. Гендерна теорія тлумачить, пояснює, узагальнює 

їх, дає їм наукове трактування. Цей метод розкриває позитивний і негативний 

досвіди гендерної діяльності. Він є основою для соціальних теорій гендеру,  

підтверджуючи  правильність  чи  спростовуючи  певні  теоретичні моделі 

або схеми. Його застосування дає уявлення про реальні історичні зміни, 

засвідчуючи через певні параметри напрямки  гендерного  розвитку,  його  

прогресивного  спрямування  або регресивних  змін,  підтверджуючи  

правильність  рекомендацій щодо  гендерних  перетворень,  конкретизуючи  

гендерні  зміни  в часі та в окресленому просторі.  

Прогностичний метод при дослідженні гендеру зумовлений 

необхідністю давати відповіді на питання, що визначили б перспективу  

гендерного  розвитку  з  огляду  на  гендерну  ситуацію  в країні в цілому. В 

нових умовах перехідного періоду нашого суспільства прогностична функція 

гендерних знань зростає.  Можна зауважити, що теорія гендеру тільки 

формує парадигму, в межах якої уможливлюються бачення й інтерпретація 

наявних гендерних відносин. Випереджальні знання з гендеру, як складники 

прогнозу соціального розвитку, зумовлять переосмислення змісту  багатьох  

ключових  категорій:  соціальної  культури,  суб’єкта політичної  влади,  

оптимальності  й  ефективності  управління  та організації, соціальної 

політики тощо. Ці категорії не можна буде розглядати, не вивчаючи 

гендерної культури, жінки як партнера в  системі  суб’єктів  влади,  не  

розглядаючи  еліту  через  призму жіночого  інтелекту  й  жіночого  

інтелектуального  потенціалу України, гендерної політики як складового 

компонента всіх політик тощо.  
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Всі  названі  методи  виконують  свою  роль  у  пізнанні  й  творенні  

теоретичних  конструкцій  гендеру.  Проте  не  можна  сформулювати 

суспільні проблеми без їх сукупного цілісного бачення, тобто без 

комплексного методу аналізу. Такого комплексного підходу потребує й 

проблема рівності жінок і чоловіків.  

Комплексний  підхід до  проблеми  рівності  жінок  і  чоловіків (gender 

mainstreaming) як метод. Комплексний підхід до проблеми рівності чоловіків 

і жінок – застосування всієї сукупності різноманітних методик і засобів 

ворганізації  (реорганізації),  поліпшенні,  вдосконаленні  й  оцінюванні 

процесів прийняття рішень особами, які насамперед залучені  до  здійснення  

політики,  щоб  інкорпорувати  проблематику рівності жінок і чоловіків у всі 

галузі життєдіяльності суспільства й на всіх рівнях управління ними.  

Комплексний  підхід  зумовлений  суспільною  потребою  пошуку  

розв’язання  проблеми  рівності  жінок  і  чоловіків.  1986 р. прийнято  

Резолюцію  про  роботу  Комісії  ООН  зі  становища  жінок, відповідно до 

якої було вирішено внести перспективні стратегії  в  усі  програми  

соціально-економічного  розвитку.  Зокрема, Рада Європи створила Групу 

спеціалістів з питань комплексного підходу  до  проблеми  рівності  статей,  

які  розробили  концептуальні  основи  такого  комплексного  підходу,  його  

методологію  та методику.  

 Комплексний  підхід  є  новою  засадничою  стратегією досягнення 

гендерної рівності, що застосовується в соціальному і політичному житті 

країн. На відміну від традиційного підходу дополітики,  здійснюваної  в  

інтересах рівності  жінок  і  чоловіків, зорієнтованої на розв’язання тієї чи 

іншої специфічної суспільної проблеми, спричиненої  гендерною  нерівністю,  

відправною  точкою для комплексного підходу є все суспільство загалом. 

Політичні дії в цьому напрямку організуються як процес врахування 

соціостатевих розходжень у такий спосіб, щоб їхня рівність стала реальною. 

Суб’єктами реалізації комплексного підходу для досягнення мети рівності 

статей можуть бути політики, державні структури,  громадські  організації,  
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науковці  та  науково-дослідні інститути, лобістські групи, засоби масової 

інформації, міжнародні інститути, тощо.  

Комплексне бачення гендерної тканини суспільства потребує логічного  

осмислення  її  як  цілісності  у  всіх  системах  взаємозв’язку та взаємодії 

чоловіка й жінки і наукового визначення тенденцій змін, розвитку, 

перетворень.  

Відповідно, комплексний підхід у реальній практиці полягає в 

організації, поліпшенні, вдосконаленні й оцінюван-ні процесів прийняття 

рішень задля інкорпорування проблематики рівності жінок і чоловіків у всі 

галузі й на всіх рівнях за допомогою суб’єктів, залучених до здійснення 

політики.  

Гендер, як явище багатогранне, потребує нових методологій і методик. 

Власне, він і сам є методологією для розуміння людини та її світогляду. 

Гендерні  теорії  та  відповідні  гендерні  стратегії  ґрунтуються на  тому,  

щоб  інтереси  й  досвід  жінок,  так  само  як  і  чоловіків, стали обов’язковим 

критерієм при розробленні загальних концепцій  суспільного  розвитку,  їх  

втіленні  в  життя,  виконанні  програм у політичній, економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах, щоб жінки й чоловіки могли однаково цим 

скористатись, а нерівність була подоланою й не мала ґрунту для виникнення. 

У цьому  сенсі  гендерна  теорія  є  особливим  теоретичним  напрямком у 

соціальних науках, зорієнтованим на формування й утвердження політики 

рівних, незалежно від статі, можливостей самореалізації людини в різних 

сферах соціальної практики. Впровадження гендерних підходів є питанням 

соціальної справедливості,  вони  необхідні  для  забезпечення  рівноправного  

та  стійкого людського  розвитку  шляхом  вжиття  найрезультативніших  і 

найефективніших заходів. 

Отже, арсенал методів дослідження гендеру постійно поповнюється, 

але гендерна концептосфера, як і загалом теорія гендеру, потребують 

подальшої систематизації методичного апарату та розроблення надійних 
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засобів вимірювання гендерної специфіки, зокрема й у площині мас-медіа та 

всіх вагомих  напрямів її розвитку. 

 

Висновки до розділу 

На сучасному етапі розвитку суспільства гендерний напрям  

досліджень є досить актуальним. Зміни, що охопили всі сфери соціуму, 

вплинули також на існуючі стереотипи гендерної поведінки, тому 

проблематика місця і ролі чоловіка та жінки в суспільстві акцентує увагу на 

дослідженнях про прагнення, інтереси й уподобання представників обох 

статей. Цілком закономірно, що перед дослідниками різних наукових сфер 

гостро постає проблема вивчення гендерної ситуації в сучасному 

українському суспільстві. Гендерні питання вивчають у міждисциплінарному 

аспекті, тому останнім часом з’явилося багато досліджень, у яких предмет 

обговорення стосується одночасно різних галузей науки – філософії, 

лінгвістики, журналістики, соціології, політології та багатьох інших. 

Вивчення образів жінки й чоловіка набувають стійкої традиції, про що 

свідчать усталені в науковому дискурсі терміни фемінатив, фемінний, 

маскулінатив, маскулінний (А. Архангельська, Н. Блохіна, О. Вороніна,                

О. Горошко, М. Дожук А. Загнітко, А. Кириліна, І. Ковалик, Я. Пузиренко,          

С. Семенюк, А. Смольська, Л.  Ставицька, О. Тараненко, І. Фекета та ін.).  

В українському журналістикознавстві особливості гендерного фактору 

в пресі досліджують А. Волобуєва, Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, 

В. Слінчук,  Т. Старченко, О. Сушкова, Л. Таран, та ін. Стосовно досліджень 

порушуваної теми у зарубіжному журналістикознавстві, то варто виокремити 

російських учених Н. Ажгіхіна, Г. Альчук, С. Виноградова, О. Вороніна,                     

А. Кириліна та ін. Теоретичні аспекти порушеної проблеми розглядається в 

роботах О. Вороніної, І. Головашенко, О. Іванової, А. Кириліної, Т. Мельник, 

С. Оксамитної, Н. Пушкарьової,  Н. Сидоренко, Л. Смоляр, Л. Таран,                 

Н. Чухим, О. Ярської-Смирнової та ін. Питання гендерних ролей і 

стереотипів у площині медіа порушувалися в працях Н. Ажгіхіної,                             



53 
 

 
 

В. Агеєвої, Т. Бендас, Л. Бондаренко, І. Жеребкіної, О. Кісь,  О. Поди та 

інших  науковців. 

Щодо вивчення концептів, концептосфери і зокрема гендерної 

концептології, то дослідженням цієї проблеми переймалися  В. Кукушкін,                 

О. Бондаренко, Л. Василик, Н. Желіховська Е. Мінаєва, М. Масімова,                      

А. Птушка та інші. Але дослідження гендерної концептосфери саме в 

площині медіа, зокрема в сучасній гендерно маркованій періодиці відсутні, 

тому виникає потреба доповнення українського журналістикознавства саме 

цією темою. 

Для дослідження гендерної концептосфери сучасних періодичних 

видань для жінок та чоловіків розглянуто такі наукові методи як: описовий 

метод, аналіз, контент-аналіз, анкетування, порівняльний метод та індукцію. 

Проте здійснено спробу проаналізувати різні підходи до вивчення концептів 

(зокрема, гендерних).  

З’ясовано рівень наукового вивчення гендерної концептосфери в 

Україні, зокрема концепт є багатовимірним репрезентованим у мові 

комплексом, якому притаманна певна етнокультурна специфіка. Концепт має 

нестабільну структуру, що відображається у розробленій нами моделі 

концепту, в якій виділяємо корень і додатки концепту, можливий рух ознак в 

актуальних змістових напрямках від і до кореня. Нестабільна (мобільна) 

структура концепту характерна і для його кореня: протягом історичного 

розвитку, корінь може змінюватися, але змістове значення не втрачається, а 

лише замінюється синонімами чи словесними новоутвореннями актуальними 

для сьогодення. 

Існує значна кількість різних дефініцій поняття «концепт», це свідчить 

про складність і неоднозначність концепту, але є певна межа в науковому 

описі й розумінні концепту. 

Концептом є не кожне поняття, але найбільш значуще для певного 

соціуму й особистості. Концепт має бути осмисленим і усвідомленим, тобто 

вираженим у мові. Концепт є основною структурною й змістовою одиницею 
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концептосфери у суспільстві. З’ясовано, що концепти в межах 

концептосфери мають складні ієрархічні, родо-видові, опозиційні, системні 

відношення. Результатом інтенсивної взаємодії концептів є їх 

співвідношення, що призводить до двостороннього обміну ознаками, і до 

утворення нових концептів, тобто розширення концептосфери. Ознаки 

концепту визначається через сукупність мовних чинників, зокрема 

гендерних. Таким чином, концепт включає гендерний аспект, що актуалізує 

розгляд того, як визначається особистість в її гендерних характеристиках.  

Гендерну концептосферу становить система взаємодій концептів-

максимумів чоловік та жінка, а також їхніх похідних, що називають 

виконувані чоловіком та жінкою гендерні та соціальні ролі в суспільстві.  

Концепт, концептосфера включають гендерні ознаки, що уможливлює 

гендерний підхід для дослідження гендерної концептосфери сучасної 

періодики для жінок і чоловіків. Дослідження гендерної концептосфери у 

межах сучасних гендерно маркованих видань дозволяє виявити й 

співвіднести метагендерні та гендерні концепти, що фігурують у суспільстві. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ГЕНДЕРНИЙ КОНТЕНТ СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНОЇ 

ПЕРІОДИКИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Особливості гендерного контенту сучасної періодики для жінок 

Сьогодні журнальна індустрія займає одне з провідних місць у 

розповсюдженні ідей та інформації. У світі з’являється чимала кількість 

видань як для пересічного споживача, так і для професіоналів різних 

напрямків. Загалом нараховують близько ста журнальних категорій, кожна з 

яких поділяється ще на декілька підкатегорій. Тобто, можна говорити про те, 

що періодика, і насамперед, журнальна, проникає у всі сфери суспільного 

життя. Статисти доводять, що загальна кількість назв журналів у світі сягає 

ста тисяч найменувань. 

На відміну від газет, спрямованих на оперативну інформацію, журнали 

дають змогу детальніше охопити події суспільного, політичного, культурного 

та наукового життя суспільства за довший період часу. Таким чином, 

основною відмінністю журналу від газети є те, що перший є носієм більш 

аналітичної і фундаментальної інформації. 

Сучасні журнали символізують «стиль життя», видавці намагаються 

створити певний образ, а читачі зазвичай наслідують його, створюючи 

власний світ. Формування особливого стилю з чіткою індивідуальною 

концепцією і є основним завданням видавця. Цей фактор стосується всієї 

періодики, в тому числі й жіночої. 

На відміну від чоловічих видань, які з’явилися ще у XVIII столітті, 

журнали для жіночої аудиторії характеризуються пізнішою появою. Першим 

глянцевим виданням для жінок став американський «Ladies’ Magazine», який 

вийшов у 1828 році. У журналі в основному пропагувалася боротьба за 

жіночі права. Це видання було чи не найпопулярнішим журналом того часу, 

адже його тираж сягав 40 000 примірників щомісяця. 
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Наприкінці ХІХ століття почали з’являтися масові жіночі журнали, які 

були приблизно такими, як сучасні видання. У 50-ті та 60-ті роки минулого 

століття стала помітною реальна конкуренція між жіночими журналами. Для 

видань 70-х років характерною була тенденція присвячувати матеріали 

жінкам, котрі досягли успіху у кар’єрі. Журнали відображали зміни у 

сприйнятті ролі жінки в суспільстві. 

Жіноча періодика України продовжує розвиватися і сьогодні. Якщо на 

початку свого зародження вона була акцентована на теми, пов’язані з 

правами жінок, то згодом набувала іншого значення, навіть стала 

пропагувати ідеї влади. Сучасний ринок журналів України повністю 

залежить від становища періодики на міжнародній арені. 

Рекламодавці сьогодні зацікавлені у розвитку жіночої періодики, 

оскільки журнали пропонують простір для надання рекламних послуг. 

Найбільший відсоток реклами припадає саме на періодику для жінок, де 

рекламні вкладки і матеріали трапляються чи не на кожній сторінці. 

Досить важливим аспектом є й те, що глянцеві видання, які займають 

чільне місце серед часописів, розраховані на чималу аудиторію. Жіноча 

періодика створює образ жінки у суспільстві, так звані «моделі фемінності». 

Оскільки становище жінки у суспільстві неоднозначне, то виникає «жіноче 

питання». Засоби масової інформації – головне джерело, завдяки якому цю 

проблему варто зробити більш видимою і зрозумілою для суспільства, адже 

люди, отримуючи інформацію, сприймають її завдяки інтерпретації 

працівників мас-медіа, уявляють її так, як зображають журналісти. Сьогодні 

у пресі переважає суб’єктивізм при висвітленні проблем жіноцтва, що стає 

причиною виникнення суспільних стереотипів. В Україні продовжують 

домінувати ті моделі фемінності, що репродукують гендерні стереотипи та 

орієнтують жінку на самореалізацію через зв'язок із чоловіком. 

Фемінізм у вузькому значенні – це теорія рівності статей, що лежить в 

основі руху жінок за свої права. Часто його трактують ширше – як різного 

роду дії на захист прав жінок, засновані на уявленнях про правову рівність 
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статей (у цьому випадку термін може вживатися як синонім жіночого руху). 

Фемінізм виник внаслідок визнання того, що існує несправедливість в 

суспільній оцінці жінки. Фемінінність (фемінність, жіночність) – це 

характеристики, пов'язані з жіночою статтю, або характерні форми 

поведінки, очікувані від жінки в даному суспільстві. Традиційно 

передбачалося, що фемінінність біологічно обумовлена, їй приписувалися 

такі риси, як пасивність, чуйність, м'якість, відданість материнству, 

дбайливість, емоційність і т. ін. Ці уявлення відповідали приналежності 

жінки до приватної, а не до публічної сфери [69, 16] . 

Засоби масової інформації є важливим чинником розвитку гендерного 

паритету. Часто саме ЗМІ висвітлюють ті чи ті проблеми гендерної рівності. 

Залежно від типу видання визначається його гендерне наповнення. У цьому 

підрозділі ми проведемо наукове дослідження гендерного контенту за 

допомогою методу контент-аналізу, складемо контентні таблиці та 

проаналізуємо отримані показники. Спробуємо з’ясувати тематичне, 

жанрове, ілюстративне наповнення найбільш популярних сучасних видань 

для жінок і чоловіків, авторський склад журналів, а також розміщення 

реклами у них. За одиницю (категорію) аналізу тексту обрано основні 

рубрики видань. Узагальнювалася частота (кількість) матеріалів тієї чи тієї 

рубрики. Цифрові показники фіксують відсоток матеріалів певної рубрики 

від загальної кількості публікацій у виданні. 

Популярними виданнями серед жінок до сорока років є журнали 

«Натали», «Женский журнал», «Cosmopolitan», «Mini». Для жінок старшого 

віку цікавий і актуальний журнал «Жінка». Серед дівчат найбільшою 

популярністю користоється журнал «Mini». Викликають інтерес читацької 

аудиторії й регіональні видання для жінок: «Вінничанка», «Счастливая».  

Сучасний всеукраїнський глянцевий журнал для жінок «Натали» 

складається зі структурних одиниць (рубрик), що є категоріями аналізу 

тематичного наповнення видання. Серед них виокремлюємо такі: «Слово 

редактора»  (звернення редактора до читачів); «Дівчинка з обкладинки» 
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(інформація про модель номера); «Мікс» (новинки по догляду за 

зовнішністю); «Особисте життя» (цікаві історії та поради на кожен день); 

«Робота та кар’єра» (історії професійного успіху); «Культура» (розповіді з 

життя та творчості відомих людей); «Мода» (модні тенденції нового сезону); 

«Краса та здоров’я» (різноманітні поради по догляду за собою); «Дім / меню» 

(поради для інтер’єру житла та рецепти страв); «Інша країна» (розповіді про 

можливість відпочинку, подорожі, екскурсії у будь-які куточки світу); 

«Гороскоп» (астрологічний прогноз); «P.S.» (адреси рекламованої у журналі 

продукції (косметики, одягу, прикрас і т. ін.). Результати дослідження 

показали, що найвищий відсотковий показник характерний для категорій 

«Дім / меню» (15,0%), «Інша країна» (13,9%), «Особисте життя» (13,1%), 

«Краса та здоров’я» (11,0%) (див. «Додатки» табл. 1). Тож, вважаємо, їх 

основними тематиками журналу. Таким чином, видання стосовно гендерного 

аспекту можна, вважати, орієнтованими як на жіночу так і на чоловічу 

аудиторію. Рубрики з найвищим показником «Дім /меню» звичайно може 

зацікавити як жіночу так і чоловічу частину читачів, хоча все ж більшу уваги 

вона викликає у жінок-домогосподарок, які мають час на приготування їжі та 

створення домашнього затишку. Варто зазначити, що у рубриці «Краса та 

здоров’я» є поради виключно для чоловіків. 

Перш ніж визначити жанрову специфіку будь-якого журналу, варто 

зауважити, що журналістські жанри поділяються на три види: інформаційні, 

аналітичні, художньо-публіцистичні.  

Найважливіша особливість інформаційних жанрів – це новизна факту, 

про який повідомляється, а також оперативність. В інформаційних жанрах, як 

показує практика, теж використовуються засоби аналізу й узагальнення, 

щоправда, менше, аніж в аналітичних. Аналітичні жанри дозволяють 

розробити тему і висловити свої погляди стосовно матеріалу ширшого  

масштабу, глибше поставити проблему на основі багатостороннього аналізу 

теоретичної і фактичної аргументації. У художньо-публіцистичних жанрах, 

на відміну від інформаційних та аналітичних, головна увага автора 
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зосереджена на особистості (замальовка, нарис, фейлетон, епіграма, пародія, 

памфлет) а не на події чи факті. 

Щодо жанрового наповнення журналу «Натали», то серед 

інформаційних жанрів переважають замітки. Аналітичні жанри представлені 

здебільшого проблемними статтями та коментарями. Художньо-

публіцистичні жанри найчастіше виражаються в замальовках (один чи два 

матеріали у номері журналу). Інформаційні жанри складають (64,7%), 

аналітичні жанри (12,6%), художньо-публіцистичні жанри лише (2,6%). З 

точки зору гендерного контенту, отримані показники засвідчують, що жіночі 

журнали, насамперед, цікавлять аудиторію читачів, які бажають отримати 

інформацію розповідного, біографічного характеру про життя 

знаменитостей, яскраві місця для відпочинку, тенденції моди, рецепти страв, 

гороскоп і т. п. Такі матеріали можуть привернути увагу і жіночої і чоловічої 

публіки. Варто зауважити, що у кожному з номерів журналу приблизно 18 

рекламних матеріалів, які здебільшого розраховані на жінок та лише близько 

10,0 % цих публікацій гендерного нейтрального забарвлення або ж 

рекламують продукцію для чоловіків. 

Ілюстративний матеріал (фото, малюнки) розміщені на кожній сторінці 

видання, а у журналі «Натали» приблизно 195 сторінок. Близько 40,0% 

ілюстративного матеріалу складають рекламні ілюстрації. Різноманіття 

ілюстрацій викликає зацікавленість у читачів. Стосовно авторського складу 

досліджуваного видання, то варто зазначити, що авторами журналу є 

виключно жінки – 16 осіб. Чоловіки займають посади фотографів та 

дизайнерів – 6 осіб. 

Таким чином, дослідивши тематичне, жанрове, ілюстративне і  

рекламне наповнення журналу, а також авторський склад з точки зору 

гендерного фактору, з’ясовано гендерне наповнення цього видання та 

складені контентні таблиці. 

 «Женский журнал» тематично розгалужений та складається з таких 

структурних одиниць змісту (рубрик): «Від редактора» – звернення 
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редактора журналу до читачів; «Привід для радості» – найважливіші 

культурні події місяця; «Зворотній зв'язок» – відповіді редакції на листи 

читачів; «Що новенького» – новинки мистецтва; «День жінки» – історія 

життя знаменитої жінки; «Думки / форми» – життєтворчість неординарної 

особистості; «Сузір’я» – опис взаємостосунків відомих людей; «Модні 

новинки» – прослідковує тенденції моди; «П’ятірка» – п’ять цікавих історій 

із життя зірок; «Тема» – проблемні статті різноманітної тематики; «Чоловік 

місяця» – інтерв’ю з відомим чоловіком; «Дім» – інтер’єрні новинки; «Жіночі 

історії» – змалювання долі відомої жінки; «Психо» – статті психологічного 

характеру; «Жіночий погляд» – думки жінок щодо різних аспектів життя; 

«Краса» – новинки косметичної індустрії; «Правила гарного тону» – формула 

життєвого успіху знаменитої людини; «Здоров’я» – поради для здорового 

життя; «Аптечка» – рекламні матеріали медичної продукції; «Гурме» – 

поради для смачної кухні; «Подорожі» – опис найяскравіших куточків світу; 

«Party» – публічне життя зірок; «Гороскоп» – зодіакальний прогноз на 

місяць; «Ось ви де» – розповідь про зарубіжну знаменитість. 

Завдяки методу контент-аналізу ми зʼ ясували, що найвищий 

відсотковий показник у таких категорій аналізу змісту видання: «Краса» (17, 

1%), «Модні новини» (11,0%), «Тема» (7,4%), «Привід для радості», «Гурме» 

по (6,1%), «Аптечка» (5,9%) (див. «Додатки» табл. 2) 

Спостерігаємо, що рубрики з найвищими показниками більше 

стосуються саме жіночої статті, адже у них декламується інформація про 

новинки косметичної індустрії, простежуються тенденції моди, медичної 

продукції для жінок, поради для приготування смачних страв. Тож журнал, 

насамперед, орієнтується на жіночу особистість. 

 Що стосується жанрового наповнення «Женского журналу», то серед 

інформаційних жанрів переважають замітки, статті та інтерв’ю (78,6%). 

Аналітичні жанри представлені проблемними статтями (19,3%). Художньо-

публіцистичні жанри репрезентовані нарисом (максимально один матеріал у 

номері) (2,1%).  
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Отже, найчастіше на сторінках журналу трапляються матеріали 

інформаційних жанрів; аналітичні публікації зазвичай розміщені в рубриці 

«Психо»; мінімальну частину складають публікації художньо-

публіцистичних жанрів. Якщо отримані дані аналізувати з точки зору 

гендерного контенту журналу, то вони є досить передбачуваними для 

жіночої періодики: переважною більшістю читачів видання є саме жінки, про 

що свідчить тематичне наповнення журналу. Варто зазначити, що у кожному 

номері є близько 30 матеріалів рекламного спрямування. 

 Ілюстративний матеріал представлений фото та малюнками, які 

розміщено на кожній сторінці видання, а у виданні «Женский журнал» 

приблизно 179 сторінок. Майже 50,0 % ілюстративного матеріалу складають 

рекламні ілюстрації. Тобто, журнал надзвичайно насичений рекламою 

різноманітної продукції, що інколи відволікає від основної інформації і 

заважає зосередитися. 

 Авторами журнальних матеріалів є жінки (12 осіб), а чоловіки 

займають посади фотографів (2 особи). 

Дослідження гендерного контенту сучасних жіночих видань, проведене 

на прикладі журналів «Натали» та «Женский журнал», дає змогу провести 

порівняльний аналіз цих двох сучасних видань для жінок. 

Визначивши тематичне наповнення цих журналів, з’ясовано, що у 

журналі «Натали» найвищий відсотковий показник має рубрика «Дім / 

меню» (15,0%), що розрахована, насамперед,  на жінок, які мають вдосталь 

часу для приготування їжі та створення домашнього затишку. А у виданні 

«Женский журнал» теж глянцевому, як і журнал «Натали», найвищий 

відсотковий показник має змістова рубрика «Краса» (17,1%). Тобто, головна 

увага тут акцентується на зовнішності жінки. Досліджувані журнали 

характеризує чимала кількість рекламних матеріалів. У кожному номері 

«Натали» їх приблизно 18, а у «Женский журнал» близько 30 таких 

публікацій. 
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В обох виданнях переважають матеріали інформаційних жанрів: у 

«Натали» – 64,7%, а у «Женский журнал» – 78,6%. Матеріали аналітичних 

жанрів теж наявні у цих виданнях («Натали» – 12,6%, «Женский журнал» – 

19,3%) – це переважно проблемні статті, в яких розміщено різноманітні 

поради для жінок щодо певних аспектів життя (здебільшого особистого), а 

також коментарі психологів. Незначну частину займають матеріали 

художньо-публіцистичних жанрів: «Натали» – 2,6%, «Женский журнал» – 

2,1%. 

Ілюстративне наповнення видань представлено надзвичайно яскраво, 

адже «Натали» та «Женский журнал» – це глянцеві, високоякісні, кольорові 

журнали, насичені різноманітними малюнками, фотографіями, рекламою. 

Варто зазначити, що у журналі «Натали» близько 40,0% ілюстративного 

матеріалу кожного номера складають рекламні ілюстрації. У «Женский 

журнал» цей показник ще вищий і становить 50,0%. Реклама переважно 

орієнтована на зацікавлення жінок тією чи іншою продукцією.  

Щодо авторського складу, то слід відзначити, що авторами обох 

досліджуваних видань є виключно жінки.  

Суто жіночим виданням є сучасний журнал «Mini». Головний редактор 

видання – Наталя Агафонова. Основні тематичні відділи редагує Оксана 

Іваненко. Інші редактори: Міла Язвинська, Ангеліна Щорс, Катерина 

Анищенко. Фоторедактор – Тетяна Парицька. Дизайнер – Елеонора 

Цибульська. 

Тематично журнал «Mini» складається з таких рубрик: «Від редакції», 

«Mini деталі», «Зірки» (включає змінні підрубрики «Зірка з обкладинки», 

«Інтерв’ю», «Зірки тренд»), «Психологія», «Стосунки», «Кар’єра», «Mini 

тест», «Мода», «Мода новини», «Макіяж», «Краса» (має підрубрики «Краса 

тіло», «Новини краси»), «Стиль життя» (кулінарія), «Подорож», «Автотест», 

«Mini гороскоп», «Азбука здоров’я», «Азбука комфорту», «Mini стиль», 

«Mini гід» (про книги, фільми, заходи тощо), «Подія», «Адреса» (рубрика 

рекламного змісту з адресами різних бутіків, магазинів, салонів і т. д.), «Mini 



63 
 

 
 

ікона» (карикатурний малюнок та короткі цікаві дані з життя знаменитої 

людини). 

Сучасний всеукраїнський жіночий журнал «Жінка» колишня назва 

«Радянська жінка» продовжує добрі традиції, відгукується на непрості 

проблеми сьогодення. Видання складається з таких рубрик: «Калейдоскоп» 

(огляд найактуальніших новин місяця), «Історія» (долі різних людей, цікаві 

життєві ситуації), «Лист покликав у дорогу» (відповіді на листи читачів), 

«Світло вічних істин» (історія життя особистості), «Біля рідних джерел» 

(розповіді про краєвиди української землі), «Новела», «На життєвих 

стежках» (розповідь-діалог непростої життєвої ситуації), «Мода» (тенденції 

сучасної моди), «Для дітей» (дитячі казки, оповідання, малюнки), «Домашній 

лікар» (поради лікарів, психологів, народні рецепти), «Смачного» (рецепти 

приготування різноманітних страв), «Контакт» (листи читачів, пошук другої 

половинки), «Юридична консультація» (відповіді професійного юриста на 

листи читачів), «Садок врожайний коло хати» (публікації для любителів 

садоводів), «Естрада» (новини про зірок естради). Також у журналі є вкладка 

«Краса та затишок», що містить рубрики «Моделі номера», «Салон вроди», 

«Садівний календар». 

Для вивчення гендерного контенту журналу варто для початку 

визначити його тематичне наповнення, застосувавши метод контент-аналізу. 

Категоріями аналізу є всі рубрики  журналу «Жінка», окрім вкладки «Краса 

та затишок», яка містить здебільшого ілюстративний матеріал. Одиницями 

аналізу обрано частини текстового наповнення журналу, які за переважанням 

тих чи інших тематичних ознак можна віднести до певної категорії. 

За результатами дослідження, найбільший відсотковий показник мають 

рецепти приготування страв (18,6%), листи читачів, пошуки другої 

половинки (14,7%), поради лікарів, психологів, народні рецепти (11,3%), 

огляд актуальних новин місяця (9,5%), мода (8,2%)                                           

(див. «Додатки» табл. 3), тому вважаємо їх основними (опорними) 

тематиками журналу. Таким чином, спостерігаємо, що видання, хоча і є 
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жіночим, все ж подає цікаву інформацію як для жінок так і для чоловіків, 

адже основні (за кількістю матеріалів) рубрики – нейтрального гендерного 

забарвлення. І лише рубрика «Мода» акцентує увагу саме на жіночій постаті. 

Подальші результати дослідження показують гендерну рівність у змісті 

видання. 

Щодо жанрового наповнення журналу «Жінка», то серед 

інформаційних жанрів можна  виокремити замітки. Аналітичні жанри 

представлені проблемними статтями, оглядами, коментарями. Художньо-

публіцистичні жанри презентовані новелами, нарисами й оповіданнями. У 

журналі переважають інформаційні жанри, а також чимала кількість 

матеріалів художньо-публіцистичних жанрів, лише незначну частину 

складають аналітичні жанри. Якщо розглядати ці дані з точки зору 

гендерного контенту журналу, то вони є досить передбачуваними для 

жіночої періодики. 

Ілюстративний матеріал представлений чималою кількістю фотографій 

і малюнків (тематичних малюнків, дитячих малюнків, схем вишивок, 

візерунків), які в основному знаходяться у вкладці «Краса та затишок» й у 

рубриках «Для дітей» та «Новела», що є цілком логічним для жіночого 

журналу з точки зору гендерного контенту. 

Головним редактором журналу «Жінка» є Л. Мазур. Редакційна колегія 

складається з восьми осіб: Б. Венцківський, І. Голубєва, Г. Гончарук, 

Т. Мізерна, Н. Околітенко, В. Олійник, Л. Остролуцька, С. Погуляйло. Серед 

них лише один чоловік. Редакторами відділів також є представниці жіночої 

статті, а саме О. Шульженко, Н. Крижанівська. Дизайн і макет видання 

здійснює художник К. Солодка. Хоча варто зазначити, що у рубриці 

«Юридична консультація» коментатором є чоловік – юрист В. Мороз. Але як 

бачимо, авторський склад із погляду гендерної політики є жіночим і лише 

незначний відсоток авторів чоловіків. 

Грунтовно визначимо склад дописувачів з погляду гендерного питання. 

Дослідження авторів-дописувачів не є однозначним, адже показники в 
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залежності від номеру журналу є різними, тобто немає стабільної тенденції. 

Хоча автори жіночої статті переважають над чоловіками. І лише у трьох 

номерах (№1, №3, №12) співвідношення чоловіки/жінки відповідають 

показникам 50/50. А загалом числові показники коливаються від: 14,3/85,7 

(%) до 50/50 (%). 

Варто зазначити, що у журналі «Жінка» відсутня реклама. 

Для більш повного дослідження гендерного контенту сучасних видань 

для жінок проаналізовано регіональні журнали «Вінничанка» та «Щаслива». 

Цікавим і популярним серед жінок є регіональний журнал 

«Вінничанка». На його сторінках висвітлено історію та сучасність, людські 

долі, народні ремесла і роботи майстрів народної творчості. Видання 

зорієнтоване пропагувати духовне багатство людей. Портрети жінок-

сучасниць (жінок-керівників, багатодітних матерів, майстринь народних 

ремесел), знайомства з творчими особистостями, поради досвідчених 

педагогів, психологів, лікарів – широкий спектр зацікавлень сучасної жінки. 

«Вінничанка» поділяється на такі змістові рубрики: «Слово редактора» 

– звернення редактора видання до читачів, «Калейдоскоп» – огляд 

культурно-мистецьких новин міста та області, «Святкуємо» – визначні дати 

місяця, «Обличчя з обкладинки» – матеріали присвячені досягненням 

відомих вінничанок, «Освітній меридіан» – повідомлення про нововведення у 

сфері освіти, «Профіль», «Знайомі обличчя», «З перших уст», «День», «Гість 

журналу» – інтерв’ю з успішними людьми, «На життєвих перехрестях» – 

опис надзвичайної життєвої історії, «Особистість», «Історія успіху», 

«Штрихи до портрету» – нариси про яскравих особистостей, «Невідоме про 

відомих» – цікаві та раніше невідомі факти з життя славетних земляків, 

«Мистецтво слова» – відомості, інтерв’ю, а також творчий доробок 

вінницьких поетів та письменників, «Актуальна тема» – опис 

найактуальнішої події місяця, «Краєзнавство (Святині Поділля)» – розповідь 

про храми, церкви, монастирі та інші святі місця Подільської землі, «Простір 

моди» –тенденції сучасної моди, «Психологія» – психологічні тести, поради 
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психолога, «Здоров’я та краса» – поради щодо профілактики та лікування 

захворювань, «Кулінарні університети» – рецепти страв української кухні, 

«Що день пройдешній нам віщує» – місячний гороскоп провідного астронома 

Вінницького планетарію Марії Левченко, «Іменинники» – іменинники 

місяця. 

За допомогою методу контент-аналізу було визначено, що найвищий 

відсотковий показник  мають категорії, що відображають нариси про яскраву 

особистість (17,1%), інтерв’ю з успішними людьми (16,2%), огляд культурно-

мистецьких новин міста та області (13,4%), відомості, інтерв’ю, творчий 

доробок поетів та письменників області та тенденції сучасної моди (7,8%), 

психологічні тести, поради психологів (5,6%) (див. «Додатки» табл. 4). Тому 

їх можна вважати основними тематиками журналу. Отже, видання з точки 

зору гендерної політики, незважаючи на те, що є жіночим, спрямоване як на 

жіночу так і на чоловічу аудиторію. Хоча варто зазначити, що рубрика 

«Тенденції моди» орієнтується більшою мірою саме на жінок; у рубриці 

«Психологія» подаються поради теж насамперед для жіночої статі; виключно 

жіночоює рубрика «Обличчя з обкладинки». Інші рубрики нейтрально 

забарвлені. 

Серед інформаційних жанрів «Вінничанки» переважають замітки. 

Аналітичні жанри презентовані проблемними статтями, коментарями, 

оглядами. Художньо-публіцистичні жанри – це замальовки, документальні 

оповідання, нариси. Таким чином, найбільше матеріалів належить до 

інформаційних жанрів. Незначна частина – художньо-публіцистичні жанри, і 

лише 5,2% складають аналітичні жанри. Якщо розглядати отримані 

показники з точки зору гендерного контенту, то вони є досить 

передбачуваними для жіночого періодичного видання регіонального 

масштабу. 

Ілюстративний матеріал журналу представлений чималою кількістю 

фотографій. Незначну частину, а саме 3,3 %, складають малюнки. Журнал 
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насичений ілюстративним матеріалом, що викликає інтерес читацької 

аудиторії (як жіночої, так і чоловічої). 

Головним редактором журналу «Вінничанка» є І. Червінчук. Автори 

журналу: В. Андрущенко, О. Бабенко, І. Василько, О. Дунська, 

О. Герасименко, Т. Грамарчук, Б. Зорук, В. Мовенко, І. Семенова, В. Семин, 

Л. Яворська. Серед авторів є кілька представників чоловічої статі, а також є 

дописувачі-чоловіки. Більшість авторів – жінки. Фотографи – чоловіки 

(В. Кравченко та Т. Кайтуков), хоча досить часто знімки до публікації готує 

сам автор. Таким чином, авторський склад з погляду гендерного наповнення 

в основному є жіночим і лише незначний відсоток авторів складають 

чоловіки. Дослідження авторів-дописувачів є неоднозначним. Адже 

показники в залежності від номеру журналу зовсім різні, тобто немає 

стабільної тенденції. Часом жінки повністю переважають над чоловіками, але 

в наступному номері все кардинально змінюється, тому дані коливаються від 

(0/100 (%) до 100/0 (%). 

Щодо реклами на сторінках журналу «Вінничанка», то реклама, яка 

розміщена у виданні не має певної гендерної приналежності. Це, як правило, 

матеріали стосовно побуту, предметів домашнього вжитку, аксесуарів. 

Таким чином, дослідивши тематичне, жанрове, ілюстративне 

наповнення, а також авторський склад та склад авторів-дописувачів журналу 

«Вінничанка» з точки зору гендерного фактору, з’ясовано неоднорідність 

гендерного наповнення цього видання. 

На основі попереднього дослідження спробуємо, дослідити й 

гендерний контент сучасного регіонального журналу для жінок 

«Счастливая», який видається у м. Харків. Цільова аудиторія видання: жінки 

віком від двадцяти п’яти років зі середнім та вищим рівнем достатку. Гасло 

журналу: «Журнал про тебе і для тебе». 

Для вивчення гендерного контенту журналу варто для початку 

визначити його тематичне наповнення застосувавши, насамперед метод 

контент-аналізу. Категоріями аналізу виступають такі структурні одиниці 
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змісту (рубрики та підрубрики): «Тет-а-тет», що містить підрубрики 

«Інтерв’ю з зіркою» та «Легендарна особистість»; «Карта здоров’я» з 

підрубриками «Дитяче здоров’я», «Жіноче здоров’я», «Правильне 

харчування», «Спорт»; «Шарм жінки» і підрубрики «Краса», «Мода»; 

«Любов та сім’я», що складається з підрубрик «Інтим», «Він та вона», 

«Сімейні запитання»; «Грані життя» з підрубрикам «Чи знаєте, ви що…», 

«Кар’єра», «Проба пера», «Психологія, соціологія», «Стиль життя», «Есе»; 

«Економ-будинок», що містить підрубрики «Дім, сад, город», «Майстер- 

клас», «Хобі»; «Навколо світу» і підрубрики «Закордон», «Уікенд»; 

«Рецепти» («Випічка», «Перші страви», «Другі страви», «Десерти», «Зіркові 

рецепти», «Соуси»); «Гороскоп» – «Місячний календар зачісок», «Загальний 

гороскоп». 

Результати дослідження показують, що найбільший відсотковий 

показник у таких категорій: «Грані життя» та «Карта здоров’я» (21,4%), 

«Шарм жінки» (16,5%), «Любов та сім’я», «Економ-будинок» (12,6%), «Тет-

а-тет» (9,2%) (див. «Додатки» табл. 5). Вважаємо їх основними (опорними) 

тематиками журналу. Варто зауважити, що видання, хоча і є жіночим, все ж 

подає цікаву інформацію і для чоловіків, адже основні (за кількістю 

матеріалів) рубрики є нейтрального гендерного забарвлення. І лише рубрика 

«Шарм жінки» зосереджена саме на жіночій постаті. Загалом, можна 

говорити про гендерну рівність щодо змісту видання. 

Щодо жанрового наповнення журналу «Счастливая», то серед 

інформаційних жанрів переважають статті та інтерв’ю. Аналітичні жанри 

представлені здебільшого проблемними статтями та коментарями. 

Художньо-публіцистичні жанри найчастіше презентовані замальовками та 

есе. Інформаційні жанри складають 64,7%, аналітичні 21,1%, а художньо-

публіцистичні жанри лише 14,2%. З точки зору гендерного контенту 

отримані показники засвідчують, що жіночі журнали цікавлять аудиторію 

читачів, які бажають отримати інформацію розповідного, біографічного 

характеру про життя знаменитостей, яскраві місця для відпочинку, тенденції 
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моди, рецепти страв, гороскоп і т. п. Матеріали такого характеру можуть 

привернути увагу як жіночої так і чоловічої публіки. Зауважимо, що у 

кожному з номерів журналу приблизно 5 рекламних матеріалів, які 

здебільшого розраховані на жінок та лише близько 10,0 % цих публікацій 

гендерного нейтрального забарвлення або ж рекламують продукцію для 

чоловіків. 

Ілюстративний матеріал (фото, малюнки) розміщені на кожній сторінці 

видання. А у журналі «Счастливая» приблизно 98 сторінок. Журнал 

надзвичайно багатий ілюстративним рядом, що викликає зацікавленість у 

читачів. 

Стосовно авторського складу досліджуваного видання, то варто 

зазначити, що авторами журналу є виключно жінки – 8 осіб. Чоловіки 

займають посади фотографів та дизайнерів (2 осіб). Дослідження авторів-

дописувачів не є однозначним. Адже показники в залежності від номеру 

журналу є різними, тобто немає стабільної тенденції. Хоча автори-дописувачі 

жіночої статті переважають над чоловіками. І лише у трьох номерах                        

(№1, №3, №12) співвідношення чоловіки/жінки відповідають показникам 

50/50 (%). А загалом числові показники коливаються від: 14,3/85,7 (%)                                   

до 50/50 (%). 

Отже, більшість сучасних жінок намагається проявити себе на роботі, у 

стосунках з чоловіком, у вихованні дітей, навіть у політиці, тобто прагне 

виконувати різноманітні соціальні ролі, поєднуючи професійну та сімейну 

сферу життєдіяльності. Крім того, жінка бажає постійно розвиватись як 

цілеспрямована особистість та підтримувати себе у формі, а також стежити 

за новинками у світі моди. Усебічно розвинена жінка – центральний образ 

сучасних періодичних видань для жінок. 
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2.2. Сучасна періодика для чоловіків: гендерне наповнення 

Тема чоловічих журналів є маловивченою як в Україні, так і за її 

межами. Причинами цього є те, що, по-перше, чоловіча періодика виникла не 

так давно; по-друге, поява чоловічих журналів є результатом дуже 

специфічного історичного явища, а саме «сексуальної революції». Остання 

стала не тільки чинником появи журналів для чоловіків як таких, а й 

спонукала видавців висвітлювати на їхніх сторінках відверті теми, що й досі 

вважається непристойним, тому ці видання і залишаються за межами 

наукових досліджень. 

Тему чоловічих видань в Україні вивчали науковці С. Дозморова, 

В. Демченко. Варто зауважити, що їхні розвідки висвітлюють лише окремі 

аспекти проблеми, як правило, автори торкаються типологічних 

особливостей чоловічих журналів. 

Дослідник В. Демченко, систематизуючи функції сучасного глянцю, 

відзначає те, що «гламурний» часопис «втішає, вчить споживати, але 

забороняє страждати, думати, мати сумнів і – що не мало важливо – не 

припускає іронічного ставлення до свого видуманого світу. Він не дозволяє 

засумніватися у тому, що світ вічної молодості, обов’язкового успіху і лише 

найприємнішого проживання життя і є справжня реальність, а не казка, 

вірити в яку так само дивно, як і в досягнення всесвітнього братерства, 

рівності й свободи на землі [48, 9].  

В. Демченко схвально говорить про намагання журналу, показати своїм 

читачам лише позитивні сторони життя: «У цьому світі немає старості (з нею 

борються і її перемагають чудодійними засобами і дотриманням правильного 

способу життя) та потворності (негарна жінка – це та, яка не працює над 

собою), немає болю, хвороб, нещасть (у глянцевих журналах, де друкуються 

біографії знаменитостей, усі хвороби і згубні схильності обов’язково 

долаються героєм)» [48, 11]. 
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На Заході традиція гендерної журналістики має глибші корені. Так, 

німецький учений Е. Фукс у своїй книзі «Історія смаків. Буржуазне століття» 

описує тілесне, еротичне та сексуальне як мистецтво; ще один німецький 

учений-філософ Г. Маркузе у книзі «Ерос і цивілізація» вивчає розвиток 

західної цивілізації і вбачає майбутнє країн у новій сексуальній моралі. 

Незважаючи на неоднозначне ставлення, чоловічі часописи – реалія 

сучасного медіа-ринку і викликають певний науковий інтерес. 

Так склалось, що чоловічий журнал за своєю суттю є еротичним. Цю 

тенденцію започаткував в 1953 році Х. Хефнер своїм на той час епатажним 

виданням «Playboy». Половину часопису заповнювали фотографії 

напівоголених та оголених жінок, а решту займали тексти, що були написані 

найбільш популярними та відомими сучасними письменниками, політиками 

тощо (Дж. Апдайк, Дж. Керуан, Т. Кенсі, В. Набоков). З часом журнал 

потрапив і на територію колишнього Радянського Союзу, але Х. Хефнер 

змінив концепцію видання, бо він розумів, що публіка пострадянського 

простору суттєво відрізняється від американської. Видавець пішов на ризик і 

вилучив тексти із журнального простору, максимально збільшивши візуальну 

частину, тому, за словами Е. Боренстейн: «на Заході читач «Playboy» може 

завжди послатися на чималу кількість у цьому журналі цікавих інтерв’ю з 

відомими людьми чи публікацію оповідань популярних письменників, 

камуфлюючи цим Свой інтерес до візуальної частини журналу», а для 

вітчизняного читача процес читання заміщався процесом споглядання, що й 

зумовлювало ракурс сприйняття таких видань.  

Чоловічі журнали існували й до «Playboy», але якщо користуватись 

класифікацією В. Боннер-Смеюхи, то це були професійні та чоловічі журнали 

за інтересами: «Мисливець», «Рибалка», «За кермом» та інші. Чоловічого 

журналу у загальному сенсі, а тим більше, так званого елітарного чоловічого 

журналу не було. Розпад СРСР був тим потужним поштовхом, що зруйнував 

створену за 70 років систему засобів масової інформації і пропаганди. Тому 

тільки на початку 90-х рр. у Росії з’являються російськомовні видання 
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західних журналів, і першим був «Playboy», а перший його російський 

редактор Артемій Троїцький став майже національним героєм, активним 

учасником столичних вечірок та незмінним членом журі всіляких конкурсів 

краси. Пізніше стали з’являтись і російські чоловічі журнали: травень 1996 р. 

– «Ом», березень 1998 році – «XXL», а у конкурсі «Обкладинка року», що 

проводився у березні 2001 році, у номінації «Чоловічий журнал» брало 

участь уже шість видань: «Ом», «Ведмідь», «Андрій», «Playboy», «Ось так», 

«XXL». 

В Україні оформлення підсистеми чоловічої преси тільки-но 

розпочалося. Головною тенденцією є заповнення цієї типологічної ніші 

продуктом західного виробника, а відсутність досвіду, традицій та брак 

коштів зумовлюють хиткість та мінливість національного часопису для 

чоловіків. 

Чоловічі журнали, популярні в Україні та Росії, мають зовсім інший 

характер, аніж американський «Playboy» [49, 206]. Відповідь на питання про 

таку відмінність все більше цікавить сучасних дослідників. Так склалося 

історично. У 60-ті рр. минулого століття Європа та Америка пережили 

«сексуальну революцію», а СРСР був закритою країною, у межах якої 

пропагувались пуританські ідеали цнотливості. Увесь цивілізований світ 

спокійно сприймає «Playboy», бо історія розвитку цього журналу вже більше 

ніж 50 років, західні країни «виросли» разом із цим виданням, в Україні ж, 

наприклад, офіційно «Playboy» з’явився у вересні 2005 року і це була новина. 

Справді, український і західний менталітети розрізняються дуже 

кардинально. Про це свідчить навіть і той факт, що в червні 2009 р. було 

підписано Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України», 

яким було запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність 

(від штрафу до семи років позбавлення волі) за зберігання порнографії 

(раніше вона передбачалась тільки за виготовлення і збут). Тоді постало 

питання, що ж вважати порнографією. У листопаді 2005 році у пресі можна 

було прочитати повідомлення про закриття журналу «FHM», тому що, на 
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думку генерального директора Independent Media Ukraine Ю. Стефанишини, 

«FHM» не відповідає менталітету українських чоловіків. За її словами, якби 

видавництво могло адаптувати журнал до умов місцевого ринку, то, швидше 

за все, зберегло б цей проект, але умови договору із власниками бренда цього 

не передбачали. Тоді компанія запустила новий проект «Men’s Health», бо у 

випадку із цим журналом у компанії є права на адаптацію. Ю. Стефанишина 

відзначила, що вони задоволені першими результатами продажу тиражів і 

рекламних зборів. Директор проекту «EGO Mens Magazine» 

Н. Коломийченко також не виключала, що однією з головних причин відходу 

зі сцени «FHM» стало його іноземне походження. «Менталітет українських 

чоловіків не прийняв цього, здавалося б, перспективного проекту. Наш читач 

хоче отримати те, що цікаве саме йому, а не передрук із західних аналогів» – 

говорила вона [49, 206]. 

Видавець журналу «Max» В. Поляков впевнений, що закриття «FHM» 

стало підтвердженням того, що інтересам масової аудиторії, на яку 

орієнтується більшість існуючих чоловічих журналів, дорогий глянець поки 

що не відповідає. 

У червні 2001 року на сторінках російського журналу «XXL» власник 

видавництва «Квітень», яке займається випуском журналу, А. Уваров сказав: 

«Просто дуже хотілось робити гарний чоловічий журнал. Російський, але 

водночас цілком на західному рівні. Іронічний, не дурний і дуже по-доброму 

цинічний… Мені хотілось зробити журнал, який би підіймав настрій 

молодим, здоровим, шанолюбним людям» [49, 207]. Однак, мета чоловічого 

журналу не обмежуються створенням настрою в молодих людей, адже: «Усі 

ми, коли переростаємо дитячі казки про безголових Іванів та безногих 

Колобків, автоматично потрапляємо в одну велику дорослу казку, що 

називається медіа. Це вона, ця казка, шелестить глянцевими сторінками 

модних журналів, підморгує рекламними роликами та заспокійливо бринить 

діджейськими голосами і непомітно формує нас за своїм образом та 

бажанням. І ми, з автоматизмом загіпнотизованих, покірно обираємо собі 
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краватки, дівчат та спосіб життя. Не ті, які ми бажаємо, а ті, що нам 

диктують» [49, 207]. Слід вказати на те, що продукція, рекламована в 

журналі «XXL», є дуже дорогою, це такі торговельні марки, як Camel Active, 

Donna Karan New York, Levis. 

В Україні усі чоловічі журнали об’єднують теми еротичного характеру. 

«Men’s Health», «XXL», «Maxim» та ряд інших видань змальовують чоловіка-

нарциса, закоханого у себе, який займається спортом заради рельєфу м’язів, 

стежить за модою, дотримується дієти, тобто займається тим, що нібито є 

актуальним на Заході. Ще одна тенденція характерна для чоловічих журналів 

пострадянських країн: присутність жінки на сторінках видань не як теми, 

фотографії чи взагалі суб’єкта обговорення, споглядання, вивчення тощо, а 

як автора самих матеріалів.  

Цікаво, що в 2001 році головним редактором російського журналу 

«XXL» була жінка – Марина Степнова, заступником редактора – теж жінка, 

Ксенія Мінц. Крім того, із майже 30 авторів одного номера журналу більше 

десяти – жінки.  

Жінка як автор чи навіть редактор чоловічого видання для 

пострадянського простору – це характерно, бо «радянська жінка» з її 

патерналістським ставленням до чоловіка впевнена, що вона як ніхто знає, 

чого хоче чоловік. Вона не тільки не боїться втручатись у чоловічу 

психологію, а й береться за її тлумачення. Жінка виховує чоловіка не тільки в 

житті, а й на сторінках чоловічих журналів, де проголошує, що чоловікові 

одягати, що взувати, як ставитись до жінки тощо. 

Таким чином, можна сказати, що чоловічі журнали є своєрідним 

дзеркалом розвитку нашого суспільства, як, мабуть, і жіночі видання, бо по 

суті кожен продавець бажає задовольнити потреби покупця, так само як 

порнографія в Інтернеті та на телебаченні – це не показних поганого тону 

власників тих чи інших каналів інформації, це індикатор того, що глядачі, 

читачі, слухачі жадають бачити, читати, чути. 
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Сучасні видання для чоловіків заповнені різноманітною інформацією 

про чоловіків. Спробуємо, проаналізувати гендерний контент сучасних 

періодичних видань для чоловіків (на прикладі видань «Men’s Health», 

«EGO», «Esquire»), які є найбільш популярними серед чоловіків різних 

вікових категорій. А також проаналізуємо контент регіональних видань 

«Свой» та «Мажор».  

Перший примірник «Men's Health» був виданий в США в 1989 році 

видавничою компанією «Rodale» аудиторією до 20 млн. осіб. Загальний 

тираж складає 1,8 млн. примірників, «Men’s Health» є найбільш високо-

тиражним чоловічим виданням у світі. З січня 2005 року журнал видається в 

Україні. Головним редактором є Дмитро Прибитько. Арт-директор – Ярослав 

Руденко, заступник головного редактора – Дмитро Куц, дизайнер – Руслан 

Головачко. 

«Men’s Health» позиціонує себе як «журнал для справжніх чоловіків». 

Основні теми – фітнес та чоловіче здоров’я. Популяризується здоровий 

спосіб життя і, відповідно до політики видання, у журналі відсутня реклама 

тютюнових виробів. 

Журнал намагається висвітлювати всі сторони чоловічого життя. На 

сторінках видання представлені такі теми: фітнес, здоров’я, чоловіча мода, 

правильне харчування, рецепти, стосунки з жінками, подорожі, різноманітна 

техніка, кар’єра. 

Глянцевий журнал для чоловіків «Men’s Health» складається з таких 

структурних одиниць (рубрик), тобто категорій аналізу тематичного 

наповнення видання: «Від редактора», «Зворотній зв'язок», «Чоловічі 

відповіді», «Бюлетень», «Елементарно», «Організм», «Про головне», 

«Дозвілля», «Чоловіча розмова», «Екстра», «Людина з обкладинки», 

«Раціон», «Життя», «Пригоди», «Персональний тренер», «Розборка», «Тест-

драйв», «Гід стилю», «Промо», «Хочу знати». 

Результати дослідження показали, що найвищий відсотковий показник 

мають категорії «Персональний тренер» (16,0%), «Елементарно» (14,1%), 
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«Екстра» (13,0%), «Раціон» (9,4 %), «Зворотній зв'язок» (5,6%) (див. 

«Додатки» табл. 6). Вважаємо їх основними тематиками журналу. Рубрика з 

найбільшим відсотковим показником – «Персональний тренер» – у свою 

чергу складається з підрубрик «Форма», «Про харчування», «F.A.Q.». Усі ці 

тематики спрямовані на фізичний розвиток чоловіка, красу його тіла, 

загартування організму, правильне харчування, аби досягти успіху в 

удосконаленні власної зовнішності. Рубрика «Екстра» містить такі 

підрубрики: «Стосунки», «Про харчування», «Спорт», «Знання», «Людина з 

обкладинки». У цих матеріалах увага читачів, а це переважно чоловіки, 

спрямована не лише на вдосконалення зовнішніх рис, але й на внутрішні 

характеристики та взаємостосунки з іншими людьми, найчастіше з 

протилежною статтю. Досить високий показник у рубриці «Раціон», яку 

формують кулінарні рецепти, поради для приготування смачних страв, а 

також гастрономічні вподобання чоловіків. Варто відзначити рубрику 

«Зворотній зв'язок», у якій чоловіки-читачі мають змогу задати запитання 

компетентним фахівцям стосовно тієї чи іншої проблеми і отримати 

ґрунтовну відповідь. 

Спорт для більшості чоловіків важливий аспект життя. Тому досить 

передбачуваним є висвітлення спортивної тематики на сторінках сучасних 

видань для чоловіків. У всіх найпопулярніших на сьогодні журналах для 

чоловіків («EGO», «Men’s Health», «Esquire», «Playboy», «XXL», «МАХІМ») 

порушується тема спорту. У журналах багато інтерв’ю з відомими 

спортсменами, матеріалів, що стосуються різних видів спорту, найчастіше, 

боксу, бодібілдингу, бойових мистецтв, футболу, баскетболу, волейболу, 

регбі, гандболу, тенісу, гольфу, хокею, раллі, велоспорту). Цікаво, що спорт 

описується не тільки як професійне заняття, але й як захоплення, хобі 

чоловіків, засіб для підтримки краси власного тіла та спосіб загартування 

сили волі. 

Новини спорту займають одне з провідних місць на сторінках видання. 

Описується спортивне життя в Україні та розповідають про спортивні 
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досягнення України. Автори цю тему доповнюють експрес-опитуваннями та 

фото з місця подій. Зі сторінок журналу читачі можуть спілкуватися з 

відомими спортсменами, тренерами, вболівальниками. Розповідають і про 

історію великого спорту.  

Майже вся періодика для чоловіків формує образ чоловіка-мачо – 

сексуального, красивого та забезпеченого, який стежить за своєю 

зовнішністю та займається спортом. Вікова категорія видань для чоловіків 

досить різноманітна – найчастіше це чоловіки від 20 до 40 років. Не лише на 

молодь, але й на старшу (зрілу) вікову категорію чоловіків розраховані 

журнали «Esquire», «Свой», що мають передусім інтелектуальне наповнення. 

У виданнях для чоловіків, так як і для жінок, порушуються актуальні 

проблеми різних статей. 

Глянцевий журнал для чоловіків «EGO» також складається з низки 

різноманітних змістових рубрик. Зокрема, «Слово редактора», «Календар», 

«Топ музика», «Топ drink», Топ ланч», «Топ кіно», «Тест-драйв», «Репліка», 

«EGOістка», «Інтерв’ю», «Тема», «Особлива риса», «Цифри», «Репортаж», 

«Особистість», «Думка», «Фотопроект», «Напрямок», «EGO-коктейль», 

«Бойовий листок», «Стиль», «Парфюм», «Грумінг», «EGOпромоушн», 

«Світське життя», «Extra time». 

Найбільший відсотковий показник займають матеріали рубрики 

«Інтерв’ю» – це інтерв’ю з чоловіками, які досягли успіху і стали відомими 

всьому світу (15,4%). «Репліка» (10,1%) – рубрика, що складається з 

публікацій розповідного характеру – оповідань, філософських роздумів, 

статей. Матеріали цієї рубрики спрямовані на внутрішній світ чоловіка, 

актуальні питання, що хвилюють чоловіків. Цікавою і оригінальною є 

рубрика «Фотопроект» (9,6%), яка завдяки фотознімкам (своєрідний 

фоторепортаж) відображає захоплення чоловіків. У рубриці «Тема» (8,5%) 

порушуються питання про жінок, які привертають увагу чоловіків. Рубрика 

«EGOістка» (7%) – фоторубрика (жіночі фото на певну тематику) (див. 

«Додатки» табл. 7). 
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Журнал «Esquire» почав видаватись у 1932 році в США, а завдяки 

популярності та збільшенню накладу у 1957 році на основі нього було 

засновано журнал «GO» як щоквартальний додаток про моду, який був 

орієнтований на чоловіків, старше 30 років. 

Поява в Україні журналу була запланована на 2011 рік, проте в 2010 

році в Москві була демонтована реклама нового номера російської версії 

журналу, головною темою якого було запитання – навіщо зірки шоу-бізнесу 

йдуть у політику. У зв’язку з неоднозначною ситуацією в Україні його вихід 

відклали ще на рік. Лише в березні 2012 року журнал допустили до друку. 

Після виходу першого номера в Україні редакція отримала величезну 

кількість запитань, коментарів, побажань, погроз і пропозицій. «Esquire» 

випускається російською мовою, що породжує чимало невдоволень зі 

сторони читачів. Більшість матеріалів «Esquire» вирізняються 

інтелектуальним спрямуванням та часто стосуються політичних тем, мають 

викривальний зміст. Під рубрикою «Діло» розміщено матеріали про відомих 

людей зі сфери політики, економіки, аналізуються історії їхніх злетів та 

падінь.  

Наприклад, головним героєм однієї зі статей був Джон Макафі, який 

створив колись доволі популярний антивірус McAfee. Читачі дізнаються, 

чому він припинив в подальшому займатися своїми розробками («Джунгли 

зовут. История безумств неумного бизнесмена». – Esquire. – 2013. – лютий). 

Або це може бути історія-розслідування про визначну у світі мистецтва 

картину, яку викрали («Христа ради» ». – Esquire. – 2012. – квітень). В 

рубриці «Політика» запропоновано матеріали журналістів, які розповідають 

про своє ставлення до провідних партій нашої країни, подаються коментарі. 

У першому українському номері була опублікована стаття викривального 

характеру про життя Ю. Тимошенко в колонії («Колониальный стиль». – 

Esquire. – 2012. – квітень). Варто зауважити, що авторами матеріалів є 

високосвічені та відомі люди з різних куточків планети, які пропонують 

побачити світ з іншого, невідомого боку. Так, у рубриці «Здоров’я» 
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розповідають про художника, який малює свої автопортрети під впливом 

різних наркотичних речовин («Культура употребления». – Esquire. – 2012. – 

листопад). Рубрика «Краса» часто описує людину з незвичною, 

неформальною зовнішністю. У журналі подані фото з людьми, які зробили 

тату на обличчі на згадку про важливі події в їхньому житті. Коментарі до 

фото досить оригінальні: не стосуються зображення, а розповідають про 

українських політиків, яких не заарештували за різноманітні порушення 

закону («Чтобы вспомнили». – Esquire. – 2012. – листопад). 

Журнал «Esquire» містить 12 рубрик: «Від редактора» «Діло», 

«Політика», «Правила життя», «Книги», «Читання», «Числа», «Стиль», 

«Жінка», «Добро і любов», «Здоров’я», «Краса». Кожна з рубрик часто 

поєднує в собі незвичні матеріали, що стосуються різних тем. Найбільший 

відсотковий показник у рубрик «Діло» (30%), «Політика» (21%), «Правила 

життя» (9%) (див. «Додатки» табл. 8).  

Журнал «Esquire» створює дещо інший образ чоловіка, аніж інші 

чоловічі видання. «Чоловік «Esquire» – успішний і цілеспрямований, 

упевнений у собі, він досягнув того етапу в житті, коли чітко розуміє, чого 

бажає і чого прагне, він розуміється на гарних речах і має уявлення про 

досягнення культури, бажає отримувати якісну інформацію, що стосується 

усіх сфер життя. Тобто часопис себе позиціонує не просто як розважальне 

видання, а як журнал для вишуканих, розумних і начитаних чоловіків з 

жагою до пригод і відмінним смаком [18, 16]. 

Що стосується еротичної тематики, в «Esquire» вона фактично 

відсутня. Журнал бажає бачити чоловіка, який не розважається, а хоче бути 

обізнаним у різноманітних сферах життя (починаючи з волонтерства, і 

закінчуючи політикою). 

«Esquire» не оминає увагою і жіночу стать. Рубрики «Добро і любов», 

«Жінка» наповненні матеріалами про ділових жінок, жінок шоу-бізнесу, 

актрис тощо. Журнал закликає чоловічу аудиторію поважати представниць 

слабкої статі, формуючи образ чоловіка-джентльмена. В «Esquire» майже 
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відсутні романтичні теми. На прикінцевих сторінках журналу є постійна 

рубрика «Стиль», яка спочатку публікує фото брендового одягу у вигляді 

цікавих, художньо оформлених світлин. У другій частині рубрики 

розповідається про цікавинки з історії одягу та надаються модні поради. 

Майже всі матеріали супроводжуються фотографіями чоловіка у діловому 

костюмі – успішного бізнесмена, що повинен дотримуватися етикету скрізь і 

всюди (Такой простой // Esquire. – 2012. – листопад); Опять тройка // Esquire. 

– 2012. – січень). 

Досить інформативною є постійна рубрика «Числа», яка подає цікаві 

факти різноманітної тематики (від культурологічних проблем до політичних). 

Рубрика щоразу присвячується новій темі: від сеансів у кінотеатрах України 

та кількості показів фільмів за певний квартал («Расписание сеансов». – 

Esquire. – 2012. – травень) до статей із шокуючими цифрами боргів країн, 

смертностей, вживання наркотичних засобів та інших рекордних цифр. 

У журналі є ще такі рубрики як «Читання» і «Книги». У першій 

«Esquire» пропонує повісті та уривки з книг знаменитих письменників. 

Відомо, що в американській версії публікувались Стівен Кінг, Лоренс Блок, 

Вільям Тревор, роман Трумена Капоте «Сніданок у Тіффані». Також з 

дозволу режисерів публікуються оригінальні уривки сценаріїв («Джанго 

освобожденный». – Esquire. – 2012. – травень). Ця рубрика дозволяє читачам 

ознайомитись з цікавими та популярними виданнями. Що стосується 

рубрики «Книги», то у ній подані критичні статті про творчість різних 

письменників. 

Реклама спиртного вирізняється незвичайним оформленням. 

Рекламують зазвичай досить відомі світові бренди: («Chivas – живи по-

лицарськи». – Esquire. – 2012. –листопад). Епатажність реклами не в тому, що 

вона представляє алкоголь як засіб розваги і пропагує надмірне його 

вживання; а в тому, що реклама наповнена історіями виникнення відомих 

брендів та їх засновникам. 
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У рубриці «Правила життя» розміщені цікаві матеріали про людей, які 

творять сьогодення: спортивних тренерів, письменників, акторів. 

Знаменитості розповідають про події з їхнього життя, які раніше не були 

відомі широкому колу читачів («Леонардо Ді Капріо». – Esquire. – 2012. – 

січень). В американській версії у 1999 році було надруковане інтерв’ю Усама 

бен Ладена із заголовком: «Привіт, Америко! Мене звати Усама бен Ладен». 

Часто інтерв’ю дають люди, яких не показують щодня по телевізору, та які 

не з’являються на сторінках інших глянцевих журналів, про яких забули або 

взагалі не знали. Наприклад, у російській версії журналу історію свого життя 

розповідає маловідомий актор і музикант Кевін Бейкон («Кевин Бейкон». – 

Esquire. – 2012. – вересень). 

Проаналізувавши журнал для чоловіків «Esquire», можна зробити 

висновок, що видання має інтелектуальне наповнення та індивідуальний 

характер. На відміну від іншої періодики, він формує образ чоловіка як 

різносторонньої особистості. Це чи не єдиний чоловічий журнал, який 

ставить жінку у своїх матеріалах на рівні з чоловіком. Хоча «Esquire» і 

позиціонує себе як видання для людей від 25 до 40 років, вікова аудиторія в 

нього досить різноманітна. Цікаву та пізнавальну інформацію з усіх сфер 

життєдіяльності може дізнатися не тільки чоловік, а й жінка. 

Щодо регіональної періодики, то проаналізовано журнал для чоловіків 

«Мажор», який розповсюджується у Вінниці та Вінницькій області. Шеф-

редактор журналу – Юлія Кривошєєва. Головний редактор – Тарас 

Чорноіван. Тематичне наповнення журналу представлене такими рубриками: 

«Від редакції», «Дівчина з обкладинки», «Wild Girls beaty», «Force Major» 

(розповіді кількох успішних людей про себе у довільній формі), 

«Захоплення», «Гаджети», «Спорт», «Здоров’я», «Інфографіка» (непостійна 

рубрика), «Fashion», «Бізнес», «Зірка номеру», «Стосунки», «Уроки», «Poker 

baby» (змінна рубрика), «В Нок-Ауті». Особливостями видання є велика 

кількість рубрик у вигляді фотосесій (жіночих, чоловічих). Видання 
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перенасичене рекламою, деякі рубрики суто рекламного наповнення. Тому 

вважаємо недоцільним створення контентних таблиць.  

Найвищий відсотковий показник у таких категоріях (рубриках): «Wild 

Girls beaty», «Force Major» (17,0%), «Захоплення» (14,0%), «Спорт» (10,8%), 

«Fashion» (8,2%), «Зірка номеру» (6,0%) (див. «Додатки» табл. 9). 

Спостерігаємо, що в журналі переважають матеріали, присвячені фешен-

індустрії, моді та молодіжним захопленням, способам відпочинку, а також 

умінню тримати себе у спортивній формі та гарно виглядати. 

Наповнення журналу вирізняється невеликими за обсягами 

матеріалами інформаційних жанрів (замітки, репортажі). 

Читацька аудиторія видання гендерно спрямована як на чоловічу, так і 

жіночу публіку, хоча журнал позиціонує себе як журнал для чоловіків. 

Журнал «Свой» – приклад чоловічої регіональної періодики. Часопис 

виходить щомісяця накладом п’ять тисяч. Мова видання – російська. Це одне 

з небагатьох періодичних видань, яке утвердилося в регіоні та має великий 

попит. Видання створене як часопис, що спеціалізується на чоловічих 

розвагах. Журнал призначений для чоловіка, який іде в ногу з часом та 

стежить за новинками у різних сферах життя. Потенційними читачами 

журналу є люди середнього та старшого віку, які цікавляться риболовлею, 

полюванням, зброєю. Видання не схоже на типові чоловічі глянцеві журнали, 

в яких переважають жіночі фото еротичного характеру. 

Щодо тематичного наповнення часопису, то «Свой» має чотири 

рубрики, що містять підрубрики відповідної тематики. У рубриці «Свой 

інтерес» (35,0%) – цікава інформація для автолюбителів. Рубрика «Туризм» 

(25,0%) наповненою цікавою інформацією для проведення відпочинку, 

кожний номер присвячений визначним туристичним місцям Вінниччини та 

світу. Рубрика «Полювання» (20,0%) містить відомості для любителів зброї, 

для чоловіків, які не уявляють свого життя без активного відпочинку. У 

рубриці «Риболовля» (20,0%) йдеться про все, що стосується цього 

захоплення, корисні поради тощо (див. «Додатки» табл. 10). 
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Щодо жанрового наповнення, то найчастіше трапляється інтерв’ю: 

героями видання є чоловіки, які реалізували себе в улюбленій справі, досягли 

успіху в професійній діяльності та знайшли своє хобі. Великі яскраві фото та 

життєві історії доповнюють матеріали й створюють цілісну картину. 

Цікавим на сторінках журналу «Свой» видається жанр репортажу, що 

вирізняється особливим викладом. Репортаж найчастіше розміщують на 

розвороті видання, значна кількість фото дає можливість якнайточніше 

розкрити тему. Окрім того, у часописі використовують статтю. Автор подає 

тему із судженнями, оцінками експертів, аналізує явище або ситуацію. 

Найчастіше цей жанр використовують у рубриці «Туризм». Популярними на 

сторінках журналу є коментарі експертів, бліцопитування з різних тем. 

Проводять опитування людей різного віку, соціального статусу, подають 

відмінні судження, щоб вибудувати найбільш чітку характеристику 

порушуваної теми. 

Рубрика «Своя цікавість» – це різноманітна інформація про новинки 

техніки, поради щодо сімейного устрою, кращі місця для відпочинку у 

Вінниці та Вінницькій області. 

Журнал намагається охопити максимальну кількість інформації для 

того, щоб читацька аудиторія була поінформована про новинки у різних 

сферах життєдіяльності. 

Новини спорту займають одне з провідних місць на сторінках видання. 

Описується спортивне життя в місті Вінниці та розповідається про спортивні 

досягнення України. Цю тему доповнюють експрес-опитуваннями та фото з 

місця подій. На сторінках журналу читачі можуть спілкуватися з відомими 

спортсменами, тренерами, вболівальниками. 

Журнал надає якісну інформацію про найяскравіші культурні події 

України за місяць. Наприклад, фестиваль прогресивного джазу у м. Луцьк 

або турнір «Стріла Давнього Києва» у столиці. На сторінках часопису є 

також анонси кінострічок, де читач дізнається про кращі фільми вітчизняного 

та закордонного виробництва.   
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У рубриці «Психологія» містяться поради, як запобігти депресії, 

покращити настрій та налагодити стосунки в колективі чи сім'ї. Також можна 

знайти різні психологічні тести, завдання, логічні задачі. 

До кожної рубрики вдало дібрана тематична реклама. Наприклад, якщо 

мова йде про полювання, то на розвороті журналу розміщується рекламна 

інформація про сучасні види зброї. Немає реклами одягу, чоловічої 

косметики, адже журнал спеціалізується на чоловічих захопленнях, а не на 

зовнішності чоловіка. 

У виданні є інформація юридичного змісту, подають відомості про 

новації в законах, які стосуються мисливства та риболовлі. На сторінках 

часопису також є цікавинки для початківців, які ще не осягнули весь світ 

того чи іншого захоплення. У журналі є поради, консультації професіоналів 

(юристів, лікарів, психологів). Журнал намагається формувати образ 

успішного чоловіка, який досягнув у житті багато, адже в нього є улюблене 

захоплення (хобі). 

Щодо жанрового наповнення журналу «Свой», то виклад матеріалу 

найчастіше висвітлюється в інформаційних (репортажі, інтерв᾿ ю) та 

аналітичних (кореспонденції, статті) жанрах. 

Журнал «Свой», який утвердився на вінницькому мас-медійному ринку 

та знайшов свого читача, відрізняється від глянцевих чоловічих видань. На 

його сторінках немає матеріалів еротичного спрямування, відвертих жіночих 

фото. «Свой» створений інформувати про захоплення сучасного мужнього 

чоловіка. 

Проаналізувавши найпопулярніші видання для українських чоловіків, 

з’ясовано, що найчастіше у сучасних чоловічих журналах концепт «чоловік» 

замінюється такими словами-синонімами: мен, супермен, мачо-мен, бой, 

принц, містер, Адам. Це свідчить про те, що сучасні мас-медіа намагаються 

створити образ чоловіка, що найбільше б відповідав запитам сьогодення. 
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2.3. Гендерна проблематика в сучасній українській періодиці для 

жінок і чоловіків 

Гендерні проблеми – це перш за все проблеми соціальні, тобто 

проблеми не тільки жінок, а й чоловіків, проблеми всього суспільства. Вони 

не зводяться лише до взаємостосунків фізіологічних статей і розподілу ролей 

у відтворенні населення. 

На різних етапах історичного розвитку і в різних соціальних умовах 

ролі жінок і чоловіків визначались настільки своєрідно, що пояснити їх лише 

фізіологічними особливостями неможливо. Іншими словами, відмінності 

соціальних ролей набагато складніші, ніж фізіологічні відмінності. 

Чоловічі і жіночі ролі в суспільстві формуються й визначаються 

соціально. Тому їхня зміна в сторону більш справедливого розподілу 

ресурсів і доходів, прав і обов’язків є способом досягнення реальної гармонії 

і забезпечення прав людини. Таким чином концепція гендеру ставить у центр 

проблеми не жінок, а стосунки між статями. 

Гендерні опозиції неподільні й завжди взаємно зумовлюють та 

підсвідомо доповнюють одна одну, їхній зміст розкривається через принцип 

єднання протилежностей, що перебувають у постійній соціальній взаємодії. 

Поняття жінка в науковій літературі кваліфікують як «людину, яка з моменту 

свого народження вважається іншими особою жіночої статі, з огляду на 

наявність у неї відповідних зовнішніх статевих органів; та, яка так себе 

визначає». Трактування поняття чоловік є ідентичним за критеріями дефініції 

концепту жінка, але йдеться про людину іншої статі, а саме: «чоловік – це 

людина, яка з моменту свого народження сприймається іншими як особа 

чоловічої статі, з огляду на наявність у неї відповідних зовнішніх статевих 

органів; та, яка так себе визначає» [110,7]. 

Гендерні стосунки пронизують всю культуру, суспільний устрій, 

державні інститути, методи прийняття рішень і стиль мислення. Вони 

накладають потужний відбиток на мову, звичаї, мистецтво, навіть на 

економіку. 
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Процес гармонізації гендерних стосунків бачиться як складова частина 

загальнодемократичного процесу. Але не можна розраховувати на те, що 

демократизація сама по собі автоматично призведе до вирішення гендерних 

проблем – світова практика показує, що для цього потрібні окремі зусилля. 

Кожна особа грає багато соціальних ролей, і одними з таких соціальних 

ролей є гендерні ролі – тобто набір соціальних моделей поведінки для жінок 

та чоловіків. Вже від народження кожна людина одержує певний статус 

відповідно до статі, тобто суспільство в залежності від того, хто народився – 

дівчинка/жінка чи хлопчик/чоловік, – чекає від неї/нього певної поведінки і 

пропонує певний набір прав і обов’язків в суспільному і сімейному житті. 

Гендерні ролі відрізняються в суспільствах з різною культурою і 

змінюються з часом. Історично від чоловіків і жінок суспільство очікувало 

виконання різних гендерних ролей. Існував гендерний розподіл праці, 

традиційний для патріархального суспільства: жінка – вихователька дитини, 

домогосподарка, доглядальниця; чоловік – батько-годувальник, захисник, 

здобувач засобів для існування. 

У наш час для жінки стала припустимою робота поза домом, бажано 

сумісна з домашньою працею і внутрішньосімейними ролями, для чоловіка – 

працівника поза домом, лідера і керівника. Теорія гендерної рівності 

передбачає надання жінкам і чоловікам однакових можливостей реалізувати 

себе в різних гендерних ролях, бо тільки біологічні ролі, пов’язані з 

продовженням роду, закріплені природою виключно за відповідними 

статями. 

Усю працю соціологи умовно розділяють на продуктивну та 

репродуктивну. Продуктивна праця (оплачувана) – піднімає соціальний 

статус особи, оцінюється суспільством як «робота» в прямому смислі слова. 

Репродуктивна праця (неоплачувана) – включає в себе народжування і 

виховання дітей, піклування про членів родини, ведення домашнього 

господарства. Репродуктивна традиційно вважається «природною» для жінки 

і, як наслідок, не помічається і не оплачується суспільством. У бідних 
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суспільствах більшою частиною вона є важкою ручною роботою, що займає 

багато часу. Майже завжди репродуктивна праця призводить до подвійного 

навантаження жінки – праця «на роботі» + праця вдома. 

Гендерний аналіз продуктивної / репродуктивної праці дає можливість 

зробити певні висновки: неоплачувана праця є невидимою для економіки і не 

враховується в економічних розрахунках; згідно зі звітами людського 

розвитку практично в усіх країнах світу жінки працюють більше, ніж 

чоловіки (виконують 2/3 всієї роботи у світі); в індустріальних країнах 

загальний робочий час у чоловіків розподілено так: 2/3 на оплачувану працю 

та 1/3 – на неоплачувану, а для жінок – навпаки. Тому чоловіки отримують 

більш вагому частину прибутків та визнання їхнього економічного внеску у 

той час, коли праця жінок у більшості випадків репродуктивна, невизнана та 

залишається неоплачуваною. За даними ООН, жінки заробляють 1/10 

частину всього доходу та володіють менш ніж 1/100 всієї світової власності. 

В Україні ситуація не набагато відрізняється від загальної. Соціологи 

підрахували, що українська жінка в середньому витрачає на сімейні справи 

(приготування їжі, прання, придбання продуктів тощо) у 6-8 разів більше 

часу, ніж чоловік. Прибиранням квартири займається понад 80% жінок і 

лише до 20% чоловіків. Особливо разючі гендерні відмінності в бюджеті 

позаробочого часу. Так, приготування їжі забирає у жінок 10-12 годин на 

тиждень, у чоловіків – 1-1,5 години, купівля продуктів – відповідно 4 і 

півгодини, прання – 4 години і 15-20 хвилин тощо [71, 80]. 

Професійне зростання жінки в суспільстві має свої джерела, ознаки і 

тенденції. Вони є визначальними в усіх сферах життя та діяльності жінки, а 

особливо в освіті. Часто джерелом формування особистості майбутньої жінки 

і її професійного кредо є сім’я та школа. Гуманізація освіти в сучасних 

умовах розвитку суспільства, в ідеалі, передбачає повернення школи до 

дитини, повагу її особистості, гідності, довіру до неї, прийняття її 

особистісних цілей, запитів, інтересів. Соціологічні опитування доволять, що 

кращі господарі класу – це дівчатка, найкращими ученицями є також вони, а 
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ще кращими редакторами шкільних газет, організаторами колективних справ, 

вихователями своїх же однокласників. Прояви лідера-жінки, майбутнього 

професіонала, часто залишаються непоміченими, не підтримуються сім’єю, 

школою, позашкільним закладом, друзями. І тому на межі століть 

відбувається переосмислення як проблем виховання молоді в цілому, так і 

виховання молодої генерації жінок України, лідерів-професіоналів 

національної системи розвитку держави й державності. 

Відомо, що в освітніх організаціях серед працівників за гендерним 

показником переважають жінки, саме тому важливим є аспект жіночої 

кар’єри. Результати соціально-психологічних досліджень показують, що 

жінки не менше, ніж чоловіки, зацікавлені в кар’єрному зростанні та 

підвищенні свого освітнього рівня, орієнтовані на престиж, високу заробітну 

платню, мають не менше почуття відповідальності. Але відомим є й той 

факт, що жіночій кар’єрі об’єктивно заважає природна, біологічна роль 

жінки, яка пов’язана з необхідністю поєднання професійних, подружніх та 

материнських функцій. 

Гендерна проблематика полем для дискусій (особливо на сторінках 

журналу «Критика» початку ХХІ ст., де ставилися доволі зухвалі питання на 

кшталт «Хто боїться привиду матріархату?», «Чари та почвари 

феміністського дискурсу», «Гендерні діти лібералізму», «Пришестя 

дискурсу», «Жіноча догма» тощо), суперечок, утверджень, творчих колізій 

тощо. Невичерпною темою можна вважати й поєднання «жінка-автор», 

«жіночий простір», «жінка-текст», «жіноча література» тощо. Відповідно, 

осмислення поняття «нова» жінка викликало бурхливу суспільну реакцію, 

але витоки цій принциповій тенденції закладалися ще у ХІХ столітті (Ольга 

Кобилянська, Марко Вовчок, Наталя Кобринська, Олена Пчілка, Леся 

Українка), хоча й донині українська інтелектуальна атмосфера нагадує 

передгрозовий стан, коли йдеться про гендерні стереотипи й необхідність 

їхнього подолання [151, 11]. 
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Наявні в суспільстві проблеми гендерної нерівності мають своє мас-

медійне відображення. Часто саме засоби масової інформації, що відіграють 

визначальну роль у формуванні суспільної думки стосовно важливих 

суспільних проблем, формують і закріплюють у масовій свідомості визначені 

норми гендерної поведінки, продукують гендерно-стереотипні образи жінок 

та чоловіків, які постають на сторінках друкованих видань, у теле- та 

радіопросторі. Образи жінок, створені й ЗМІ, часто сповнені гендерних 

упереджень та є сексистськими. 

Цю ситуацію аналізувало багато фахівців у галузі гендеру. Збігаючись 

із розвитком гендерних досліджень у країні, залученням до поля наукового 

вивчення гендерних відносин у суспільстві теми, що була табуйованою для 

радянської наукової думки, з одного боку, та явних трансформацій медійного 

поля, набуття засобами масової інформації нових, порівняно з попереднім 

радянським періодом, функцій, видозміною самих способів функціонування 

медій – з іншого, гендерні питання в мас-медіа почали усвідомлюватись на 

межі метатеоретичних підходів, як у галузі гендеру, так і комунікативістики. 

Радянський лад, із його соціальним замовленням на активні ролі жінок 

у публічній сфері (передусім на ринку праці) та егалітарною ідеологією, 

відповідно визначав способи висвітлення жінок засобами масової інформації. 

Цьому сприяла й специфіка принципів функціонування мас-медій за 

радянської доби; із притаманною їм суворою системою контролю за 

комунікативними інститутами та такою ж жорсткою ідеологічною 

визначеністю – джерела інформації мали слугувати інтересам держави, а не 

суспільства чи мас. Участь у суспільному виробництві, за теоретичними 

положеннями марксизму, була вирішальною умовою, що мала визначати 

соціальний статус жінки. 

Сучасні трансформації вітчизняних комунікативних інститутів 

характеризуються їхнім повільним поворотом до так званої лібертаріанської 

моделі (В. Шрамм, Ф. Сіберт і Т. Пітерсон) з приватною власністю на 

інформаційні засоби в умовах вільної конкуренції ідей. Лібертаріанські ідеї 
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декларують право всіх людей на знання як природне, ґрунтуючись на 

принципах свободи інформації – як свободи її вільного поширення, так і 

свободи отримувати необхідну інформацію. Оскільки ці моделі, як 

відзначають фахівці, є нормативними, вони не завжди відповідають реаліям, 

що ми й спостерігаємо. 

Стосунки між жінкою й чоловіком та її місце у суспільстві – питання, 

якими переймається громадськість. Залежно від виваженості, вдумливості, 

відповідального підбору гендерних характеристик, що подаються у 

журналістських текстах, формуються сучасні та майбутні погляди громадян 

на розуміння таких понять, як «гендерна рівність», «гендерна гармонія», 

«гендерна чуйність» тощо [67, 4]. 

Цивілізованим шляхом вирішувати «гендерне питання» в Україні 

можна лише на ґрунті національних традицій та світового досвіду. Деякі 

позитивні зміни помітні в тлумаченні суспільних проблем, зокрема 

гендерного паритету (рівності), суто жіночими виданнями. На сьогодні в 

Україні існує понад сто подібних часописів. Але варто зазначити, що 

більшість із них присвячена лише побутовому відображенню життя, де 

значна увага звертається на інтимну сферу, світську поведінку, різні плітки 

тощо. Досить мало висвітлюються духовні, моральні, психологічні проблеми, 

а також тенденції та явища, що стосуються відродження жіночої 

самосвідомості. Тема чоловічих журналів та чоловічого образу в пресі є 

маловивченою в Україні. 

Зміни, що охопили всі сфери соціуму, вплинули на існуючі стереотипи 

гендерної поведінки. Тому проблематика місця і ролі чоловіка та жінки в 

суспільстві акцентує увагу на дослідженнях про прагнення, інтереси й 

уподобання представників обох статей. Цілком закономірно, що перед 

дослідниками різних наукових сфер гостро постає проблема вивчення 

гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві. 

Гендерні питання вивчають у міждисциплінарному аспекті, тому 

останнім часом з’явилося багато досліджень, у яких предмет обговорення 
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стосується одночасно різних галузей науки – філософії, лінгвістики, 

журналістики, соціології, політології та багатьох інших. 

Фіксуючи стан вивчення гендерних проблем у мас-медіа, дослідження 

в цій галузі зосереджувались передусім на вивченні змісту мас-медійної 

продукції з позиції гендеру. У поле наукового осмислення та відповідного 

аналізу потрапили проблеми репрезентації чоловіків і жінок мас-медійними 

засобами, зміна образів жінок та чоловіків, що їх подають ЗМІ, проблеми 

гендерних стереотипів у них, типологізація гендерно-стереотипних 

зображень людей залежно від їхньої статі. Значну частину наукових розвідок 

присвячено ретроспективним оглядам гендеру в мас-медіа (оскільки ця 

тематика в радянські часи практично не вивчалася).  

Окремою темою дослідницького зацікавлення в цій царині стали ті 

перетворення, яких зазнали образи жінок та чоловіків у ЗМІ. Дослідник 

Р. Кушнір вважає, що з точки зору функціональної психології на сучасному 

етапі розвитку суспільства жінки у своїх вчинках можуть використовувати 

чотири базових інструменти: слабкість, силу, розум і сексуальність. Чоловіки 

можуть використовувати лише інструмент сили і розуму. Слабкість – 

соціально прийнятна можливість демонстрації фізіологічної або 

психологічної неможливості виконати дію. Сила – соціально прийнятна 

можливість демонстрації фізіологічного або психологічного 

самоствердження і відповідно виживання. Розум – можливість використання 

психофізіологічного мисленнєвого апарату для ефективного самовиживання. 

Сексуальність, як інструмент жінки, пов'язаний не так із відсутністю такої 

риси і відповідно можливості використання її в чоловіка, як з природно 

сильнішим сексуальним потягом середньостатистичного чоловіка загалом до 

жінок, ніж середньостатистичної жінки загалом до чоловіків. Більшість 

успішних жінок використовують вищеназвані інструменти послідовно й 

рівноцінно. Мабуть у цьому й полягає велике мистецтво – мистецтво бути 

жінкою [38, 2]. 
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Засоби масової інформації відіграють важливу роль у формуванні 

образу «сильної» жінки, причому досить часто сила характеру підмінюється 

суто фізичними зусиллями. 

Що стосується українських видань, то вони розставляють акценти у 

ролях чоловіка й жінки за давньою класичною схемою, де хрестоматійно 

переважають інтереси чоловіків. Наприклад, газета «Факти» регулярно подає 

на останній сторінці фотографії привабливих напівоголених жінок. Часто 

можна спостерігати, як чоловіки, придбавши видання, починали читати, 

тобто переглядати газету з кінця, нехтуючи навіть політичними перипетіями, 

економічними струсами, інфляцією і девальвацією перед зображенням жінки 

в купальнику [67, 36]. Це свідчить про те, що чоловіки досі сприймають 

жінку здебільшого за її зовнішніми показниками, вважаючи її основним 

призначенням красу, споглядання, насолоду. Хоча в реальному житті жінки 

навчилися керувати не гірше чоловіків, але якраз останні неохоче 

сприймають жіночі досягнення й успіхи. Варто зауважити, що шалена 

кількість відносно дешевої «жовтої преси» пропонує чимало низькопробних 

вульгарних матеріалів, де жінка виступає як істота нижчої від чоловіка 

природної статі. Хоча бульварні видання притаманні будь-якій розвиненій 

країні, все ж в Україні панує їхнє засилля (при невихованості й 

нерозбірливості читацьких смаків, збуджених формальною свободою 

вибору), тому формування «другорядності», «підпорядкованості» жінок 

тиражується і психологічно насаджується у нашій країні великою мірою. 

Тому не виникає сумніву, що така преса не здатна адекватно оцінити роль 

жінки у суспільстві чи сприяти зміні стереотипів [67, 37]. 

За даними опитування, проведеного Центром соціальних і 

маркетингових досліджень Соціс-Геллап, 55% українських громадян 

вважають, що жінки й чоловіки мають в Україні однакові права, лише 35% 

опитаних визнали, що чоловік і жінка в українському суспільстві все ще 

нерівноправні. Якщо ж подивитись на кількість жінок у парламенті та на 

керівних посадах у державних структурах, можна зробити висновок, що факт 
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рівноправності існує хіба, що «на папері», декларативно [41, 10]. Але ніби 

для того, аби компенсувати панування чоловіків у різних сферах суспільної 

діяльності, ринок мас-медіа України пропонує так звані жіночі видання, 

кількість яких значно перевищує оригінальні випуски для чоловіків. 

Зміни в українському суспільстві впродовж останніх десятиріч свідчать 

про те, що Україна, хоча повільно, але все віддаляється від стереотипного 

образу жінки, для якої єдиними цінностями лишилася кухня, діти і родина. 

Відомо, що вплив ЗМІ на масову свідомість досить сильний. Не 

винятком є й жіноча періодика. Розширюючи своє коло впливу на соціум, 

вона створює деякі образи жінок та вказує їм правила поведінки у 

суспільстві. Проаналізувавши наукові праці деяких дослідників можна 

зауважити, що основними стереотипними моделями жіночих образів є 

берегиня, барбі, ділова жінка. В образі берегині суспільство розуміє жінку, як 

господиню дому. Важливість цієї складової настільки значуща, що деякі 

дослідники схильні виділяти окремий тип жіночої ідентичності – 

домогосподарка. Образ берегині був сконструйований цілком штучно на 

самому початку незалежності [95, 220]. Його появою та стрімким 

поширенням завдячуємо насамперед творчості українських письменників-

народників. Доволі швидко ця ідея і сам образ берегині – символ жінки-

матріарха – здобули значну популярність і почали використовуватись не 

лише письменниками чи публіцистами, але й пропагуватись громадськими і 

політичними діячами [95, 221]. 

Періодика раннього періоду незалежності України теж визначала роль 

жінки лише у зайнятті домашніми справами. Згодом стереотип поповнився 

деякими іншими критеріями. Берегиня – це й мати, гарна господиня, яка 

увесь Свой час присвячує збереженню родинного вогнища, добробуту, 

сімейного достатку, вихованню дітей. Головна смислова домінанта образу 

берегині – абсолютизація жіночих репродуктивних функцій. Іншою 

невід’ємною складовою образу берегині є роль господині дому, опікунки 

родини і хранительки домашнього вогнища. Подібний стереотип можемо 
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побачити у жіночих журналах радянських часів, де в основному теми 

присвячувались ремонту, вихованню, та іншим «не чоловічим» справам. 

Варто додати, що ці функції жінки мають як свої переваги, так і недоліки. 

Серед перших можна назвати жіноцтво, яке має певну силу – оберігати 

суспільство, але з іншого боку – обмежене у своїх обов’язках. Важливо 

зазначити також, що образ берегині яскраво виражений на сторінках 

часопису «Жінка», який зберіг традиції радянських часів. 

Образ барбі – також колоритний й має свої переваги та недоліки. Цей 

тип поведінки вбачає в жінці ляльку, яка живе в своє задоволення, 

намагається наздогнати різноманітні модні тенденції, турбується про свою 

зовнішність. Засоби масової інформації активно тиражують та розвивають 

цей образ, зокрема у численних жіночих часописах («Натали», «Лиза», 

«Женский журнал»). Вони інформують жінок про те, чому віддають перевагу 

чоловіки, формуючи відповідні стандарти, і пропонують численні поради, як 

найкраще їх досягти. 

Саме з цих журналів жінки дізнаються, що для досягнення життєвого 

успіху вони мають бути вродливими, стрункими, молодими, сексуальними, 

гнучкими, гарно вбраними, вправними у домогосподарстві та догляді за 

дітьми. 

Журнали пропагуючи стиль життя барбі, який ще називають «гламур», 

створюють ілюзію щастя та успіху. Жінки, що піддалися впливу, починають 

мислити так, як це роблять успішні героїні на сторінках видань. 

Альтернативні моделі фемінності, до яких слід віднести насамперед 

ділову жінку і феміністку, в українському суспільстві та й закордоном 

сприймаються неоднозначно. Адже жінки у цьому випадку намагаються 

виконувати чоловічу роботу, тим самим зрівнюючи себе у правах із сильною 

статтю. Ділова жінка – ще один стереотип, який полягає у характеристиці 

жінки, як кар’єристки, людини, що заклопотана лише роботою, успішним 

просуванням по службовій драбині. 
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Проте опанування ролі ділової жінки та досягнення успіху в 

професійній діяльності – нелегке завдання для жінки, оскільки попри 

економічну конкуренцію та бюрократичні перешкоди їй доводиться долати 

гендерні стереотипи та проривати бар’єри чоловічої кланової замкнутості у 

царині великого бізнесу та політики. 

Іншою альтернативною моделлю є образ феміністки. В сучасному 

українському суспільстві ця модель, очевидно, найменш популярна. Жінки 

вбачають у цьому відмову від жіночності та повному стиранні кордонів між 

чоловіками та жінками. 

На сторінках сучасної жіночої періодики (на прикладі видань «Жінка», 

«Натали», «Женский журнал») можна знайти різні тлумачення концепту 

«жінка». Не завжди такі тлумачення мають однозначний зміст. Тому їх варто 

поділити на кілька категорій (відповідно до ролей, які виконує жінка в тому 

чи іншому середовищі): 1) жінка та соціум, 2) жінка й чоловік, 3) жінка й 

духовність, 4) жінка та сім’я, 5) жінка й краса.  

Найбільше різноманітних визначень трапляється при розгляді 

співвідношення «жінка і чоловік». Наступною за кількістю визначень є 

категорія «жінка та соціум», далі «жінка та духовність»; майже однакова 

кількість визначень у поєднаннях «жінка та сім’я» і «жінка та краса». 

Таким чином, стосунки жінки з протилежною статтю найчастіше 

висвітлюються в жіночих періодичних виданнях і концепт «жінка» 

вживається саме в контексті «жінка і чоловік». Але водночас чимала 

кількість визначень цього концепту належить до категорії «жінка та соціум», 

наявний взаємозв’язок жінки з процесами, що відбуваються в суспільстві. Як 

показують результати дослідження, роль жінки в соціумі важлива й на 

сучасному етапі розвитку жіноча особистість стоїть на рівні з особистістю 

чоловіка (гендерна демократія). Принаймні це можна спостерігати при 

аналізі матеріалів жіночої періодики. Визначення концепту «жінка», що 

належать до категорії «жінка та духовність», теж часто висвітлюються в 

жіночих журналах, а тому можна помітити взаємозв’язок духовності жінки з 
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її стосунками з чоловіком, без якого не можливе продовження роду й 

реалізація духовного материнського призначення. 

Концепт «жінка» трапляється на сторінках жіночої періодики й при 

висвітленні взаємозв’язку «жінка та сім’я». Більшість сучасних жінок 

намагається виявити себе не тільки у кар’єрі та виконувати суспільно 

важливі ролі, а й у родині – бути берегинями домашнього вогнища та 

матерями. Пристосованість до такого способу та ритму життя, за якого 

поєднуються професійна та сімейна сфери життєдіяльності, жінкам, 

вочевидь, вдається. Не дивно, що концепт «жінка» вживається в журнальних 

матеріалах й у визначеній категорії «жінка та краса». Адже сучасна жінка – 

це активна особистість, яка намагається виявити себе в багатьох сферах 

діяльності, має завжди підтримувати себе у формі та стежити за своєю 

зовнішністю. 

 

Висновки до розділу 

Виявлено особливості гендерного контенту сучасних видань для жінок 

та чоловіків та здійснено порівняльний аналіз досліджуваних журналів. За 

допомогою методу контент-аналізу, складено гендерно-контентні таблиці та 

проаналізовано отримані показники. З’ясувано тематичне, жанрове, 

ілюстративне наповнення найбільш популярних на сьогоднішній час видань 

для жінок і чоловіків, авторський склад журналів, а також розміщення 

реклами у них через призму гендерного аспекту. За одиницю (категорію) 

аналізу тексту обрано основні рубрики видань. Підраховувалась частота  

(кількість) матеріалів тієї чи тієї рубрики. Цифрові показники фіксують 

відсоток матеріалів певної рубрики від загальної кількості публікацій у 

виданні. 

Популярними виданнями серед жінок  до сорока років є журнали 

«Натали», «Женский журнал», «Cosmopolitan», «Mini». Серед жінок 

старшого віку цікавим залишається журнал «Жінка». Серед молодих дівчат 

найбільш актуальним є журнал «Mini». Також важливим вважаємо, дослідити 
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й регіональні видання для жінок, зокрема серед них «Вінничанка», 

«Счастливая». Популярність журналів виявлено завдяки анкетуванню жінок 

різних вікових категорій.  

Здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту сучасної періодики 

для жінок. Дослідження гендерного контенту сучасних видань для жінок 

проведено на прикладі двох різних типів журналів, зокрема до І типу 

відносимо журнали «Жінка» та «Вінничанка», до ІІ типу – «Натали» й 

«Женский журнал». Видання одного й того ж типу, в першу чергу 

відрізняються між собою, що засвідчують дані проведеного дослідження, але 

кардинально різні журнали за типами: спрямуванням, тематикою, аудиторією 

читачів. Хоча  й схожі за жанровим наповнення, в усіх журналах переважають 

інформаційні жанри. Але у виданнях І типу чимала кількість матеріалів 

художньо-публіцистичних жанрів, а у виданнях ІІ типу – матеріалів 

аналітичних жанрів.  

На сторінках «Жінки» та «Вінничанки» жінка переважно виступає в ролі 

матері, берегині домашнього вогнища. Та часто жінка розглядається у 

стосунках з чоловіком. Таким чином, спостерігаємо, взаємозв’язок духовності 

жінки з її стосунками із чоловіком, без якого не можливе продовження роду, а 

отже й реалізація духовного призначення жінки як матері. 

На сторінках журналів «Натали» та «Женский журнал» найчастіше жінка 

виступає також у взаємовідношеннях з чоловіком. Чимала кількість матеріалів 

присвячена  питанню кар’єрного росту жінки та її ролі у суспільстві. А також 

значна частина публікацій присвячена зовнішності жінки. Таким чином, 

більшість сучасних жінок намагаються проявити себе як у кар’єрі так і в 

стосунках з протилежною статю, виконувати різноманітні суспільні ролі. 

Тобто поєднувати професійну та сімейну сферу життєдіяльності. 

Збагачуватись духовно та розвиватись як цілеспрямована особистість, а також 

підтримувати себе у формі та слідкувати за своєю зовнішністю. Саме такою 

всебічно розвиненою жінка виступає на сторінках сучасної періодики для 

жінок.  
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Засоби масової інформації є важливим чинником розвитку гендерного 

паритету. Часто саме ЗМІ висвітлюють проблеми гендерної рівності. Залежно 

від типу видання визначається його гендерне наповнення. 

Рубрики досліджуваних видань для жінок досить різноманітні тому 

можна зробити висновки, що більшість сучасних жінок намагаються 

проявити себе як у роботі, так і в стосунках з чоловіками, виконуючи різні 

соціальні ролі. Вони поєднують професійну та сімейну сферу 

життєдіяльності. Важливим є духовний розвиток жінки як цілеспрямованої 

особистості, яка намагається підтримувати форму та стежити за своєю 

зовнішністю. Образ всебічно розвиненої жінки – головний на сторінках 

сучасних періодичних видань для жінок, що засвідчує аналіз їх контенту. 

Хоча контент видань різниться між собою і ця тенденція детально 

зафіксована та проаналізована (описана) у першому підрозділі другого 

розділу. 

Сучасні видання для чоловіків заповнені різноманітною інформацією. 

Виявлено особливості гендерного контенту сучасних періодичних видань для 

чоловіків (на прикладі журналів «Men᾿ s Health», «EGO», «Esquire»), які за 

результатами проведеного анкетування є найбільш популярними серед 

чоловіків різних вікових категорій. А також досліджено контент 

регіональних видань: «Свой», «Мажор». Усі результати аналізу зафіксовано у 

таблицях. 

Майже вся періодика для чоловіків формує образ чоловіка-мачо – 

сексуального, красивого та забезпеченого, який стежить за своєю 

зовнішністю та займається спортом. Вікова категорія видань для чоловіків 

досить різноманітна – найчастіше це чоловіки від 20 до 40 років. Не лише на 

молодь, але й на старшу (зрілу) вікову категорію чоловіків розраховані 

журнали «Esquire», «Свой», що мають передусім інтелектуальне наповнення. 

У виданнях і для жінок, і для чоловіків порушуються актуальні 

проблеми різних статей. У журналах для жінок сталими є рубрики, які 

стосуються моди, краси, здоров᾿ я, сім᾿ ї і взаємостосунків з протилежною 
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статтю, а ще дружні та психологічні поради, способи реалізації жінки як у 

особистості у професійній діяльності. Найпопулярнішими темами у виданнях 

для чоловіків є спорт, здоров᾿ я, кар’єра, хобі. Як бачимо, тематика рубрик 

досліджуваних видань та тем, які вони порушують, досить широка й 

різноманітна. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ГЕНДЕРНІ КОНЦЕПТИ В СУЧАСНІЙ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНІЙ 

ПЕРІОДИЦІ 

 

3.1. Висвітлення гендерного макроконцепту «жінка» на сторінках 

сучасних видань для жінок і чоловіків  

Концептуальне сприйняття й тлумачення гендерного поняття «жінка», 

що висвітлюються на сторінках сучасної гендерно маркованої преси в 

Україні, потребує окреслення полі функціональності гендерних 

інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття цього образу та його 

ролі й призначення в суспільстві. 

Сучасний стан суспільних відносин все більше спрямований на 

використання знань, навичок та творчих здібностей жінок, потребує 

активного залучення їх до різних сфер життєдіяльності.  

Концептуальне сприйняття й тлумачення поняття «жінка», що 

висвітлюються на сторінках сучасної преси для жінок в Україні та за її 

межами, потребує визначення поліфункціональності гендерних 

інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття образу жінки та її ролі й 

призначення в суспільстві. 

 За визначенням багатьох українських вчених, зокрема В. Дем᾿ янкова, 

С. Жаботинської, О. Кубрякова та ін., терміном «концепт» позначають мовну 

одиницю, особливу за своєю природою, яка є носієм найрізноманітнішої 

інформації. Можна визначити, що концепти – своєрідні знаки, коди, за 

допомогою якх можна прочитати й медіа текст [26, 110].  

Спробуємо визначити гендерний концепт «жінка» на сторінках 

гендерно маркованої періодики. Дослідники виділяють чимало різноманітних 

концептів, зокрема індивідуальні й групові, реальні й потенційні, 

загальнолюдські й національні. В. Іващенко подає також гендерні, до яких 

належать концепти «чоловік» і «жінка», що є базовими концептами культури 
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й охоплюють не лише «описово-кваліфікаційні», а й «чуттєво-вольові» та 

«образно-емпіричні» істотні особливості [26, 115]. 

Дослідник В. Демченко, систематизуючи функції сучасного глянцю, 

відзначає те, що «гламурний» часопис «втішає, вчить споживати, але 

забороняє страждати, думати, мати сумнів і – що не мало важливо – не 

припускає іронічного ставлення до свого видуманого світу. Він не дозволяє 

засумніватися у тому, що світ вічної молодості, обов’язкового успіху і лише 

найприємнішого проживання життя і є справжня реальність, а не казка, 

вірити в яку так само дивно, як і в досягнення всесвітнього братерства, 

рівності й свободи на землі [48, 9].  

В. Демченко схвально говорить про намагання журналу, показати своїм 

читачам лише позитивні сторони життя: «У цьому світі немає старості (з нею 

борються і її перемагають чудодійними засобами і дотриманням правильного 

способу життя) та потворності (негарна жінка – це та, яка не працює над 

собою), немає болю, хвороб, нещасть (у глянцевих журналах, де друкуються 

біографії знаменитостей, усі хвороби і згубні схильності обов’язково 

долаються героєм)» [48, 11]. 

Концепт «жінка» вживається у досліджуваних жіночих виданнях з 

різним змістовим наповненням, що підтверджує думку про багатогранність 

місця, ролі та призначення жінки у суспільстві. Дослідник Р. Кушнір вважає, 

що з точки зору функціональної психології на сучасному етапі розвитку в 

суспільстві жінки у своїх вчинках можуть використовувати чотири базових 

інструменти: слабкість, силу, розум і сексуальність. Чоловіки ж 

користуються лише силою або розумом. Слабкість – соціально прийнятна 

можливість демонстрації фізіологічної або психологічної неможливості 

виконати дію. Сила – соціально прийнятна можливість демонстрації 

фізіологічного або психологічного самоствердження і відповідно виживання. 

Розум – можливість використання психофізіологічного мисленнєвого апарату 

для ефективного самовиживання. Сексуальність, як інструмент жінки, 

пов'язаний не так із відсутністю такої риси і відповідно можливості 
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використання її в чоловіка, як з природно сильнішим сексуальним потягом 

середньостатистичного чоловіка загалом до жінок, ніж середньостатистичної 

жінки загалом до чоловіків. Більшість успішних жінок використовують 

вищеназвані інструменти послідовно й рівноцінно. 

Сучасні жіночі видання заповнені різноманітною інформацією про 

жінок і для жінок. Проаналізуємо, які тлумачення концепту «жінка» можна 

знайти на сторінках сучасної жіночої періодики (на прикладі видань 

«Жінка», «Натали», «Cosmopolitan», «Женский журнал»).  

У досліджуваних журналах знайдено чимало категорій (співвідношень) 

концепту «жінка», відповідно до ролей, які виконує жінка в тому чи тому 

середовищі: жінка та соціум, жінка й чоловік, жінка й духовність, жінка та 

сім’я, жінка й краса  (див. табл. 1) 

 

(Таблиця 1) 

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» 

 

Категорія Кількість згадувань (%) 

Жінка та чоловік 30 

Жінка і соціум 24 

Жінка й духовність 20 

Жінка та сім᾿ я 14 

Жінка й краса 12 

 

Так, до першої категорії варто зарахувати такі визначення: «Жінка – це 

талановита особистість» (Жінка. – 2010. – № 1); «Жінка – це сеньйора» 

(Жінка. – 2010. – № 3); «Жінка – це митець» (Жінка. – 2010. – № 4); 

«Бізнесвумен» (Натали. – 2011. – № 5); «Жінка – підприємець» (Натали. – 

2011. – № 6); «Леді-бос» (Натали. – 2011. – № 6); «Жінка – керівник» 
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(Cosmopolitan. – 2011. – № 7); «Жінка – імператриця» (Cosmopolitan. – 2011. – 

№ 7); «Жінка – незламна особистість» (Женский журнал. – 2011. – № 1). 

До другої категорії належать такі визначення: «Жінка – це 

цілеспрямована вродливиця» (Жінка. – 2010. – № 1); «Жінка – це кохана 

людина» (Жінка. – 2010. – № 4); «Жінка – це насамперед особистість, а не 

об’єкт для задоволення статевого потягу» (Жінка. – 2010. – № 5); «Жінка – це 

слабкість чоловіка» (Жінка. – 2010. – № 5); «Жінка – мисливець» (Натали. – 

2011. – № 4); «Жінка – мрія» («Натали» – 2011. – № 4) «Жінка – зірка» 

(Натали. – 2011. – № 4); «Жінка – Єва» (Натали. – 2011. – № 6); «Жінка – 

неприступна фортеця, яка не боїться випускати на волю своє «Я» (НАТАЛИ. 

– 2011. – № 7). 

До третьої категорії належать характеристики: «Жінка – це муза» 

(Жінка. – 2010. – № 2); «Жінка – це жива справжня богиня» (Жінка. – 2010. – 

№ 3); «Жінка – це коштовність» (Жінка. – 2010. – № 5); «Жінка – це ангел» 

(Жінка. – 2010. – № 6); «Жінка – це найкоштовніший скарб» (Жінка. – 2010. – 

№ 10); «Жінка – богиня» (Натали. – 2011. – № 2). 

До четвертої категорії відносимо такі визначення: «Жінка – це 

годувальниця» (Жінка. – 2010. – № 1); «Жінка – це берегиня козацького 

роду» (Жінка. – 2010. – № 4); «Жінка – це мати» (Жінка. – 2010. – № 4); 

«Жінка – відважна мати» (Женский журнал. – 2011. – № 4). 

До п’ятої категорії варто віднести такі поняття: «Жінка – то краса, а 

краса – то сума любові й самоповаги» (Жінка. – 2010. – № 8); «Я (жінка) – 

краса життя» (Натали. – 2011. – № 2); «Жінка – принцеса» (Cosmopolitan. – 

2011. – № 2); «Жінка – лебідь» (Cosmopolitan. – 2011. – № 4); «Жінка – 

квітка» (Женский журнал. – 2011. – № 4). 

Значна кількість визначень трапляється при співвідношенні «жінка і 

чоловік». Наступною за кількістю визначень є категорія «жінка та соціум», 

далі – «жінка та духовність»; майже однакова кількість визначень у 

поєднаннях «жінка та сім’я» і «жінка та краса». 
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Таким чином, стосунки жінки з протилежною статтю найчастіше 

висвітлюються в жіночих періодичних виданнях і концепт «жінка» 

вживається саме в контексті «жінка і чоловік». Але водночас чимала 

кількість визначень цього концепту належить до категорії «жінка та соціум», 

наявний взаємозв’язок жінки з процесами, що відбуваються в суспільстві. Як 

показують результати дослідження, роль жінки в соціумі важлива, на 

сучасному етапі розвитку жіноча особистість стоїть на рівні з особистістю 

чоловіка (гендерна демократія). Принаймні це можна спостерігати при 

аналізі матеріалів жіночої періодики. 

Визначення концепту «жінка», що належать до категорії «жінка та 

духовність», теж має місце в жіночих журналах, а тому можна помітити 

взаємозв’язок духовності жінки з її стосунками з чоловіком, без якого не 

можливе продовження роду, а отже, й реалізація духовного материнського 

призначення. 

Концепт «жінка» трапляється на сторінках жіночої періодики й при 

висвітленні взаємозв’язку «жінка та сім’я». Більшість сучасних жінок 

намагається виявити себе як у кар’єрі (виконувати суспільно важливі ролі), 

так і в родині (бути берегинями домашнього вогнища та матерями). Концепт 

«жінка» вживається в журнальних матеріалах й у визначеній категорії «жінка 

та краса», що є передбачуваним і логічним, оскільки існує споконвічне 

прагнення жінок до вдосконалення власної зовнішності. 

Завдяки проведеному дослідженню було з’ясовано, що найчастіше в 

сучасних жіночих журналах («Жінка», «Натали», «Cosmopolitan», «Женский 

журнал») концепт «жінка» замінюється такими словами-синонімами: пані, 

панночка, леді, вумен, дама, мадам, міс, місіс, Єва. 

О. Сінчак зауважує, «що українська мовна картина світу репрезентує 

зовнішній вигляд жінки шляхом його означення за такими параметрами: за 

кольором шкіри і волосся; за будовою тіла та зростом; в опозиції               

вродлива / невродлива; в опозиції гарно зі смаком вбрана / неохайно 

(недоладно) вбрана, нечупарна» [162, 152]. 
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Оскільки українській жінці, на думку Н. Зборовської, властиві такі риси 

як енергійність і непідкореність, то «естетика стрункості» виявляється 

наскрізним мотивом щодо характеристики осіб жіночої статі. 

У свідомості кожного народу сформувався Свой ідеал жіночої вроди. 

Етнічний ідеал жінки, особливо її зовнішній вигляд, тісно пов'язаний з 

національними культурними символами.  

О. Сінчак зауважує, що національний ідеал вроди «слід врахувати при 

конструюванні етикетних формул для висловлення компліментів». У 

науковій статті, присвяченій саме зовнішньому вигляду української жінки як 

об’єкта фразеологічної репрезентації, дослідниця наводить такий приклад: 

«У індійців слони асоціюються з величавою грацією, тому сказати жінці, що 

вона ходить, як слон, означає зробити їй комплімент, тоді коли європейську 

жінку таким порівнянням можна образити»  [162, 154]. 

Одним із стійких гендерних стереотипів є уявлення про те, що жінка 

повинна бути гарно, одягненою зі смаком, носити одяг, який їй личить. Цей 

стереотип позначився на номінаці: птахів (павичка – жінка, яка має 

привабливе вбрання і привабливий зовнішній вигляд); предметів (лялька – 

гарна жінка, схожа на іграшку вбранням і виглядом); дерев (новорічна 

ялинка); квітів (чічка). 

Уявлення про жінку, що здатна вразити зовнішнім блиском, 

прикрасами, концептуалізує метафорична номінація новорічна ялинка; а 

діалектне чічка віддзеркалює іншу грань концептуальної ознаки: жінка, що 

дуже любить чепуритися, наряджатися, часто змінювати вбрання. 

Здійснюючи концептуальний аналіз гендерно маркованої лексики, 

дослідники схильні виділяти концептуальну ознаку «фізична сила, здоров’я». 

Вважаємо за доцільне виділити два концептуальні аспекти «здоровʼ я жінки» 

і «фізична сила». 

Уявлення про фізично здорову жінку концептуалізуються у номінації 

калина (здорова, повносила жінка) і рум'яне яблуко (здорова, свіжа жінка). 
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О. Сінчак зауважує, що «українські означення жінки здорова, як корова 

(про міцну здорову жінку); баба як тур (про кремезну жінку); баба як гармата 

(про сильну, здорову жінку); на противагу польському ідеалу тендітної 

панночки, не характеризують маскулінність як ваду жінки [162, 156]. 

Метафорична номінація засвідчує асоціативні преференції для 

вербалізації вікових особливостей жінки, на які можуть накладатись 

різнотипні психологічні та соціально-рольові ознаки. Об’єктивізація цієї 

концептуальної ознаки здійснюється за допомогою назв: рослин, плодів 

(липа, очеретина, вереснева айстра, молоде дерево, мак, ружа, травнева 

троянда, груша (самотня молода жінка та її печалі); зооморфізмів (римунда, 

телиця, тьолка, теличка, кішечка); птахів (лебідка, ворона, пава); музичних 

інструментів (клавіша); предметів (пластилін – молода жінка, яка легко 

піддається впливу з боку інших людей) тощо. 

Цікаво, що в сучасній жіночій періодиці жінка порівнюється з різними 

природними стихіями, тваринами, рослинами. Щодо перших паралелей 

знайдено такі порівняння: «Жінка – лебідка» (Cosmopolitan. – 2011. – № 4); 

«Жінка, немов птах» (Жінка. – 2010. – № 8); «Жінка – хитра кішка» (Женский 

журнал. – 2011. – № 4). Краса рослинного світу не випадково часто нагадує 

жіночу вроду, тому бачимо такі варіанти-метафори: «Вона (жінка) – одинока 

берізка» (Жінка. – 2010. – № 4); «Панночка з цвіту вишні» (Жінка. – 2010. – 

№ 6); «Жінка – це квітка» (Женский журнал. – 2011. – № 4); «Жінка – горда 

польова квітка» (Женский журнал. – 2011. – № 6). Непередбачуваність 

характеру й змінність настроїв жінки часто порівнюють із природними 

явищами й стихіями: «Жінка – зірка» (Натали. – 2011. – № 4); «Жінка – 

мисливець» (Натали. – 2011. – № 4); «Жінка – гроза» (Женский журнал. – 

2011. – № 1).  

Висвітлені у досліджуваних жіночих журналах визначення концепту 

«жінка» тематично розгалужені, тому спостерігаємо, що в жіночій періодиці 

жінку намагаються змальовувати як всебічно розвинену особистість, котра 

виявляє себе в різноманітних сферах життєдіяльності. 
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У поодиноких випадках концептуальна ознака «стара» свідчить про 

позитивні риси жінки, що передаються метафоричною номінацією 

«пташечка», «сива голубонька». 

Синтез вікової ознаки старості та негативних психологічних ознак є 

універсальною закономірністю функціонування фемінітивів. Наприклад, у 

французькій мовній свідомості ознака старості негативно впливає на 

характер жінки, тому з жінкою важко домовитись про що-небудь. Номінація 

«мацьора» актуалізує не тільки ознаку віку «стара», а й передає уявлення про 

жінку, яка має низький соціальний статус.  

Як бачимо, за сумарними показниками з невеликою перевагою 

переважає концептуальна ознака жінка середнього віку в поєднанні з 

концептуальною ознакою стара жінка [162, 162]. 

Ф. Мухутдінова у дослідженні виділяє концептуальні ознаки, які 

містять характеристику жіночої мови. Цікавим виявився той факт, що 

потреба жінки у багатослів’ї «підсилюється гіперболізованою 

характеристикою, неможливістю примусити жінку мовчати». Також 

дослідниця виділяє ознаку «балакучість», при цьому наголошуючи на тому, 

що це постійна ознаки жінки, яка «поєднується з іншими характеристиками 

жіночої поведінки – потребою плакати і йти». Негативна оцінка цієї ознаки 

пов’язана з «неінформативністю жіночої мови». Ф. Мухутдінова наголошує 

на тому, що «для жінки її мова – це її зброя з усіма функціями – оборонятися, 

нападати, уражати…» [146, 170]. 

За кількісними показниками метафоричні номінації, українська жінка 

більше схильна до суму, журби , ніж до радісного, безтурботного настрою. 

Об’єктивізація першої концептуальної ознаки здійснюється за допомогою 

назв: дерев (верба, тополя – сумна жінка, сосна – зажурена жінка); птахів 

(лелека – сумна жінка, зозулька – засмучена жінка, сумна, вдова, перепілка – 

тужлива жінка, горлиця – жінка, що тужить і сумує, ластівка – тужна жінка, 

чайка – жінка у стані афекту, частіше розпачу, відчаю; рослин (стеблина в 
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росі – беззахисна, зажурена жінка); архетипних природних явищ (осінній 

промінь – засмучена жінка); предметів (свічка – розчарована життям жінка). 

Лише фольклоризм «весела рибка» функціонує зі значенням «жінка у 

гарному настрої», тобто містить позитивний оцінний компонент. 

Об’єктивізація концептуальної ознаки «доброзичлива, приязна зі 

знаком плюс» здійснюється за допомогою назв птахів (голубонька – ніжна, 

ласкава жінка, голубка, голобонька – добра жінка, горличка, лебідонька – 

ніжна жінка); абстрактних понять (серце – ніжна жінка, душа – жінка з 

прекрасними рисами характеру, втрачене щастя – жінка, яка є джерелом 

приємних емоцій, щастя); зооморфізмів (кицька – лагідна, добра жінка); назв 

доби (погожа літня днина – лагідна, добра жінка); назв водного простору 

(вечірня ріка – спокійна, ніжна, ласкава жінка); міфонімів (янгол-охоронець – 

жінка як втілення шляхетних людських рис). 

У сферу метафоричної об’єктивізації потрапляє фемінно маркована 

концептуальна ознака жінка, яка виділяється з-поміж інших (8 номінацій): 

зірка – видатна жінка; королева – жінка, видатна і найкраща в якій-небудь 

царині; богиня, цариця – жінка, що є об’єктом поклоніння, до якої шанобливо 

ставляться; кіношна королева – жінка, яка на виду; папороті цвіт – 

незвичайна жінка; тигрова лілія, чайна троянда – велична жінка. 

Серед позитивних концептуальних ознак виділимо такі: жінка, яка 

завжди підкоряється, не суперечить, поступається в усьому (зооморфізми: 

телиця, овечка, ягниця; назви дерев: сосна, ялина); жінка, яка швидка, 

вправна у роботі, діях (птахи: горобчик – дуже рухлива, спритна; перепілка – 

жінка, яка швидко рухається; пташка – швидка, вправна жінка; яка швидко 

рухається і пересувається; тварина: риба – швидка у пересуванні, рухлива 

жінка; предмет: веретено – спритна, моторна жінка); енергійна, активна, 

діяльна жінка (природні явища: грім-баба – дуже енергійна, активна, бойова 

жінка; вогонь – пристрасна, запальна жінка; птах: квочка – активна жінка; 

тварина: видра – енергійна жінка; предмет: опала – запальна жінка); жінка, 

яка користується повагою (куниця, пава, богиня, цариця) [162, 180]. 
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Спостерігаємо, позитивні характеристики, які входять до аспекту 

емоційно-психологічних характеристик, концептуалізують жінку як горду, 

доброзичливу, ніжну істоту, енергійну, із запальною вдачею, наділену 

гарними моторними властивостями: швидку, вправну, активну, діяльну, таку, 

що користується повагою, викликає захоплення. 

У російській мові сформувались такі стереотипні уявлення стосовно 

сприйняття жінки: це «добра, ніжна істота», яка повинна бути «скромною, 

сором’язливою», а коли потрібно – й «рішучою, енергійною, сильною                                  

[162, 170]. 

Ознака «самотня» концептуалізує жінку, яка не має родини або не живе 

в родині: верба, калина, билина, груша, зірка, зозулька – самотня жінка; 

голубиця Ноєва – самотня жінка, яка не має пари й не може визначитися в 

житті. Актуальним для концептуалізації жіночої самотності є те, що в 

подружньому житті жінка виявляється не завжди щасливою; цю семантику 

передає номінація зозуля. 

Образ знервованої, неспокійної жінки є актуальним для гендерної 

картини світу. Його репрезентують такі метафоричні номінації: зооморфізми 

(квочка – знервована, збуджена, розгнівана жінка; брикається, мов дика 

лошиця – знервована, занепокоєна жінка); птахи (пташка – збентежена, 

схвильована жінка; наполохане пташа – перелякана, неспокійна жінка; чапля 

– занепокоєна жінка); предмети (полохлива, мов свічка – неспокійна, 

тривожна жінка). 

На позначення спокійної жінки із супровідними позитивними 

конотаціями засвідчена одна оригінальна номінація – «вечірня ріка»                  

[162, 189]. 

Зупиняючись на духовних характеристиках жінки, пов’язаними з її 

внутрішнім психічним життям, стереотипізованими особливостями жіночої 

натури, варто виділити концептуальну ознаку «піддатливість жіночої натури 

вихованню, впливу» – торба, лоза, душечка – жінка, яка абсолютно 

позбавлена будь-яких переконань, ціннісних орієнтацій та й взагалі всіх тих 
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якостей, з яких складається поняття «особистість», здатна повністю 

розчинятися не тільки в чоловічих справах, але і в його характері, звичках, 

уподобаннях…» [162, 172]. 

Серед позитивних морально-етичних якостей у семантичній структурі 

метафоричних фемінітивів актуалізації зазнають такі ознаки: сумлінне 

ставлення до роботи; уміння гідно себе тримати; уміння викликати до себе 

довіру. 

Провідну модель гендерних взаємовідносин у суспільстві відображено 

на сторінках ЗМІ переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. 

Аналіз гендерних ролей жінки та чоловіка дозволяє глибше зрозуміти 

концепт жінка, чоловік, їхні відгалуження – мати, дружина, батько тощо.  

Гендерні відношення неподільні й завжди взаємно зумовлюють та 

підсвідомо доповнюють одна одну, їхній зміст розкривається через принцип 

єднання протилежностей, що перебувають у постійній соціальній взаємодії. 

Поняття жінка в науковій літературі кваліфікують як «людину, яка з моменту 

свого народження вважається іншими особою жіночої статі, з огляду на 

наявність у неї відповідних зовнішніх статевих органів; та, яка так себе 

визначає» [62, 201].  

Трактування поняття чоловік є ідентичним за критеріями дефініції 

концепту жінка, але йдеться про людину іншої статі, а саме: «чоловік – це 

людина, яка з моменту свого народження сприймається іншими як особа 

чоловічої статі, з огляду на наявність у неї відповідних зовнішніх статевих 

органів; та, яка так себе визначає» [62, 215].  

Розуміння понять «жінка», «чоловік» відбувається через чітке 

усвідомлення гендерної категорії, що позначає особу протилежної статі 

(С. Хрисанова, А. Вежбицька). Так, С. Хрисанова зазначає, що «чоловіче – 

чоловічий стиль життя, чоловічі стратегії поведінки, чоловічі етнообрази – 

можливо ідентифікувати тільки через жіноче – протилежності в єдності 

жіночого і чоловічого як у структурі особистості, так і в соціумі загалом»             

[6, 77–78]: «…Навряд чи хто буде заперечувати ту думку, що в руках жінки 



111 
 

 
 

знаходиться великий вплив на справи людства – і добрий, і злий. Творець 

дарував їй не ту владу, котра б підкоряла слабкого сильному і діяла 

примусово, але зате Він надав їй вплив, котрий підпорядковує сильного 

слабкому, та ще так, що сильний не помічає цього, бо не відчуває 

приниження або втрати свободи» (Женский журнал. – 2013. – березень). 

Зазначимо, що бінарну пару «чоловік – жінка» визначено так: жінка – 

це «особа жіночої статі, протилежне до чоловік», а чоловік – «особа 

чоловічої статі, протилежне до жінка» [2, 276–281]. Однак журналістські 

інтерпретації гендерних понять, безперечно базуючись на загальних 

номінаціях, суттєво відмінні й характеризуються творчим підходом у 

використанні, осмисленні та публіцистичному трактуванні: «А де поруч 

жінка й чоловік, там має бути тонка психологія людських взаємин»                  

(Натали. – 2013. – червень). 

Дослідниця Д. Малишевська, зокрема, звертає увагу на таку 

закономірність, коли для жінки будь-яке порівняння з чоловіком має 

здебільшого позитивну оцінку [4, 100], а для представників чоловічої статі 

порівняння з жінкою є виключно негативним явищем: «Жінки мудріші, 

сильніші, витриваліші й толерантніші, ніж ми, чоловіки» (Men’s Health. – 

2010. – березень); «Я – жінка. Всі на мене дивляться. Я не маю права бути 

гіршою чоловіків». (Натали. – 2010. – квітень). Жінки, на відміну від сильної 

статі, мужньо усвідомлюють свої проблеми і комплекси, здатні обговорювати 

їх. Багато чоловіків бояться говорити про психологічні проблеми, їм 

здається, що це принижує їхню мужність. У результаті, жінки живуть довше, 

а часом і щасливіше за чоловіків. На це впливають визначені гендерні 

стереотипи. 

Тож, основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів 

«чоловік» та «жінка» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме 

через конкретизацію семантичних характеристик гендерних концептів, що 

описують соціальні сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз 

друкованих ЗМІ України.  



112 
 

 
 

Важливою у гендерному дискурсі ЗМІ є концептосфера «чоловік – 

дружина» та виконання представниками обох статей ролі одружених: 

«Одружений чоловік у віці 34 – 36 років із середнім рівнем доходів» 

(Женский журнал. – 2010. – березень); «Присутність на письменницьких 

з’їздах та інших зібраннях президента чи його дружини дає можливість 

національній еліті висловити владі свої побажання» (Жінка. – 2010. – січень); 

«Цього року ще не був, частіше приїжджає дружина» (Жінка. – 2010. – 

січень).  

Значну увагу в ЗМІ приділено ролі жінки-матері, що відображено у 

взаємовідносинах з дітьми: «Не така, як мама» (Жінка. – 2011. – вересень); 

«Яка святиня – мамина любов…» (Вінничанка. – 2011. – березень), «Коли 

була мама, вона часто нам пиріжки пекла…(Счастливая. – 2012. – січень). 

Якщо стосунки «мати-донька» переважно характеризуються 

розумінням, взаємоповагою, наприклад: «Донька, як і тато, мають стержень» 

(Вінничанка. – 2011. – вересень), «Улюблені іграшки моєї доньки – лижні 

чоботи та палки» (Счастливая. – 2011. – березень), – то взаємостосунки 

«мати-син» простежуємо двояке ставлення матері до сина і навпаки – або на 

засадах рівноправ’я, дружби, розуміння: «Мамо, я одружуюся з жінкою, у 

якої є діти» (Натали. – 2011. – липень), так і на засадах надмірної опіки з боку 

матері, про що свідчать цитати зі статей: «Будити не стане, бо нюньчик учора 

втомився на дискотеці…» (Женский журнал. – 2011. – серпень). 

Щоб краще зрозуміти, що в собі акумулює концепт «батько», варто 

звернути увагу на медійні тексти, які відтворюють відносини батька з дітьми: 

«Просто будучи батьком двох синів я згадую про їхні дитячі роки як про 

найщасливіший період свого життя» (Свой. – 2012. – грудень) тощо. 

Осмислення цих відносин у ЗМІ подає фреймову організацію концептів 

«дочка», «син». 

Характер стосунків між суб’єктами таких концептів, як «мачуха», 

«вітчим», «пасинок», «небога» доповнюють знання про концепти «жінка» та 

«чоловік», а також про гендерні ролі представників обох статей.  
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Інколи на сторінках сучасної україномовної преси для жінок і чоловіків 

фігурує концепт «мачуха», що має зазвичай стереотипне асоціативно-образне 

вираження (мачуха – зла, самолюбива особа, яка не розуміє і не любить 

нерідних дітей): «Мачуха залишила без спадку» («Жінка». – 2011. – квітень), 

хоч трапляються заголовки про мачуху з позитивним оцінним компонентом: 

«Молода мачуха» (Вінничанка. – 2012. –грудень); «Найріднішою в родині 

стала… мачуха» (Вінничанка. – 2012. – січень).  

Цілість концепту «жінка» доповнюють медійні характеристики її ролі 

бабусі, переважно з позитивним оцінним компонентом: «Кожна бабуся – 

найкраща у світі!» (Натали. – 2011. – травень); «Почім доглядальниця для 

бабусі?» (Женский журнал». – 2011. – серпень); «Бабуся – мій взірець» (Mini. 

– 2012 – листопад). Концепт бабуся акумулює в собі і числівникове 

вираження вікової характеристики представниці жіночої статі: По-новому я 

зовуся, в 37 – уже бабуся» (Жінка. – 2010. – лютий); «62-літня бабуся 

народила здорову дитину» (Вінничанка. – 2011. – грудень).  

Окрему групу становлять журнальні тексти, що відтворюють 

характеристики концепту «дідусь»: «Дідусь обіцяв купити велосипеда» 

(Свой. – 2011. – травень); «Лжеіталієць вициганив у дідуся тисячу гривень» 

(Вінничанка. – 2011. – грудень); «Тернистий шлях мого дідуся» (Жінка. – 

2010. – серпень); «Вона відмовилась від дитини, а дідусь взяв…» 

(Вінничанка. – 2010. – лютий). Інваріантом є концепт «дід», або концепт-

мінімум «дідуган», який може супроводжуватися нейтральною, або й 

негативною/іронічною конотацією: «Британське кіно: від закоханих дідуганів 

до сіамських близнюків» (Еsquaire. – 2012. – листопад). 

Характеристки за віком мають концепти «дівчина / хлопець». Так у 

заголовних комплексах типу «Дівчинка думала, що у всіх є такий охоронець, 

і розповіла про нього мамі...» (Вінничанка. – 2010. – січень); «Ще під час 

навчання у Лондонському університеті дівчина відвідала курси української 

мови» (Натали. – 2011. – січень) – відображена особа жіночої статі молодого 

віку. Концепт «хлопець» на сторінках сучасних друкованих ЗМІ має також 
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переважно нейтральну конотацію, характеризує поведінку особи чоловічої 

статі молодого віку: «За часів бабусиної молодості хлопці заходили в хату до 

дівчини тільки тоді, як приходили свататися» (Жінка. – 2010. – червень). 

Актуальними є заголовки, що відтворюють відносини «зять – теща». 

Прикметно, що концепти «тесть», «свекор» охарактеризовано на сторінках 

ЗМІ переважно нейтрально при виконанні своїх соціальних ролей: 

«Наслідуючи тестя» (Натали. – 2012. – липень); «Не в силі далі терпіти 

вибрики зятя, тесть зробив спробу поставити його на місце» (Свой. – 2011. – 

червень). Що ж до відносин «зять – теща», то в засобах масової інформації 

відображено переважно гумористичне сприйняття цих стосунків: «Веселухи 

від свекрухи і дещо від тещі» (Вінничанка. – 2011. – серпень), «Зять забув 

тещу в машині» (Натали. – 2012. – квітень), «Купіть тещу. Недорого» 

(Натали. – 2012. – квітень).  

Часто на сторінках ЗМІ трапляється концепт-мінімум «зятьок» як 

оцінний інваріант концепту «зять»: «…Прикрий зятьок» (Вінничанка. – 2010. 

– червень); «…Що ж це за фрукт такий зятьок? Як же з ним живеться дорогій 

доньці?» (Женский журнал. – 2011. – квітень); «Зять посварив батька з 

дочкою» (Жінка. – 2010. – вересень). 

Відповідно до усталених стереотипів концепт «свекруха» має 

переважно пейоративну конотацію, позначаючи людину, котра не любить 

дружину свого сина: «Свекруха навела на мене» (Вінничанка. – 2010. – 

жовтень), «Доньці Кінаха попалася свекруха-диктатор» (Натали. – 2011. – 

травень). Однак останнім часом у пресі з’являються заголовки з нейтральним 

або й позитивним оцінним компонентом концепту свекруха: «Але ж свекруха 

мала серце, зрештою, онук їй не був чужим» (Женский журнал. – 2010. – 

січень); «От свекруха – всім свекрухам свекруха!» (Жінка. – 2010. – 

листопад); «Чи стала для вас свекруха другою мамою?» («Натали. –                  

2011. – березень).  

Що ж до концепту «невістка», то його змальовано на сторінках ЗМІ 

переважно у стереотипному образі жертви: «Хто винен… невістка!» 
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(Вінничанка. – 2010. – серпень), «А винна невістка!» (Натали. – 2012. – 

вересень). Негативну конотацію переважно має і концепт «приймак»: 

«Невістки в Хорлупах теж є, звичайно, але приймацька братія набагато 

чисельніша» (Вінничанка. – 2010. – квітень). Але не завжди представники 

жіночої статі виконують лише ролі, що належать жінкам, і чоловіки – лише ті 

ролі, які належать чоловікам. У сучасному демократичному суспільстві з 

динамічним і всебічним розвитком особистості трапляються ситуації, коли 

жінка відіграє роль, скажімо батька, і навпаки – чоловік виконує роль матері. 

У медійних матеріалах, що відображають такі відносини, зазвичай вжито 

тропи для змалювання переносного значення: (Найкращі татусі – які 

заміняють маму // Натали. – 2011. – травень); Тато – «в декреті» // Мажор. – 

2013. – червень); Мама – вдома, мама – на роботі? // Женский журнал. –        

2011. – березень).  

Крім того, як жінка, так і чоловік, виконують соціальні ролі, причому 

сьогодні жінка може виконувати ролі, які раніше були прерогативою лише 

чоловіків і навпаки: «По-друге, у мене був фільм, присвячений Олені 

Левчанівській, яка була першою жінкою-сенаторкою в сенаті Речі 

Посполитої 1922–1927 років від Волині, вона представляла інтереси 

національних меншин» (Вінничанка. – 2010. – березень); «Серед перших 

жінок, представниць української міліції, що взагалі поїхали в Африку як 

поліцейські миротворці, була тоді капітан, а нині майор міліції Оксана 

Шумко» (Жінка. – 2010. – травень).  

Звернімо увагу, що в сучасній соціальній реальності стало можливим 

реалізувати себе в будь-якій соціальній ідентичності. Операція зі зміни статі 

легко перетворює чоловіка на жінку і навпаки. Ці особи можуть виконувати 

різні соціальні ролі, але проблема залишається в тому, як себе ідентифікує 

особа, яка змінила стать – чоловіком чи жінкою. Жінка, яка стала чоловіком, 

може виконувати роль сина, зятя, «другого» батька тощо, але біологічним 

батьком не стане. Індивід утрачає свою репродуктивну функцію і стає 

порожнім об’єктом у площині таких гендерних відносин. 
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Ця проблема залишається невирішеною і болючою для сучасного 

суспільства, що відображено на сторінках ЗМІ: («Ні «же», ні «ме», ні 

«кукуріку» // Натали. – 2011. – березень; «Унітаз для «третьої статі» // 

Женский журнал. – 2011. – грудень; «Австралії дозволили вибирати третю 

стать для паспорту» // Вінничанка. – 2010. – вересень). Актуальність 

порушеної на сторінках преси проблеми підсилює коментар журналістки 

Юлії Крутогрудової: «У цій країні людське створінняна ім’я Норрі Мей-

Уелбі стало першою людиною, чию стать в офіційних документах позначили 

як «невизначену» (nоt speсified)» (Men’s Health. – 2010. – березень). Саме на 

позначення такої статі використовуються лексеми середнього роду, 

фразеологізми тощо.  

Українським суспільством перверсивні форми сексуальності не 

схвалюються, тому питання про моральне право на добровільну зміну статі 

залишається відкритим. О. Соколова, слушно назвавши втрату людиною 

гендерної ідентичності нульовою статтю, порушила серйозне і досить 

актуальне на сьогодні питання. Щоправда, авторка акцентує увагу переважно 

на проблемі клонування, однак, на нашу думку, про існування статі на межі й 

появу нульової статі правомірно говорити і стосовно транссексуалів, 

бісексуалів, трансвеститів тощо. Тому питання гендерної ідентичності особи 

залишається надто актуальним і невирішеним сьогодні.  

Уважаємо, що на сторінках сучасних друкованих гендерно маркованих 

ЗМІ представлено цілий спектр гендерних взаємозв’язків, ролей і стереотипів 

у  гендерних образах, які становлять інформаційне поле сучасного 

українського медійного гендерного дискурсу. Вісь цього поля становить 

концептосфера «чоловік – жінка», тобто взаємодія основних концептів 

чоловік, жінка та їхніх дериватів за віковою категорією і ранговою оцінкою 

виконання соціальних ролей, основними з яких є складники-категорії 

«чоловік – дружина», «мати – батько», «бабуся – дідусь», «син – донька» 

тощо.  
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Варто виокремити ще один важливий концепт-максимум, що є 

невід’ємним складником гендерного дискурсу друкованих ЗМІ, це концепт 

«родина», що відтворює складну систему взаємодії дериватів концептів-

максимумів «чоловік» та «жінка».  

 Не варто оминати увагою концепт «родина» у контексті               

концептів-максимумів «чоловік» та «жінка, який об’єднує ці концепти в 

єдине ціле і доповнює різними взаємозв’язками (відношеннями). Синонімом 

до концепту «родина» є «сім᾿ я». Цей об’єднуючий концепт теж часто 

висвітлюється на сторінках сучасної періодики для жінок і чоловіків.  І 

знаходить відображення в  гендерному співвідношенні «чоловік – жінка», 

який в свою чергу поділяється на такі основні гендерні категоріальні 

відношення (категорії) з концептами-мінімумами: «дружина – чоловік», 

«мати – дитина» («мати –донька», «мати – син»), «жінка – свекруха», 

«чоловік – дружина» «батько – дитина» («батько – син», «батько – донька»), 

«син – мати», «зять – теща» та інші. Схематично це можна зобразити так:  

«родина» → «чоловік – жінка» → «дружина – чоловік» (або «мати – син», 

«батько – донька»…). 

Таким чином, доповнюють поле медійної гендерної концептосфери 

концепти-мінімуми – різноманітні нашарування та додаткові характеристики 

існуючих гендерних образів, котрі нібито чіткі і зрозумілі, але містять у собі 

чимало таємниць або залишаються за межами життєвої практики реципієнта. 

Так, не завжди прийнятними для об’єкта називання є такі концепти-

мінімуми, як «парубок», «дівчисько», «діваха», «молодиця» тощо: «Дівахи, 

розуміючи, що у них кількісна перевага, не погребували визбирати ягоди, 

поливаючи жінку словесним брудом» (Жінка. – 2010. – червень); «Здибав 

якусь дівулю і зажив у її гуртожитській кімнаті» (Вінничанка. – 2010. – 

лютий); «Кохав одне дівчисько, ми нерозлучними були» (Жінка. – 2011. – 

вересень); «Працював тоді ще парубок Василь у сусідньому селі Велика 

Глуша» (Жінка. – 2010. –квітень). 
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Цікаво детальніше дослідити гендерну концептосферу через призму 

видових характеристик концептів. Усі концепти умовно можна поділити на 

макро- та мікроконцепти або ж іншими словами на концепти-максимуми та 

концепти-мінімуми. Каркас гендерної концептосфери становлять два 

концепти, на котрих сконцентровано гендерні відносини в суспільстві – 

«чоловік» та «жінка», які позначаємо як макроконцепти або концепти-

максимуми (за А. Вежбицькою).  

Дослідниця характеризує концепт-максимум як повне володіння 

значенням слова, що притаманне звичайному носію мови, якому реалія 

відома в усьому її обсязі. Такий концепт містить енциклопедичну 

інформацію, що розширює концепт-максимум за рахунок додаткових знань 

про об’єкт. Натомість концепт-мінімум означає неповне володіння значенням 

слова, що притаманне звичайному носію мови, якому відома сама реалія, але 

вона є начебто периферійною для його життєвої практики [13, 20]. 

Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто 

найчастіше вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: 

кохана, коханка, мати, подруга, свекруха / теща, суперниця (див. табл. 2). 

 

(Таблиця 2) 

МАКРОКОНЦЕПТ «ЖІНКА» ТА ЙОГО ПОХІДНІ МІКРОКОНЦЕПТИ 

 

Мікроконцепти Кількість згадувань у виданнях (%) 

Кохана 26 

Коханка 23 

Подруга 14 

Суперниця 12 

Мама 11 

свекруха/теща 9 

Інші 6 
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 Кохана  – цей мікроконцепт, безумовно, вживається в контексті 

«чоловік/жінка» і відображає відношення чоловіка до жінки, хлопця до 

дівчини. Мікроконцепт «кохана» в усіх випадках вживання позитивно 

забарвлений і характеризує жінку з найкращих її сторін («Щаслива               

жінка – кохана жінка (Натали. – 2014. – № 3). Цей концепт відображає 

жінку, яка купається у любові та ласці чоловіка, для якої нічого не шкода 

(«Все в твоїх ногах, кохана моя, і я також (Натали. – 2014. – № 2). Часто 

концепт «кохана» замінюється такими синонімами: люба, мила, дорога, 

єдина. А також часто порівнюється з такими тваринами та птахами: 

кішка, зайчик, ластівка, лебідка. 

 Коханка – цей мікроконцепт вживається в негативному висвітленні, і 

зачасту, у відношенні «дружина – чоловік – коханка». І в першу чергу, 

коханка порівнюється з такими тваринами: змія, гадюка, ящірка, жаба, а 

ці всі земноводні в порівняні характеризують жінку як підступну, підлу, 

хитру людину («Змія на короткому ціпку» // Cosmopolitan. – 2013. – № 4; 

«Подруга – гадюка, а чоловік – хамелеон» // Женский журнал. – 2013. –              

№ 5). 

 Подруга – цей мікроконцепт висвітлюється як у позитивному, так і 

негативному забарвленні. По-перше, подруга – це вірна людина, готова 

завжди підставити своє плече, вислухати та дати пораду («Подруга в біді 

не залишить (Mini. – 2014. – № 4). По-друге, концепт «подруга» 

змальовується на сторінках досліджуваних видань у контексті «псевдо 

подруги», яка готова дружини задля якоїсь цілі, не завжди доброї («Змія в 

овечій шкурі» (Натали. – 2014. – № 2). Іноді ця псевдо подруга ставить 

своєю ціллю чоловіка, але не свого, а подруги. В такому випадку подруга 

виступає в образі суперниці.  

 Суперниця – це один з найбільш вживних у досліджуваній періодиці 

макроконцепт. І звичайно, концепт «суперниця» вживається у гендерному 



120 
 

 
 

співвідношенні «жінка – чоловік –  жінка», де чоловік виступає у ролі 

головного призу, а дві жінки яро воюють за нього («У кого буде супер-

приз» // Mini. – 2014. – № 4; «Дві жінки та один чоловік» //                  

Натали. – 2014. – № 5). 

 Мама  – цей мікроконцепт є одним з найбільш вживаних на сторінках 

досліджуваних видань, частіше у журналах для жінок. Концепт «мама» 

вживається у позитивному (більше) та негативному (менше) смисловому 

навантаженні. У позитивному контексті мама – це насамперед, 

турботлива, добра, ласкава, яка все розуміє і прощає близька людина 

(«Моя мама – краща подруга» // Счастливая. – 2014. – № 2); «З мамою не 

страшно в космос…» // Вінничанка. – 2012. – № 1). В негативному 

контексті концепт «мама» вживається досить рідко, але у кількох 

журналах знайдено матеріали, в яких мова йде про маму так звану 

«зозулю». Тобто біологічну маму, яка залишає свою дитину заради інших 

справ чи інтересів («Зозуля кинула й полинула» // Жінка. – 2012. – № 2; 

«Кар᾿ єра погубила її, як маму» // Вінничанка. – 2012. – № 1). В 

негативному відношенні «мама – зозуля» відображається тема абортів 

(«Вбивство заради цілі» (Натали. – 2014. – № 3). Таким чином, 

досліджуваний концепт «мама» має протилежно різні смислові 

навантаження. Але все ж значно частіше концепт «мама» зображає 

світлий, чистий, прекрасний образ матері. Мама у періодиці для жінок і 

чоловіків часто порівнюється з берегинею та захисницею. 

 Свекруха / теща – це групова категорія мікроконцептів є однією з 

найчастіше вживаних у досліджуваній періодиці для жінок та чоловіків. 

Спочатку розглянемо мікроконцепт «свекруха» – цей мікроконцепт не 

завжди вживається у позитивному контексті. Свекруха – мати чоловіка, 

яка часто зображається аж занадто любопитною, всезнаючою і з 

постійним бажанням допомогти своєму синові та його сім᾿ ї, і таким 

чином, втрутитись у життя молодої сім᾿ ї, що не завжди допомагає, а 
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навпаки своєю настирністю шкодить. А  ще перетворює свого сина у так 

званого «мамусиного синочка» («Мій чоловік – мамусин синочок»  // 

Натали. – 2014. – № 4; «Свекруха зруйнувала нашу сім᾿ ю» // Женский 

журнал. – 2013. – № 2). У позитивному контексті свекруха зображається в 

образі подруги. Цей образ, безумовно, позитивний і допомагає читачкам 

знайти спільну мову й навіть здружитись зі свекрухою якщо є певні 

проблеми («Свекруха: ворог чи подруга» (Натали. – 2014. – № 1). 

Мікроконцепт «теща» часто вживається в комічному смисловому 

навантаженні й тому зачасту є більше позитивним, ніж негативним. Цей 

концепт  є актуальним як у виданнях для жінок, так і чоловіків («У тещі 

все під прицілом» // Жінка. – 2012. – № 4; «У тещі під каблуком» // 

Натали. – 2014. – № 2). 

Сучасні глянцеві журнали для жінок спрямовані на формування у своїх 

читачів образу «ідеальної жінки». Погляди сучасних ЗМІ на жіночу роль у 

суспільстві дещо відрізняються від поглядів, які формували перші журнали 

для жінок. За переконаннями сьогоднішніх глянцевих часописів, жінка – це 

успішна бізнес-леді: «За 4 роки пройшла шлях від рядового спеціаліста до 

директора, і коли мені запропонували продовжити роботу в центральному 

офісі, ніхто не здивувався» (Cosmopolitan. – 2011. – жовтень); стильна 

красуня, яка стежить за новинами світу моди, невтомна мисливиця за 

знижками та сезонними трендами: («Кожна дівчина знає, що квітів, як і 

знаків уваги, багато не буває. Тим більше, що цієї весни квіткові мотиви 

дуже популярні – і твій гардероб не виключення!» // Cosmopolitan. – 2012. – 

квітень; постійна клієнтка перукарень та салонів краси: «Створити таку 

розкішну укладку, як у Меган Фокс…» // Cosmopolitan. – 2012. – квітень); а 

ще ерудована інтелектуалка, яка з легкістю підтримує будь-яку розмову: 

(«Дівчина Cosmo в цю хвилину… готується  до Евро-2012» // Cosmopolitan. – 

2011. – листопад; і звичайно, майстерна коханка: «Як задовольнити чоловіка і 

закохати в себе?» // Cosmopolitan. – 2011. – вересень; гарна, турботлива мама 

і чудова господиня: «Продемонструй коханому турботу і неймовіпні  
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кулинарні  вміння – приготуй для нього особливий недільний сніданок»  // 

Cosmopolitan. – 2011. – грудень) – жінка-універсал, яка з широкою усмішкою 

біжить на своїх стильних підборах назустріч новому дню. 

Потрібно зазначити, що робота журналістів цієї сфери не є даремною. 

Наклади сучасних глянців суттєво перевищують газетні, навіть попри їх 

високу вартість. А результат масового захоплення такими часописами можна 

побачити, вийшовши на вулицю міста, де, наче моделі з журнальних 

сторінок, крокують міськими тротуарами жінки. 

Одним з домінуючих образів більшості глянцевих видань є образ 

стильної і модної жінки. Для формування такої думки у своїх читачок 

видання акцентують, перш за все, увагу на зовнішності: фотографії 

знаменитостей, з коментарями щодо їх зовнішнього вигляду, наголос на 

брендах – фото звіти з показів популярних модельєрів, інтерв’ю з їхніми 

учасниками, гостями та організаторами, різні статистики використання 

публічними особами дизайнерських речей, фотосесії нових колекцій одягу. 

Поширеними є поради використання косметичних засобів, більшість із яких 

– обов’язково відомої марки: («Як зробити похмурий день яскравим і 

незабутнім?» Все дуже просто – формула радості захованав цих флаконах і 

баночках» // Cosmopolitan. – 2011. – жовтень), а також різноманітних кремів, 

лосьйонів, масок, гелів та інших засобів для догляду за шкірою та волоссям. 

Реклама також відповідає змістовому наповненню й естетичному 

оформленню видань. Рекламованим предметам можуть присвячуватися цілі 

рубрики: наприклад, журнал може описувати косметичні хіти наступного 

сезону, прогнозувати популярність певних кольорів й одразу ж вказувати на 

конкретну марку, яка вже випускає таку продукцію або ж поруч із порадами 

тренера щодо догляду за фігурою чітко вказуватися, у якого саме тренера 

беруть інтерв’ю і в якому спортивному залі він тренує [8, 16]. 

Ще один яскравий акцент глянцеві видання роблять на стосунках жінок 

із чоловіками, де позиціонують жінку як незалежну та самодостатню 

особистість, розумну людину, винахідливу і вправну, яка намагається 
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завадити виникненню негараздів зі своїм чоловіком та майстерно вирішує ті, 

які вже сталися.  

Поряд з тим, сучасні глянці не стверджують того, що повноцінна жінка 

повинна бути в парі: «Ось кілька тактичних способів, які дозволят тобі 

чудово виконати сольну партію в будь-якій ситуації» (Cosmopolitan. – 2011. – 

грудень). Для самотніх жінок, одиноких матерів чи просто прихильників 

феміністичних поглядів є публікації, що радять, як провести вільний час, 

вирішити проблем із друзями, якщо такі є, куди поїхати на відпочинок без 

чоловічої компанії, як реагувати на застарілі погляди оточуючих, які досі 

вважають, що зявлятися в суспільстві без чоловічого супроводу – поганий 

тон.  

«Жінка – бізнес-леді» – один із найпопулярніших сьогоднішніх образів. 

Глянцеві часописи переповнені порадами, що стосуються того, як готуватися 

до співбесіди з роботодавцем чи керувати підлеглими. Де знайти роботу, як 

визначити власні схильності, скільки коштує ваша робоча сила, як зробити 

кар’єру без вищої освіти, як покращити свою працездатність, особливості 

проведення ділових зустрічей з іноземними партнерами, проблеми 

порозуміння з керівництвом, як правильно звільнитися або ж навпаки 

залишитися на керівній посаді – відповіді на ці запитання можна отримати чи 

не в кожному жіночому глянці. Кар’єра, як зазначають видання, надзвичайно 

важлива для жінки і потребує масу сил, наполегливості, часу й терпіння. А 

головне, вона є одним із факторів визначення сучасної жінки. 

Сучасні глянцеві видання повністю переосмислили образ жінки і її 

роль в суспільстві. Тепер вона не має ніякого боргу перед Батьківщиною, не 

працює заради благополуччя країни, її основною ціллю не є заміжжя та 

народження дітей. 

 Сьогодні жінка – в першу чергу кар’єристка, вона гарна і стильна, 

завжди усміхнена, активна і розумна. Вона соціальна, вона публічна, вона 

успішна. Згідно з політикою глянцевих журналів, першочерговими 

проблемами для читачок сьогодні є їхня самореалізація та психологічне 
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здоров’я. Вирішення моральних проблем, консультації з психологами мають 

велике значення, адже для повноцінного та гармонійного розвитку сучасна 

жінка повинна бути задоволеною та щасливою. 

Для дослідження гендерної концептосфери виявлено основні гендерні 

концепти та їх похідні, а також співвідношення між ними. З᾿ ясовано, що 

гендерні концепти співіснують в тісні взаємодії між собою, тобто концепт 

«жінка» знаходить своє відображення у концепті чоловік це висвітлено у 

такому категоріальному співвідношенні як: «жінка –чоловік», яке в свою 

чергу поділяється на різні категорії: «дружина – чоловік», «мати – дитина» 

(«мати –донька», «мати – син»), «жінка – свекруха», «дівчина – хлопець», 

«подруга – друг», «начальниця – підлеглий», «підлегла – бос» . І ці 

взаємозв’язки можуть вживатись у досліджуваних виданнях з різним 

смисловим навантаженням, тобто у різних контекстах, як у позитивних, так і 

в негативних. А значить виконувати різні  міжособистісні функції, а інколи і 

соціальні ролі. Тобто, гендерно маркована періодика не обмежується 

висвітленням лише позитивного образу жінки. 

 

3.2. Визначення гендерного макроконцепту «чоловік» у сучасних   

виданнях для жінок і чоловіків                      

Концептуальне сприйняття і тлумачення гендерного поняття «чоловік», 

що висвітлюється на сторінках сучасної преси для чоловіків в Україні та за її 

межами, потребує окреслення поліфункціональності гендерних 

інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття цього образу, його ролі 

й призначення в суспільстві. 

За визначенням багатьох українських мовознавців, зокрема 

В. Дем’янкова, С. Жаботинської, О. Кубрякова, терміном «концепт» 

визначають мовну одиницю, особливу за своєю природою, яка носієм 

найрізноманітнішої інформації. Здійснено спробу визначити гендерний 

концепт «чоловік» на сторінках сучасних видань для чоловіків і жінок. 
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Спробу розглянути вираження концепту «чоловік» здійснив дослідник 

В. Демченко, а вираження концепту «жінка» в українській мові 

проаналізувала мовознавець Т. Сукаленко.  

Сучасні видання для чоловіків заповнені різноманітною інформацією 

про чоловіків. Спробуємо проаналізувати, які тлумачення концепту 

«чоловік» можна знайти на сторінках сучасної періодики для чоловіків (на 

прикладі видань «Men’s Health», «EGO»). Для того, щоб об’єктивно 

вирішити поставлені у дослідженні завдання, визначимо, основні тематичні 

рубрики видань. 

Глянцевий журнал для чоловіків «Men’s Health» складається з таких 

структурних одиниць (рубрик), тобто категорій аналізу тематичного 

наповнення видання: «Від редактора»; «Зворотній зв'язок»; «Чоловічі 

відповіді»; «Бюлетень»; «Елементарно»; «Організм»; «Про головне»; 

«Дозвілля»; «Чоловіча розмова»; «Екстра»; «Людина з обкладинки»; 

«Раціон»; «Життя»; «Пригоди»; «Персональний тренер»; «Розборка»; «Тест-

драйв»; «Гід стилю»; «Промо»; «Хочу знати». 

Результати дослідження показали, що найвищий відсотковий показник 

у таких категоріях: «Персональний тренер» (15,0%), «Елементарно» (14,1%), 

«Екстра» (12,0%), «Раціон» (8,4 %), «Зворотній зв'язок» (5,6%). Рубрика з 

найбільшим відсотковим показником під назвою «Персональний тренер» в 

свою чергу включає такі підрубрики «Форма», «Про харчування», «F.A.Q.». 

Всі ці тематики спрямовані на фізичний розвиток чоловіка, красу його тіла, 

загартування організму, правильне харчування, досягнення успіху в 

удосконаленні власної зовнішності. У рубриці «Екстра» є такі підрубрики: 

«Стосунки», «Про харчування», «Спорт», «Знання», «Людина з обкладинки». 

У цих матеріалах увага читачів, а це переважно чоловіки, спрямована не 

лише на вдосконалення зовнішніх рис, але й на внутрішні характеристики та 

взаємостосунки з іншими людьми, найчастіше з протилежною статтю. 

Глянцевий журнал для чоловіків «EGO» також насичений рубриками. 

Зокрема такими: «Слово редактора»; «Календар»; «Топ музика»; «Топ drink», 
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«Топ ланч»; «Топ кіно»; «Тест-драйв», «Репліка»; «EGOістка»; «Інтерв’ю»; 

«Тема»; «Особлива риса»; «Цифри»; «Репортаж»; «Особистість»; «Думка»; 

«Фотопроект»; «Напрямок»; «EGO-коктейль»; «Бойовий листок»; «Стиль»; 

«Парфюм»; «Грумінг»; «EGOпромоушн»; «Світське життя»; «Extra time». 

Найбільший відсотковий показник займають матеріали рубрики 

«Репліка» (16,1%). Матеріали цієї рубрики спрямовані на внутрішній світ 

чоловіка, актуальні питання, що хвилюють чоловіків. Рубрика «Інтерв’ю» – 

це інтерв’ю з чоловіками, які досягли успіху і стали відомими всьому світу.    

У рубриці «Тема» (10,0%) порушуються питання про жінок, які привертають 

увагу чоловіків. Цікавою і оригінальною є рубрика «Фотопроект» (9,6%), яка 

висвітлює, здебільшого через фотознімки захоплення чоловіків.  

Завдяки проведеному дослідженні було з’ясовано, що найчастіше у 

сучасних виданнях для чоловіків концепт «чоловік» замінюється такими 

словами-синонімами: мен, супермен, мачо-мен, бой, принц, містер, Адам. 

Варто, більш детально розглянути концепт «чоловік» у різних 

взаємодіях (співвідношеннях), а тому виділимо основні найчастіше вживані у 

досліджуваній періодиці відношення (категорії): «чоловік – кар’єра», 

«чоловік і спорт», «чоловік і жінка», «чоловік і духовність», «чоловік і 

сім᾿ я». 

Найбільший відсотковий показник у категорії «чоловік – кар’єра»                     

(28 %). У цьому відношенні чоловік виступає у різних контекстах. По-перше, 

чоловік – це діловий, забезпечений та завжди активний і успішний у всіх 

справах. Жінки, безумовно, звертають увагу на такого чий ловіка та бажають  

з ним бути «По кар’єрі вгору» (EGO. – 2014. – № 3). По-друге, чоловік – це 

трудоголік, який увесь Свой час присвячує роботі. Він майже завжди 

зайнятий діловими справами, у нього не часу на особисте життя, тому жінки 

його мало цікавлять. Натомість жінок теж не може зацікавити постійна 

зайнятість чоловіка. У випадку якщо у такого чоловіка вже є сім᾿ я, то 

постійна його зайнятість породжує проблеми у родині («Трудоголізм – 

чоловіча хвороба» (Натали. – 2014. – № 2). Частіше образ                                
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чоловіка-трудоголіка висвітлюється саме у виданнях для жінок і  є швидше 

негативним, аніж позитивним. 

Категорія «чоловік і спорт» (23 %) одна з основних у досліджуваній 

періодиці, зокрема у виданнях для чоловіків. У цій категорії чоловік – це 

сильний, міцний, здоровий, красивий, привабливий молодик, який уважно й 

старанно слідкує за своєю зовнішністю. Такий чоловіки багато часу 

проводить у тренажерній залі, фітнес клубі чи спортзалі («Щоденні 

тренування – мій стиль» (Men᾿ s Health. – 2014. – № 1). Безумовно, такий 

чоловік користується увагою жінок, але його цікавить власна постать. Мінус 

цього образу це в деякій мірі самозакоханість чоловіка, але цей мінус не 

висвітлюється у журналах для чоловіків, а лише по-де-куди  у виданнях для 

жінок («Як завоювати чоловіка-нарциса» (Женский журнал. – 2014. – № 4). 

Категорія «чоловік і жінка» (19%) часто вживана у досліджуваних 

виданнях. Нами вже була розглянута ця категорія у перевернутому вигляді 

«жінка та чоловік» у журналах для жінок. Тому звернемо увагу на категорію 

«чоловік – жінка» саме у виданнях для чоловіків. Ця категорія вживається у 

різних смислових навантаженнях. Розглянемо кілька найчастіше вживаних у 

виданнях для чоловіків. По-перше чоловік виступає для жінки коханим 

чоловіком «Люблю її більше за життя» (EGO. – 2014. – № 3). По-друге, 

чоловік – це друг жінки «З жінкою дружити легко» (Esquire. – 2014. – № 1). 

По-третє,чоловік – колега чи начальник жінки «Як ужитися на роботі з 

дружиною» (Свой. – 2012. – № 2); «Я коханий бос!  (EGO. – 2014. – № 4). 

Категорія «чоловік і духовність» (16 %) теж є однією з провідних у 

досліджуваних виданнях. У контексті «чоловік і духовність», чоловік, це 

насамперед, гарний батько, порядний сім’янин, духовний наставник, щедрий 

спонсор, відповідальний опікун («Містер порядність, Ви завжди поруч» // 

Натали. – 2014. – № 4; «Я готовий бути опікуном чотирьох дітей» //Esquire – 

2014. – № 1). 

Категорія «чоловік і сім᾿ я»  (14 %) одна з важливих у досліджуваних 

журналах. У цьому відношенні чоловік – це насамперед, порядний сім’янин, 
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який багато часу приділяє сім᾿ ї, коханій дружині, дітям, батькам. У цьому 

контексті гендерне відношення схоже на відношення «чоловік і духовність» 

(«Сім᾿ янин з великої букви» (Свой. – 2012. – № 1). По-друге, образ чоловіка 

не є позитивним, а негативним. А тому чоловік згадується у контексті 

негідника, який зневажливо ставиться до своїх рідних, частіше дружини. Він 

може принизити її словами, а може і підняти руку. Цей образ стосується 

видань для жінок («Що тримає жінку біля чоловіка-тирана» (Женский 

журнал. – 2013. – № 4).  

Таким чином, у ході дослідження виявлено основні співвідношення 

(категорії) концепту чоловік (див. табл. 3.) 

 

(Таблиця 3) 

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЧОЛОВІК» 

 

Категорія Кількість згадувань (%) 

Чоловік і кар’єра 28 

Чоловік і спорт 23 

Чоловік і жінка 19 

Чоловік і духовність 16 

Чоловік і сім᾿ я 14 

 

У виданнях знайдено чимало визначень концепту «чоловік», які 

підтверджують мужність та силу чоловічої статі, його внутрішні особливості 

і зовнішні риси. Зокрема, «чоловік – спортсмен», «чоловік – тренер», 

«чоловік – рятівник», «чоловік, як герой бойовика» – (Men’s Health. – 2012. – 

№ 6), «чоловік – чемпіон», «чоловік – боєць», чоловік – гравець» – (EGO. – 

2011. – № 5). Досить часто «чоловік» згадується як особистість, що 

насамперед проявляє себе у кар’єрі: «чоловік – переможець», чоловік – 

інтелектуал», чоловік – лідер», чоловік – керівник», «чоловік – босс», 
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«чоловік – шеф» – (Men’s Health. – 2012. – № 6), «чоловік – художник», 

«чоловік – актор», «чоловік – письменник» – (EGO. – 2011. – № 5). 

У взаємостосунках чоловіка та жінки концепт «чоловік» виступає як: 

«чоловік – мисливець», «чоловік – герой», «чоловік – експериментатор» – 

(Men’s Health. – 2012. – № 6), «рlayboy», «мачо – мен» – (EGO. – 2011. –                  

№ 5). 

Інколи у журналах для чоловіків представники сильної статі 

виступають не лише в позитивних образах як наприклад: «чоловік – герой», 

«чоловік – боєць» – (Men’s Health. – 2012. – № 6), чоловік-сильне плече», 

«чоловік переможець» і т. д. – (EGO. – 2011. – № 5), але й у негативних 

зображеннях: «чоловік – хитрун», «чоловік – невдаха» – (Men’s Health. – 

2012. – № 6), «чоловік – тиран» – (EGO. – 2011. – № 5). 

Найчастіше чоловік на сторінках видань для чоловіків виступає як 

активний, спортивний, різносторонньо розвинутий, який має захоплення, 

хобі, удосконалює свій внутрішній світ та зовнішній образ. 

Часто вживаним гендерним концептом у чоловічих виданнях є концепт 

«жінка», який найбільше у досліджуваних журналах згадується в контексті 

«чоловік – жінка», їхніх взаємостосунків у різних аспектах життя – стосовно 

сім’ї, кар’єри, спільних захоплень, відпочинку, подорожей. Зокрема «жінка – 

берегиня домашнього вогнища», «жінка – начальник» – (Men’s Health. – 

2012. – №6), «sportswoman», «дівчина – супутниця» – (EGO. – 2011. – №5).  

Цікавим є дослідження гендерного концепту «чоловік» на сторінках 

видань для жінок. Спробуємо проаналізувати, які тлумачення концепту 

«чоловік» можна знайти на сторінках сучасної жіночої періодики (на 

прикладі видань «Натали», «Женский журнал»). 

По відношенню до представниць жіночої статі «чоловік» виступає 

(внутрішні якості) як: «чоловік – здобич» (Натали. – 2010. – № 3), «чоловік – 

жертва» (Натали. – 2010. – № 4), «чоловік – герой» (Натали. – 2010. – № 4), 

«чоловік – партнер» (Натали. – 2010. – № 5), «чоловік – прихильник» 

(Натали. – 2010. – № 6), «чоловік – альфонс» (Натали. – 2010. – № 6), 
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«чоловік – специфічний фрукт» (Женский журнал. – 2010. –  № 3), «чоловік – 

гравець» (Женский журнал. – 2010. – № 5), «чоловік – прибулець» (Женский 

журнал. – 2010. – № 6). Досить часто знаходимо вираження концепту 

«чоловік» стосовно кар’єри та професійної діяльності: «чоловік – 

начальник», «чоловік – босс» (Женский журнал. – 2010. – № 8), «чоловік – 

радник» «чоловік – особистий водій», «чоловік-колега» (Натали. – 2010. –               

№ 9). У сучасних журналах для жінок інколи описується й зовнішність 

чоловіка: «чоловік – павлін» (Натали. – 2010. – № 4), «чоловік – естет» 

(Женский журнал. – 2010. – № 6), «чоловік – яскравий діамант» (Женский 

журнал. – 2010. – № 9). Концепт «чоловік» виступає у матеріалах жіночої 

періодики й в негативному світлі: «чоловік – невдаха» (Женский журнал. – 

2010. – № 2), «чоловік – злий хитрун» (Женский журнал. – 2010. – № 3), 

«чоловік – тиран» (Натали. – 2010. – № 5), «чоловік – деспот» (Натали. – 

2010. – № 6). Чимала кількість визначень поняття «чоловік» стосується 

професійної сфери діяльності. Не рідко чоловік замальовується й з 

негативної сторони. А мужність та зовнішня краса чоловіків не є основною 

темою журнальних матеріалів. Оскільки авторами досліджуваних жіночих 

видань переважно є жінки, то аудиторія читачів здебільшого теж жіноча, 

тому найактуальнішими є згадування концепту «чоловік» саме в контексті 

«чоловік – жінка».  

Отже, результати дослідження показують, що важливу роль для жінок 

має професійна діяльність чоловіка, а зовнішність – зовсім не значну. 

Внутрішні якості, моральні засади чоловіків найбільше приваблюють жіночу 

стать. 

Цікавими є дослідження американських вчених Томпсона і Плека, які 

розробили теорію чоловічої гендерної ролі та визначали чоловічу гендерну 

роль як «соціальні норми, які приписують і прописують, що чоловік повинен 

відчувати і робити» [10, 14].  

На думку дослідників, один із компонентів чоловічої ролі є норма 

успіху / статусу. Вона передбачає, що чоловік цінується наскільки, наскільки 
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він здатний заробляти багато грошей і мати успіх на роботі. Ця норма може 

заважати самоактуалізації, самооцінці та якісному батьківству. 

Компенсаторна мужність, перебільшена та руйнівна мужність, може бути для 

чоловіка наслідком неспроможності жити у відповідності до цієї норми. 

Норма жорстокості гендерної чоловічої ролі складається з норми ментальної 

жорстокості, норми фізичної жорстокості, норми емоційної жорстокості. 

Норма ментальної жорстокості показує, що чоловік повинен завжди бути 

освіченим, компетентним і мати контроль. Ця норма заважає навчанню, і 

наслідком її можуть бути помилки та конфлікти у взаємостосунках з іншими. 

Норма фізичної жорстокості передбачає, що чоловік мусить бути фізично 

сильним і мужнім, а також повинен переважати небезпеку. Це може 

призвести до агресії та ризикованої поведінки, яка включає вживання 

анаболіків, зловживання алкоголем та наркотиками, фізичне пошкодження 

від відсутності або неправильного використання медичної допомоги, 

небезпечне водіння автомобіля і безвідповідальну сексуальну поведінку. 

Норма емоційної жорстокості передбачає, що чоловік не повинен виказувати 

емоційної слабкості та мусить сам справлятися зі своїми проблемами. 

Чоловіки можуть отримати менше емоційної підтримки та мати менш близькі 

відносини, ніж жінки, через таку заборону вираження емоцій. Норма 

антижіночності містить ідею, що слід уникати занять та демонстрацій рис 

характеру, асоційованих з жінками. Як і норма емоційної жорстокості, це 

може заважати вираженню емоцій і стримувати чоловіків від бажаної, але 

стереотипно жіночої поведінки, як наприклад ніжність або симпатія. Ця 

норма може також заважати рівному розподілу домашніх обов’язків. 

Спочатку психологи вважали, що чоловіки були б більш психічно здоровими, 

якщо б вони показували традиційну мужність. Зараз все частіше 

поширюється думка про те, що чоловіча гендерна роль може бути джерелом 

тривоги і психологічного напруження через певні свої дисфункціональні та 

суперечливі аспекти. Дослідження показали, що підтримка традиційної 

чоловічої ролі на сучасному етапі досить слабка. Рання соціалізація, відчуття, 
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що інші ще підтримують традиційну роль, а також відсутність 

інституціональної підтримки нових форм поведінки в сукупності заважають 

фундаментальним змінам чоловічої гендерної ролі, яка є історично 

складеною та досить сталою [10, 15]. 

Висвітлення гендерного концепту «чоловік» на сторінках видань для 

чоловіків та жінок відрізняється. Наприклад, у жіночих виданнях чоловік 

найчастіше описується у взаємостосунках з жінками, лише потім, як 

професіонал своєї справи, майже не приділяється увага зовнішності чоловіка. 

Тобто внутрішня суть чоловіка має важливе значення для жінки (за 

матеріалами журналів). Що ж до концепту «чоловік» на сторінках видань для 

чоловіків, то саме зовнішності присвячена чимала частина публікацій. 

Важливим для чоловіків є правильне харчування, кар’єрний розвиток 

чоловіка, його успішність, статус у суспільстві.  

Саме у журналах для чоловіків підтримується теорія гендерної 

чоловічої ролі. А у жіночих, навпаки, представниці жіночої статі прагнуть 

бачити чоловіка більш ніжним, емоційним, спонтанним, здатним на 

непередбачувані вчинки, що не відповідає теорії гендерної чоловічої ролі, 

розробленій Томпсоном і Плеком. Спільним для обох типів видань є те, що 

гендерні концепти не є відокремленими: концепт «чоловік» згадується в 

контексті «чоловік – жінка», їхніх взаємостосунків у різних аспектах життя.  

Таким чином, дослідивши гендерно-тематичне наповнення (рубрики, 

підрубрики) видань для чоловіків (на прикладі журналів «Men’s Health», 

«EGO», «Натали», «Женский журнал»)  можна визначити особливості 

вживання гендерного концепту «чоловік».   

Гендерну концептосферу становить система взаємодій концептів-

максимумів «чоловік» та «жінка», а також їхніх дериватів, що називають 

виконувані чоловіком та жінкою гендерні і соціальні ролі в суспільстві. 

Так, концепт «жінка» позначає особу, котра може відігравати роль 

матері, дружини, дочки, бабусі, сестри, тещі, свекрухи, причому кілька цих 
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ролей одночасно, але не може бути дідусем, свекром, внуком, тобто не може 

виконувати ролі, позначені для чоловіка.  

Так само концепт «чоловік» позначає особу, котра не може традиційно 

відігравати ролі, що належать жінці [13,47]. У досліджуваних виданнях 

макроконцепт «чоловік» відображається у таких найчастіше вживаних 

мікроконцептах: коханий, батько, незнайомець, начальник, син, друг                    

(див. табл. 4).  

 

 

 

(Таблиця 4) 

МАКРОКОНЦЕПТ «ЧОЛОВІК» ТА ЙОГО ПОХІДНІ МІКРОКОНЦЕПТИ 

 

Мікроконцепти Кількість згадувань у виданнях (%) 

Коханий 30 

Батько 21 

Незнайомець 17 

Начальник 12 

Син 10 

Друг 7 

Інші 4 

      Детальніше розглянемо ці концепти: 

 Коханий – цей мікроконцепт має як позитивне так і негативне 

забарвлення і відповідно вживається у гендерному концептуальному 

відношенні «чоловік – жінка». Концепт «коханий», звичайно, частіше 

вживається у позитивному контексті. І йому характерні  такі якості як 

ніжність, ласка, щедрість, турбота. «Коханий готовий на все» (Натали. – 

2014. – № 4); «Коханий подарував зірку…» (Женский журнал. – 2014. – 

№ 2). Але трапляються випадки, коли концепт «коханий» вживається у 
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негативному контексті, а саме: «коханий / зрадник», «коханий / скупість», 

«коханий /робота» ( «Зрада стерла нашу сім᾿ ю» // Натали. – 2014. – № 4). 

Концепт «коханий» у відношенні до роботи вживається не тільки у 

негативному відображенні, тому що займає забагато часу – більше, ніж 

жінка, але й у позитивному забарвленні у тому випадку, коли робота 

приносить великі прибутки і задоволення («Мій коханий трудоголік з 

товстим гаманцем» // Женский журнал. – 2014. – №5; «Його робота – мої 

гроші» // Сosmopolitan. – 2014. – № 1). 

 Батько – цей мікроконцепт виділяємо як найчастіше вживаний у 

досліджуваних виданнях у співвідношенні «батько та дитина», тобто 

батько спільної з жінкою дитини. Цей мікроконцепт знаходить 

відображення у позитивному контексті, в такому випадку образу батька 

притаманні такі риси як: турбота, допомога, увага, щирість «Наш татко – 

найкращий в світі» (Вінничанка. – 2013. –  № 1); «Батьківська увага  

безцінна для дитини» (Счастливая. – 2013. – № 1). Також концепт 

«батько» знаходить відображення й у негативному висвітленні ( «Батько 

– зрадник» // Натали. – 2014. – № 1); «Він (батько) залишив нас, коли я ще 

говорити не вміла» // Женский журнал. – 2013. – № 2). 

 Незнайомець  – цей мікроконцепт використовується у найбільш 

вживаному відношенні (у нашому дослідженні категорії) «жінка та 

чоловік» і висвітлюється переважно у позитивному забарвленні 

«Незнайомець із моїх снів» (Натали. – 2013. – № 3); «Незнайомець 

подарував 101 троянду» (Счастливая. – 2013. – № 6). Цей концепт  на 

сторінках досліджуваних видань (частіше для жінок) виключно 

позитивний і замінюється таким синонімом як чарівник «Вперше 

побачила чарівника на своєму порозі» (Женский журнал. – 2014. – № 1). 

 Начальник – цей мікроконцепт часто замінюється такими синонімами: 

бос, шеф, іноді старший колега «Так, бос, я уважно слухаю» 

(Cosmopolitan. – 2014. – № 1). Цей мікроконцепт, безумовно, має як 
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позитивне, так і негативне відображення. У позитивному забарвленні  

концепт «начальник» вживається в контексті щедрого роботодавця «Моя 

заробітня плата дозволяє мені багато…» (Cosmopolitan. – 2014. – № 2). А 

у негативному як суворого, владного, усе і всіх контролюючого тирана 

(«Начальник-тиран – мій страх» (Натали. – 2014. – № 2). Варто 

зауважити, що мікроконцепт «тиран» не є одним із виділених, що 

найбільш вживані у досліджуваній періодиці для жінок і чоловків, але 

попри це іноді вживається у контексті «жінка та чоловік», тобто чоловік, 

часто законний чоловік, який дозволяє собі погане, зневажливе, зле 

ставлення до своєї дружини («Мій законний чоловік  – справжній                

тиран» // Натали. – 2014. – № 2; «Деспот в домі» // Женский журнал. – 

2013. – № 5). Відповідно мікроконцепт «тиран» знаходить своє 

відображення у такому синонімі як деспот. Мікроконцепт «законний 

чоловік» вище згаданий нами у негативному контексті не виділяємо 

окремою групою найчастіше вживаних мікроконцептів, адже відносимо 

його до групи мікроконцепту «коханий», який раніше розглянутий. 

Повертаючись до мікроконцепту «начальник» варто зауважити, що 

інколи цей образ висвітлюється у ролі коханця («Бос-коханець – два в 

одному» // Cosmopolitan. – 2014. – № 4) – матеріал під таким заголовком 

розкриває образ начальника саме у контексті коханця. 

 Син – цей мікроконцепт найчастіше вживається також у відношенні 

«жінка та чоловік», але концепт «жінка» в свою чергу у мікроконцепті 

«мати», тобто у відношенні сина до матері («Мама – любов на все життя» 

(Натали. – 2013. – № 2). А також цей мікроконцепт вживається у 

гендерному  співвідношенні «мати – син – кохана», як правило у цьому 

випадку має частіше негативне, ніж позитивне забарвлення, адже концепт 

«чоловік» вживається у розумінні «мамусин синочок» «На мій жаль, він 

виявився справжнісіньким мамусиним синочком» (Cosmopolitan. – 2012. –   

№ 8). 
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 Друг – цей  мікроконцепт є одним із найбільш згадуваних у 

досліджуваній періодиці. І вживається у гендерних відношеннях  

«чоловік / жінка», «чоловік / чоловік» «Мій друг – мій антибіотик» 

(«Женский журнал». – 2012. – № 8) – у відношенні «чоловік / жінка», 

чоловік виступає у метафоричній ролі міцного, сильного плеча, такої собі 

подружки у чоловічому тілі «Сильна у мене подруга – 100 кг і додому 

донести може якщо треба…» (Mini.  – 2013. – № 6). А у відношенні 

«чоловік / чоловік» мікроконцепт «друг» – це насамперед, сильний духом 

та міцний тілом чоловік, готовий завжди прийти на допомогу чи 

зіставити компанію у тренажерній залі, а може й за дружнім кухлем пива 

«Друг у біді не залишить» // EGO. – 2012. – № 5; «Справжній друг – 

залізо // Men᾿ s Health. – 2013. – № 6; «По пиву і про головне» // Свой. – 

2012. –   № 2»). 

Окрему групу становлять журнальні тексти, що відтворюють 

характеристики концепту «дідусь»: «Дідусь обіцяв купити велосипеда» 

(Свой. – 2011. – травень); «Мій дідусь – чарівник» (Вінничанка. – 2011. – 

грудень); «Дідусь пройшов всю війну…» (Жінка. – 2010. – серпень); «Хто він 

цей загадковий дідусь» (Вінничанка. – 2010. – лютий). Іншим варіантом є 

концепт «дід», який уже може набувати негативного значення: «Цей дід 

нечупара й мене зачіпив своїми торбами» (Мажор. – 2012. – листопад). 

Актуальними є заголовки, що відтворюють відносини «зять – теща». 

Концепти «тесть», «свекор» охарактеризовано на сторінках засобів масової 

інформації переважно нейтрально при виконанні своїх соціальних ролей: «По 

стопам тестя» (Натали. – 2012. – липень); «Не в силі далі терпіти вибрики 

зятя, тесть зробив спробу поставити його на місце» (Свой. – 2011. – червень). 

Що ж до відносин «зять – теща», то в ЗМІ відображено переважно 

гумористичне сприйняття цих стосунків: «Веселухи від свекрухи і дещо від 

тещі» // Вінничанка. – 2011. – серпень; «Зять забув тещу в машині» // Натали. 

– 2012. – квітень); «Продам тещу недорого…» // Натали. – 2012. – квітень).  
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На сторінках гендерно маркованої періодики трапляється концепт-

мінімум «зятьок» як оцінний інваріант концепту «зять»: («Ледачий зятьок» // 

Вінничанка. – 2010. – червень; «Що ж це за фрукт такий зятьок?» // Женский 

журнал». – 2011. – квітень; «Зять посварив батька з дочкою» // Жінка. – 2010. 

– вересень). 

Таким чином,  ми розглянули гендерний концепт «чоловік», який 

висвітлений у різних мікроконцептах. Нами були дослідженні основні, тобто 

найчастіше вживанні гендерні похідні макроконцепту «чоловік» на сторінках 

досліджуваних видань для жінок і чоловіків і складено відповідну таблицю, у 

якій відображено результати дослідження. 

Для дослідження гендерної концептосфери виявлено та проаналізовано 

основні гендерні концепти та їх похідні, а також співвідношення між ними. 

З᾿ ясовано, що гендерні концепти співіснують в тісні взаємодії між собою, 

тобто концепт «чоловік» знаходить своє відображення у концепті «жінка» це 

висвітлено у такому категоріальному співвідношенні як: «чоловік – жінка», 

яке в свою чергу поділяється на різні категорії: «чоловік – дружина», «батько 

– дитина» («батько – син», «батько – донька»), «син – мати», «зять – теща», 

«хлопець – дівчина», «друг – подруга», «начальник – підлегла». І ці 

взаємозв’язки можуть вживатись у досліджуваних виданнях з різним 

смисловим навантаженням, тобто у різних контекстах, як у позитивних, так і 

в негативних. А значить виконувати різні  міжособистісні функції, а інколи і 

соціальні ролі. Тобто, гендерно маркована періодика не обмежується 

висвітленням лише позитивного образу чоловіка. 

 

3.3. Гендерні концепти: багатогранність гендерних образів, ролей і 

стереотипів 

Сьогодні недопустимим є факт жіночого редагування журналу для 

чоловіків. Тому важливою є колонка редактора. Зазвичай, звернення 

редактора в глянцевих журналах публікуються на перших сторінках у 

кожному номері. Крім того, важливим атрибутом такої публікації є яскраве 
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фото опосередкованого автора. Це гарна, усміхнена, часто молода людина, в 

модному одязі й зі стильною зачіскою.  

Характерним не лише для чоловічих, а й для сучасних глянців для 

жінок є те, що публікації на сторінках видання друкуються без конкретного 

авторства. Тобто такий матеріал має на увазі авторство штатного журналіста 

видання, проте конкретна людина не зазначається, тому важко простежити – 

чоловічі чи жіночі думки журнал пропонує споживачам. 

Дослідник В. Демченко, систематизуючи функції сучасного глянцю, 

відзначає те, що «гламурний» часопис «втішає, вчить споживати, але 

забороняє страждати, думати, мати сумнів і – що не мало важливо – не 

припускає іронічного ставлення до свого видуманого світу. Він не дозволяє 

засумніватися у тому, що світ вічної молодості, обов’язкового успіху і лише 

найприємнішого проживання життя і є справжня реальність, а не казка, 

вірити в яку так само дивно, як і в досягнення всесвітнього братерства, 

рівності й свободи на землі [48, 9]. 

 В. Демченко позитивно наголошує про намагання журналу, показати 

своїм читачам лише позитивні сторони життя: «У цьому світі немає старості 

(з нею борються і її перемагають чудодійними засобами і дотриманням 

правильного способу життя) та потворності (негарна жінка – це та, яка не 

працює над собою), немає болю, хвороб, нещасть (у глянцевих журналах, де 

друкуються біографії знаменитостей, усі хвороби і згубні схильності 

обов’язково долаються героєм)» [48, 11]. 

У сучасному журналістикознавстві дослідники намагаються визначити, 

наскільки відповідають дійсності зображувані на сторінках глянцевих видань 

«реалії». 

Розподіл людей на чоловіків і жінок є центральною установкою 

сприйняття нами відмінностей, наявних у поведінці і психіці людини. Багато 

хто вважає, що ці відмінності пов’язані з генетичними, анатомічними та 

фізіологічними особливостями чоловічого і жіночого організму. Ідея 

протилежності чоловічого та жіночого зустрічається в міфах і традиціях усіх 
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відомих суспільств, вона закріплена в різноманітних соціальних інститутах 

(таких як сім’я, армія, виховні установи). Але факт тілесної несхожості 

чоловіків і жінок ще не говорить про те, що саме звідси випливають усі 

відмінності між ними. Адже крім конституціональної сторони вони мають 

соціокультурний контекст: відображають те, що в певному суспільстві 

вважається властивим чоловікові, а що – жінці. 

З огляду на сучасні уявлення про рівні організації людської статі 

виникає питання: чому саме статеві органи і їхні функції виступають 

основною ознакою поділу людей на дві статі, якщо морфологічна стать 

усього лише один із чотирьох компонентів сутності людини? Цілком доречно 

тут виглядає точка зору прихильників теорії соціального конструкціонізму. 

Згідно з нею, біологічна стать насправді є соціальним конструктом, в якому 

різноманітні рівні сексуальної організації тіла довільно побудовані у вигляді 

певної ієрархії. При цьому протиставлення статей гармонійно 

співвідноситься з ієрархічною структурою суспільства, в якій чоловіки і 

жінки мають різні соціальні статуси і виконують взаємодоповнюючі 

соціальні ролі [5, 17]. 

У рамках подібної соціальної організації і виникає установка на 

розгляд розходжень між чоловіками і жінками лише з погляду особливостей 

системи народження дітей, що, безумовно, не є беззаперечним. Останнім 

часом у науці прийнято чітко розмежовувати конституціональні і 

соціокультурні аспекти в розрізненні чоловічого і жіночого, пов’язуючи їх із 

поняттями статі і гендеру. 

Термін «стать» фіксує біологічні відмінності між людьми, обумовлені 

генетичними особливостями будови клітин, анатомо-фізіологічними 

характеристиками і дітородними функціями. Термін «гендер»вказує на 

соціальний статус і соціально-психологічні характеристики особистості, які 

пов’язані зі статтю і сексуальністю, але проявляються лише у взаємодії з 

іншими людьми. 
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На думку Н. Ажгихиної, суспільство визначає засоби і межі прояву 

активності організму, а культура надає систему знаків, за допомогою яких 

людина позначає свої природні якості, наділяє їх певним змістом. Отже, 

культура може розглядатися як організуюча і системоутворююча ознака 

поведінки, того, що ми позначаємо як чоловіче або жіноче. Іншими словами, 

саме культурні визначення окремих людських якостей і можливостей 

виступають підставою для класифікації чоловічих, жіночих або нейтральних 

(тобто властивих обом статям) ознак [5, 15]. Таким чином, гендер може 

розглядатися як одна з базових характеристик особистості, що обумовлює 

соціальний і психологічний розвиток людини. Багатокомпонентна структура 

гендеру визначається чотирма групами характеристик: біологічна стать, 

гендерна ідентичність, гендерні норми і гендерні стереотипи. 

Гендерна ідентичність – це аспект самосвідомості, що описує 

переживання людиною себе як представника певної статі. Вона є однією з 

базових характеристик особистості, яка формується в результаті 

інтеріоризації чоловічих або жіночих рис, у процесі взаємодії «Я» з іншими, 

у ході соціалізації . Входячи в структуру соціальної ідентичності, гендерна 

виступає особливим її видом, який співіснує в самосвідомості людини в 

єдності з уявленнями про професійний, сімейний, етнічний і інші статуси. 

Відомо, що гендерна ідентичність – продукт соціального конструювання. 

Вона починає формуватися з народження дитини, коли запускається процес 

гендерної соціалізації, у ході якої дитину цілеспрямовано виховують таким 

чином, щоб вона відповідала прийнятим у даному суспільстві уявленням про 

«чоловіче» і «жіноче». Саме на підставі існуючих у суспільстві еталонів 

формуються уявлення дитини про власну гендерну ідентичність і роль, її 

поведінка, а також самооцінка.  

Далі відбувається процес, важливою складовою якого стає статево-

рольова соціалізація. Диференціація діяльності, статусів, прав і обов’язків 

індивідів у залежності від їхньої статевої приналежності належить до 

категорії «гендерна роль». Гендерні ролі – нормативні, вони виражають певні 
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соціальні очікування, виявляються в поведінці. Вони завжди пов’язані з 

якоюсь нормативною системою, котру особистість переломлює у своїй 

свідомості і поведінці. Частина цих норм сприймається у свідомості через 

засоби масової інформації і популярну літературу, ряд інших ми одержуємо 

безпосередньо, наприклад, у вигляді традицій, звичаїв, настанов батьків, 

зазнаючи несхвалення з боку суспільства, коли припускаємо відхилення від 

очікуваної статеворольової поведінки.  

Тож, гендерні стереотипи фактично можна розглядати як соціальні 

норми. В усіх нас є уявлення про те, що чоловікам і жінкам властиві певні 

набори конкретних якостей і моделей поведінки, що переважна більшість 

людей усвідомлює, яка поведінка вважається правильною для представників 

тієї чи іншої статі. Такі стереотипи відрізняються разючою життєстійкістю. 

Їхня укоріненість у свідомості великої частини населення сприяє 

відтворенню стереотипів із покоління в покоління в процесі соціалізації. На 

жаль, нерідко гендерні стереотипи мають негативне забарвлення.  

У багатьох країнах уявлення про роль жінки суперечать активному 

життєвому стилю, тому значна частина жінок не схильна до самореалізації у 

сферах, що виходять за рамки традиційно запропонованих їм. Жінка, що 

проявила свою спроможність і бажає реалізувати Свой потенціал, часто 

конфліктує з традиційними поглядами на місце жінки в суспільстві і, 

можливо, з власним уявленням про себе як про особистість. Жінки не тільки 

працюють, а й виконують обов’язки по господарству та доглядають дітей. 

Варто зазначити, що гендерні стереотипи можуть чинити негативний 

вплив не лише на жінок, але й на чоловіків. До компонентів традиційної 

чоловічої ролі відносять норми успішності статусу, розумової, фізичної й 

емоційної твердості, антижіночності. Для багатьох чоловіків повна 

відповідність цим нормам недосяжна, що викликає стрес і призводить до 

компенсаторних реакцій: обмеження емоційності, нав’язливого прагнення до 

змагання й успіху і т. ін. 
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Стереотип – це сформований за конкретних соціальних умов образ 

людини, яким користуються як штампом. 

Гендерні стереотипи – cформовані культурою узагальнені уявлення 

(переконання) про те, як дійсно поводяться чоловіки і жінки. Термін варто 

відрізняти від поняття гендерна роль, що означає набір очікуваних зразків 

поведінки (норм) для чоловіків і жінок. Поява гендерних стереотипів 

обумовлена тим, що модель гендерних стосунків історично вибудовувалася 

таким чином, що статеві відмінності переважали над індивідуальними, 

якісними відмінностями в особистості чоловіка і жінки [113, 110]. 

Дослідниця С. Оксамитна, аналізує та спростовує основні гендерні 

стереотипи, які вживаються у засобах масової інформації: 

1. Між чоловіком і жінкою надзвичайно багато відмінностей. Вони – 

наче істоти з різних планет (як зветься одна з популярних, проте зовсім не 

наукових книжок: «Чоловіки з Марса, жінки – з Венери»). 

Насправді науковці з різних областей знання сходяться сьогодні на 

тому, що між чоловіками й жінками, що живуть в одній країні у схожих 

соціальних умовах, відмінності складають не більше 10% всіх показників, а 

схожість – 90%. Тобто між вінничанкою і вінничанином одного соціального 

прошарку набагато більше спільного і схожого, ніж, наприклад, між 

вінничанкою і жінкою з глухої індійської провінції. 

2. Відмінності між чоловіками й жінками мають суто біологічну 

природу, отже, є неподоланними й вічними. Як писав про це фундатор 

психоаналізу З. Фрейд «Анатомія – це доля...». 

Саме поняття «гендер» передбачає те, що основна маса відмінностей 

між статями має не природне (природжене) походження, а є наслідком 

виховання, соціалізації, впливу культури й суспільства. Це теж факт, який 

важко заперечувати. 

3. На відміну від чоловіків, жінки мають нижчі інтелектуальні 

здібності, нелогічне, ірраціональне мислення і, як наслідок, нижчу 
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професійну компетентність. Звідси – поширене уявлення про жінок як гірших 

працівників на відповідальних посадах і в інтелектуальних професіях. 

Не тільки дослідження психологів, але й саме життя доводить хибність 

цього твердження. На сьогодні люди обох статей можуть на рівних 

демонструвати високі розумові й організаційні здібності. Але суспільство не 

завжди створює для цього рівні умови. 

4. На відміну від жінок, чоловіки менш емоційні, нездатні до співчуття 

й співпереживання. 

Цей міф обходиться людству дуже дорого. Наприклад, українським 

чоловікам він вартує десь 12 років життя – саме такою є різниця в середній 

тривалості життя чоловіків і жінок. Хлопчика змалечку привчають 

стримувати свої почуття, не плакати («Ти ж хлопець! Солдат!»). А видатний 

хірург М. Пирогов писав: «Невиплакані сльози змушують плакати внутрішні 

органи». То ж ранні інфаркти й інсульти в чоловіків – це прямий наслідок 

стереотипного уявлення про «чоловічу нечутливість». 

5. Жінки від природи мають потребу у створенні сім’ї та народженні 

дітей, в той час як чоловікам це зовсім не потрібно [113, 111]. 

Ті чи інші потреби чоловіка й жінки продиктовані не природою, а 

суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є 

безумовною перешкодою для їхніх 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. 

Згідно зі середньоєвропейським даним, шлюб додає 

середньостатистичному європейському чоловікові 1,7 року життя, але 

забирає 1,4 року життя в середньостатистичної європейської жінки. З них 

випливає, що шлюб «вигідніший» для чоловіків, аніж для жінок. 

Найпопулярнішими стереотипними конструкціями соціальних практик 

жінок у загальноукраїнських і регіональних друкованих ЗМІ, за результатами 

соціологічного дослідження, є такі стереотипні образи: 



144 
 

 
 

- жінки-матері (19%) – «симпатична, кирпатенька молода жінка з великими 

круглими очима. Не так давно стала мамою. Час від часу викорчувала на 

подвір’я дитячій візочок із симпатичним кирпатеньким блакитнооким 

немовлям. Галинку свою любить якоюсь незвичайною Любов’ю. Не балує, 

ні. Дівча завжди чепурне. Крихітні суконьки, хоча й не нові, бо перешиті з 

маминих, випрасувані, підкрохмалені»; 

- жінки-сексуальні подруги (17%) – кожна жінка намагається бути для 

чоловіка якомога привабливішою. При цьому деякі намагаються заманити 

чоловіка в ліжко, вигадуючи різноманітні способи спокуси; 

- жінки-працівниці (13%) – «скільки треба було працювати, щоб домогтися 

такого врожаю. Головне – все робити вчасно: і садити, і обрізати, і 

підживлювати. А полоття і обприскування взагалі нескінченні. Я хоч і 

ланковою була, виробляла таку ж норму, як інші. Коли збирали врожай, 

бувало, що й у дві години ночі додому поверталася. Так вийшло, що одного 

року мала аж тисячу трудоднів»; 

- жінки-активістки (12%) – «даруйте за високі слова, але мені допомагає 

відчуття особливого жіночого покликання – допомагати найнужденнішому. 

На відміну від чоловіків, які у громадській діяльності прагнуть передусім 

публічності, своїм партійним обов’язком вважаю приїхати в маленьке 

містечко, зустрітися з відірваними від столичних вітрів однопартійцями, які 

важко і напружено працюють у бізнесі і на партійних теренах, підтримати їх, 

допомогти розв’язати проблеми і реалізувати проекти»; 

- жінки-політики (10%) – зовнішньо вразливі та інтелігентні, але принципові, 

надійні, які йдуть до кінця [46, 15]. 

Особливості інтонаційної спрямованості публікацій полягають у тому, 

що зображення образів чоловіків – героїв інформаційних матеріалів, 

порівняно з відповідними образами жінок, проводиться обережніше. 

Певною мірою це пов’язане з тим, що в публікаціях значно частіше 

йдеться про абстрактний образ чоловіка, ніж про конкретну особу. 
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Зазвичай регіональні видання дотримуються більш патріархат них 

поглядів на природу та соціальну роль жінок, ніж всеукраїнські. 

Найпопулярнішими стереотипними конструкціями соціальних практик 

жінок, які зображуються як у загальноукраїнських, так і в регіональних 

друкованих ЗМІ, є стереотипні образи жінки-матері, жінки-сексуальної 

подруги, жінки-трудівниці, жінки-активістки та жінки-політика [66, 15]. 

Специфіка поширення гендерних стереотипів в інформаційному 

просторі друкованих ЗМІ полягає в тому, що вони продовжують 

відтворювати ієрархію гендерної нерівності, яка існує в українському 

суспільстві. 

Образи жінок та чоловіків у друкованих виданнях ЗМІ сьогодні є 

здебільшого багатогранними, комплексними, які не обмежуються стислим 

переліком рис характеру, що приписуються тому чи тому стереотипу. Такі 

соціально значущі психологічні характеристики, як упевненість, 

честолюбство, професійність, рішучість, розум, самостійність, сміливість, 

спритність, інтелектуальність, кмітливість, компетентність тощо в сучасній 

пресі зустрічаються при зображені і жінок, і чоловіків. 

Досить суттєвими характеристиками особистості, що тісно пов’язані з 

гендерними стереотипами і водночас з визначають гендерні особливості 

особистості, виступають такі ознаки мужності чи жіночності, як фемінність і 

маскулінність. 

Маскулінність та фемінність – це системи властивостей особистості, 

що традиційно вважаються чоловічими чи жіночими. 

Типовими маскулінними якостями вважаються інтелект, 

раціональність, незалежність, активність, сила (як фізична, так і 

психологічна), авторитарність, агресивність, стриманість в емоційних 

проявах, схильність до ризику, здатність до досягнень. 

Типовими фемінними якостями вважаються емоційність, м’якість, 

слабкість, турботливість, практичність, консервативність, інтуїтивність, 

реалістичність, комунікативність, сензитивність, емпатійність. Для жінки 
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важливо, щоб її зрозуміли, щоб хтось розділив її почуття, висловив своє 

ставлення до неї. Психологічні стосунки для жінки важливіші, ніж результат 

діяльності. Для чоловіка важливо вважатися компетентним, бути визнаним, 

йому треба досягнення своїх цілей, результат важливіший за стосунки. 

Типові риси фемінності та маскулінності – це насамперед, суспільно 

закріплені норми, стереотипи, а не результат об’єктивних природних 

відмінностей між статями. У певних випадках ці риси дійсно відтворюють 

середньостатистичні відмінності між чоловіками і жінками. Але часто вони є 

результатом виховання, коли психологічні відмінності формуються під 

тиском стереотипів, нав’язуваних людині суспільством. А буває й так, що 

традиційні риси фемінності та маскулінності суперечать справжній природі 

людей. Зокрема, донедавна вважалося, що жінки мають емоційнішу вдачу, а 

чоловіки – схильніші до логічного мислення. Сучасні дослідження 

нейрофізіології стверджують, що в жінок у середньому розвиненішою є ліва 

(логічна) півкуля мозку, а в чоловіків – права (емоційна). Зокрема, більшість 

дослідників у галузі диференціальної психології погоджуються, що в 

дівчаток більш розвинені мовні здібності (що пов’язані з лівою півкулею), 

ніж у хлопчиків. Проте історія свідчить, що більшість письменників у всі 

часи й епохи були чоловіками. Жінки й чоловіки дійсно відрізняються, проте 

ці відмінності не завжди ідентичні з суспільними стереотипами. Реальні 

гендерні відмінності – це сукупність природних відмінностей і виховання 

[34, 133]. 

Досить довго вважалося, що маскулінність і фемінність – це 

протилежні полюси однієї шкали, тобто висока маскулінність розглядається 

як низька фемінність (і навпаки). У сучасних психологічних концепціях статі 

та статево-рольової поведінки ці властивості розглядаються як відносно 

незалежні один від одного конструкти. Можливий одночасно високий 

розвиток обох характеристик або одночасно низький рівень цих гендерно-

рольових проявів. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності 

в одній людині (незалежно від її статі) дістало назву андрогінність. 
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У психології особистості андрогінія розглядається як особистісна 

характеристика, не пов’язана з порушеннями статевого розвитку, статевої та 

гендерної ідентичності або статево-рольової орієнтації. Помічено, що 

обдарованим людям часто властива висока андрогінія. Крім того, вона може 

знімати обмеженість чоловічих і жіночих гендерних ролей, знижувати 

внутрішні конфлікти, пов’язані з неприйняттям своєї другої сутності. 

Андрогінна модель статевих і гендерних ролей має перевагу перед іншими 

моделями, хоча й вона не досконала. Зокрема, О. Кочарян доводить, що вона 

має вікові та клінічні обмеження, наприклад, не діє для хлопчиків і дівчаток 

до 15-16 років, а фактично формується в пізніші вікові періоди. 

Американський психолог Сандра Бем створила психологічну методику 

вимірювання маскулінності та фемінності «Статево-рольовий опитувальник» 

(the Bem Sex-Role Inventory), згідно з якою можна діагностувати чотири типи 

людей незалежно від їхньої фізіологічної статі: маскулінні (з вираженими 

чоловічими якостями); фемінні (з вираженими жіночими якостями); 

андрогінні; невизначені (без виражених якостей маскулінності і фемінності) 

[46, 13]. 

Існують також інші методики вимірювання маскулінності та 

фемінності, наприклад, «Опитувальник персональних атрибутів» (Дж. Спенс 

зі співавторами), «Шкали маскулінності та фемінності» (А. Хейлбрун) та 

інші [25, 6]. 

Гендерні ролі не виникають одразу з народженням дитини, вони 

розвиваються залежно від багатьох умов і чинників протягом людського 

життя. Процес розвитку гендерних ролей, як соціально зумовлених моделей 

статевих ролей і статево-рольової поведінки, відбувається в контексті досить 

важливого для життя особистості процесу, який називається соціалізацією. 

Одним із найістотніших її складників є гендерно-рольова                           

(чи гендерна) соціалізація. Гендерно-рольова соціалізація – це засвоєння 

людиною гендерних ролей, суспільних очікувань щодо цих ролей, а також 

гендерний розвиток особистості, тобто формування психологічних 
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характеристик, які відповідають гендерним ролям. Ці ролі тісно пов’язані з 

усвідомленням себе представником певної статі та з нормативами поведінки, 

характерної для представників цієї статі.  

Гендерна соціалізація має низку особливостей і специфічних труднощів 

у чоловіків та жінок. Від самого народження дитина потрапляє в соціальне 

оточення, яке задає безліч стереотипів гендерно-рольової поведінки. Змалку 

дитина чує від своїх батьків, вихователів: «Це не гарно, це не личить дівчинці 

(хлопчикові)»; «Не плач, хлопчики не плачуть!»; «Не бийся, дівчатка так не 

поводяться!». З першими проявами усвідомлення себе представником певної 

статі дитина пов’язує це з цілою низкою ознак: з одягом, правилами 

поведінки, проявами почуттів чи заборонами на них [34, 140]. 

На природні диференціально-психологічні відмінності між статями 

накладаються моделі чоловічих і жіночих ролей. Процеси                                      

гендерно-рольової соціалізації чоловіків і жінок мають багато відмінностей. 

Для жінки, згідно з історично сформованими патріархальними стереотипами 

переважає орієнтація на сім’ю та сімейні цінності, ведення домашнього 

господарства тощо. Для чоловіка, згідно з тими ж стереотипами, нормативно 

бажаною є більша активність поза межами сім’ї: професійна діяльність, 

суспільна активність. Не даремно існує приказка, що «для жінки сім’я – це 

друга робота, а для чоловіка робота – це друга сім’я» [34, 108]. 

За результатами деяких досліджень, дівчатка в школі мають нижчі 

оцінки з математики, ніж хлопчики, не тому, що в них гірші математичні 

здібності, а тому, що мають занижену самооцінку в цій сфері і зустрічаються 

із відповідними очікуваннями педагогів [34, 110]. 

Якщо врахувати, що існують цілком реальні соціальні й економічні 

умови, що закріплюють таку асиметрію, стає цілком зрозумілим, що є 

серйозні соціальні проблеми, пов’язані з соціально-психологічною та 

рольовою самореалізацією жінок. Ці проблеми стали підґрунтям виникнення 

численних феміністичних рухів, що мали на меті подолати труднощі. 

Хлопчику у процесі гендерного розвитку доводиться вирішувати численні 
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проблеми, пов’язані з визнанням в оточенні однолітків, з лідерством, 

суперництвом тощо. Якщо для дівчинки проблема лідерства полягає в тому, 

що вона, з погляду суспільних стереотипів, не повинна до  нього прагнути, то 

для хлопчика – навпаки. Суспільна думка змушує хлопчика вважати 

лідерство невіддільною цінністю свого буття. Чоловік, не реалізований у 

сфері лідерства, тією ж громадською думкою вважається менш 

компетентним, ніж чоловік з високим соціальним статусом. Ця думка нерідко 

тисне на свідомість, змушує відмовлятися від покликання на користьвлади. 

Для хлопчика прагнення відповідати взірцям маскулінності (крім влади, це 

необхідність бути сильним, хоробрим, компетентним, емоційно стриманим 

тощо) є не стільки внутрішньою потребою, скільки суспільною нормою, і 

невідповідність їй спричинює критичніше ставлення до нього, ніж для 

дівчинки невідповідність стандартам фемінності. 

Особливі вимоги висуваються до чоловіка в сфері інтимних стосунків, 

наприклад, завжди мати потенцію (для порівняння – жінка таких проблем 

практично не має). Як результат усіх перерахованих проблем – безліч 

стресових ситуацій, у які потрапляє чоловік, внутрішні конфлікти, неврози, 

проблеми зі здоров’ям тощо.  

Типовими для чоловіка способами реагування на депресію є 

ігнорування проблеми й алкоголь. Це одна з причин того, що на сеанси 

психотерапевтів і в терапевтичні групи приходить в 5 разів менше чоловіків, 

ніж жінок (приблизно такі ж цифри наводяться майже у всіх зарубіжних 

дослідженнях). 

Водночас реальна потреба в психологічній допомозі в чоловіків не 

менша, ніж у жінок, про що свідчить, наприклад, високий відсоток 

самогубств серед чоловіків, коротша, ніж у жінок, тривалість життя, значний 

процент саме чоловіків серед пацієнтів психіатричного стаціонару тощо. 

Для жінок найтиповіші форми гендерно-рольового конфлікту пов’язані 

з суспільними стереотипами про менші, ніж у чоловіків, професійні 

можливості, про нижчі лідерські здібності жінки, що створює для них значні 
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труднощі професійної самореалізації. Ще одним стереотипом, що заважає 

жіночій самореалізації,є стереотип про те, що домашнім господарством 

повинна займатись переважно жінка. За цими стереотипам, жінки часто 

мають подвійне навантаження, одночасно працюючи, ведучи домашнє 

господарство та виховучи дітей. Як результат – у них виникають серйозні 

суперечності у виконанні професійних і сімейних ролей, вони потрапляють у 

ситуації рольового конфлікту та перевантаження. 

Суспільні стереотипи також висувають вищі вимоги до зовнішності 

жінок, порівняно з чоловіками. Обов’язок постійно привабливо виглядати, 

посилений засобами масової інформації, рекламою, кінопродукцією, 

суперечачи життєвим реаліям, може стати джерелом ґендерно-рольових 

конфліктів. 

Тож, гендерні стереотипи – це спрощені, стійкі, емоційно забарвлені 

уявлення про поведінку і риси характеру чоловіків або жінок. М. Джекмен і 

М. Сентер довели, що ці стереотипи дуже міцні, набагато сильніші за расові 

[5, 16]. Гендерні стереотипи здатні негативно позначатися на самореалізації 

як чоловіків, так і жінок, виступаючи бар’єром у розвитку їхньої 

індивідуальності. Можна погодитися з К. Абульхановою-Славською, яка 

вважає, що самореалізація і самовираження неможливі, якщо діяльність 

обумовлюється лише почуттям обов’язку. У подібній ситуації не 

враховуються особисті інтереси, губиться відчуття «Я», формуються 

покірність і залежність. Подібні самовідчуття і самосприйняття не 

відповідають ідеям самореалізації і вільного вибору [113, 60].   

Треба зазначити, що навіть індивід, який визнає свою незалежність від 

гендерних стереотипів, може піддаватися їхньому впливу на несвідомому 

рівні, бо гендерні уявлення нерідко перетворюються в пророцтва, що 

самовиповнюються, тобто неусвідомлені внутрішні переконання людини, 

установки стосовно яких-небудь об’єктів або подій, що втілюються в 

реальній поведінці. Маючи неусвідомлені установки стосовно себе самого, 
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індивід зовні заявляє незалежність від гендерного стереотипу, але підсвідомо 

переносить його на життя, реалізуючи стереотипне уявлення.  

Найбільшою мірою гендерні стереотипи виявляються у тих сферах 

суспільного життя, які традиційно мають досить стійке статеве закріплення. 

Типовими вони є для діяльності органів внутрішніх справ. Один з принципів 

управління людськими ресурсами гласить: «На будь якому місці, яке не 

вимагає застосування великої фізичної сили, жінка може працювати не гірше 

за чоловіка». Цей принцип доволі широко й послідовно реалізується в роботі 

поліції західних країн, де жінки, становлять 25 – 40% персоналу. В Україні 

картина інша (за даними попередніх років), адже з появою нової реформи та 

переформування міліції в поліцію (2015 р.) є варіант спостерігати подібну 

ситуацію і в Україні).  Кількість жінок в особовому складі міліції на даний 

час за ледве сягає 4,5%. І хоча останнім часом спостерігається певна 

позитивна динаміка (наприклад, тільки за останні п’ять років чисельність 

дівчат, що навчаються в Національному університеті внутрішніх справ 

(НУВС), зросла з 9% до майже 28%), існуюча в правоохоронних органах 

ситуація свідчить про все ще досить високу стійкість «традиційних» уявлень 

про місце жінки в міліції. Було проведено соціологічне опитування, 

спрямоване на виявлення існуючих стереотипів в уяві чоловіків і жінок 

стосовно професійної самореалізації жінки, яка обрала професію працівника 

міліції. В опитуванні взяли участь 317 курсантів перших курсів 

Національного університету внутрішніх справ та 304 працівники міліції 

м. Харкова [97, 80]. Результати дослідження свідчать, що найбільш 

поширений стереотип «Міліціонер – виключно чоловіча професія» 

характерний для чоловіків значно частіше, ніж жінок. Так, серед працівників 

міліції чоловічої статі повністю або майже цілком таку точку зору поділяють 

значно більше респондентів, ніж серед їхніх колег жінок (відповідно, 91% і 

6%), і, навпаки, не погоджуються з даним твердженням 94% жінок і лише 9% 

чоловіків. При цьому, як у практичних працівників міліції, так і в курсантів 

чоловічої статі особливих відмінностей у поглядах немає, звертає на себе 
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увагу лише варіант відповіді «повністю не згоден», який обрав кожний 

п’ятий курсант і тільки близько 1% чоловіків – працівників міліції зі стажем. 

Як бачимо, практичний досвід роботи у чоловіків не тільки не зменшує дії 

означеного стереотипу, а навіть підсилює її. Становить інтерес також 

ставлення респондентів до проблеми гендерної рівності в міліції. Жоден з 

чоловіків – працівників міліції не схвалює кількісного паритету в міліції 

жінок і чоловіків, 19% схиляються до того, що це в принципі припустимо, а 

23% категорично висловлюються проти. 

Жінки дивляться на це інакше: 52% опитаних жінок – працівників 

міліції вважають, що рівне представництво статей в органах внутрішніх 

справ необхідне або, принаймні, можливе. Чоловіки курсанти більш лояльні 

в цьому питанні: кожен п’ятий з них 21%) повністю згоден із зазначеним 

твердженням та ще стільки, скоріше погоджуються, аніж ні. Це вдвічі більше, 

ніж серед практичних працівників. Отже, ми ще раз переконуємося в 

існуванні стійкого стереотипу стосовно становища жінки в міліції: чоловіча 

частина особового складу вважає, що однакова кількість жінок і чоловіків у 

принципі може спричинити проблеми у функціонуванні системи органів 

внутрішніх справ. В опитуванні респондентам також було запропоновано 

висловитися стосовно існування вторинного стереотипу, тобто стереотипу, 

який є наслідком і підсилювачем дії первинного. Таким вторинним 

стереотипом обрано твердження: «вважаю, що в силу стереотипів, які 

склалися, жінці міліціонеру необхідно доводити свою професійну 

спроможність, докладаючи більше зусиль, ніж чоловіку» – відповіді 

респондентів виявилися досить несподіваними. Так, 15% чоловіків – 

практичних правоохоронців повністю погоджуються з таким твердженням і 

ще майже половина (49%) вважають, що, скоріше, це так, а близько 2/3 жінок 

– їхніх колег (63%) – скоріше, ні. В той же час серед курсанток значно більше 

таких, що повністю або частково перебувають під дією зазначеного 

стереотипу, ніж серед жінок – працівників міліції (відповідно, 78% і 37%). 

Отже бачимо: чоловіки і курсантки, які не мають досвіду практичної роботи 
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в правоохоронних органах, можуть тільки припускати, що жінкам необхідно 

докладати більше зусиль для доведення своєї професійної спроможності, тоді 

як жінки – працівники міліції з власного досвіду мають підставу не 

погодитись з даним твердженням [97, 85]. 

Тож, проведене дослідження існуючих стереотипів стосовно жінок, які 

обирають професію працівника міліції, дозволило зробити такі висновки: 

найбільш стійкими гендерними стереотипами в органах внутрішніх справ 

України є впевненість чоловіків у тому, що міліціонер – виключно чоловіча 

професія й існує принципова неможливість паритетної представленості 

чоловіків і жінок в міліції; у міру набуття практичного досвіду професійної 

діяльності вплив гендерних стереотипів серед чоловіків – працівників міліції 

збільшується, а серед жінок – зменшується; негативні гендерні стереотипи 

носять більшою мірою суб’єктивний, ніж об’єктивний характер, що дозволяє 

сподіватися на принципову можливість їх подолання в суспільств [97, 100]. 

Класичну модель гендерних взаємовідносин у суспільстві відображено 

на сторінках ЗМІ переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. 

Аналіз гендерних ролей жінки та чоловіка дозволяє глибше зрозуміти 

концепт жінка, чоловік, їхні відгалуження – мати, дружина, батько тощо.  

Гендерні опозиції неподільні й завжди взаємно зумовлюють та 

підсвідомо доповнюють одна одну, їхній зміст розкривається через принцип 

єднання протилежностей, що перебувають у постійній соціальній взаємодії. 

Поняття жінка в науковій літературі кваліфікують як «людину, яка з моменту 

свого народження вважається іншими особою жіночої статі, з огляду на 

наявність у неї відповідних зовнішніх статевих органів; та, яка так себе 

визначає» [15, 201].  

Трактування поняття чоловік є ідентичним за критеріями дефініції 

концепту жінка, але йдеться про людину іншої статі, а саме: «чоловік – це 

людина, яка з моменту свого народження сприймається іншими як особа 

чоловічої статі, з огляду на наявність у неї відповідних зовнішніх статевих 

органів; та, яка так себе визначає» [15, 215].  
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Отже, ідентифікація понять «жінка», «чоловік» відбувається через чітке 

усвідомлення гендерної категорії, що позначає особу протилежної статі 

(С. Хрисанова, А. Вежбицька). Так, С. Хрисанова зазначає, що «чоловіче – 

чоловічий стиль життя, чоловічі стратегії поведінки, чоловічі етнообрази – 

можливо ідентифікувати тільки через жіноче – протилежності в єдності 

жіночого і чоловічого як у структурі особистості, так і в соціумі загалом» [6, 

77–78]: «…Навряд чи хто буде заперечувати ту думку, що в руках жінки 

знаходиться великий вплив на справи людства – і добрий, і злий. Творець 

дарував їй не ту владу, котра б підкоряла слабкого сильному і діяла 

примусово, але зате Він надав їй вплив, котрий підпорядковує сильного 

слабкому, та ще так, що сильний не помічає цього, бо не відчуває 

приниження або втрати свободи» (Женский журнал. – 2013. – березень). 

Зазначимо, що бінарну пару «чоловік – жінка» визначено так: жінка – 

це «особа жіночої статі, протилежне до чоловік», а чоловік – «особа 

чоловічої статі, протилежне до жінка» [2, 276–281]. Однак журналістські 

інтерпретації гендерних понять, безперечно базуючись на загальних 

номінаціях, суттєво відмінні й характеризуються творчим підходом у 

використанні, осмисленні та публіцистичному трактуванні: «А де поруч 

жінка й чоловік, там має бути тонка психологія людських взаємин» (Натали. 

– 2013. – червень). 

Дослідниця Д. Малишевська, зокрема, звертає увагу на таку 

закономірність, коли для жінки будь-яке порівняння з чоловіком має 

здебільшого позитивну оцінку [5, 100], а для представників чоловічої статі 

порівняння з жінкою є виключно негативним явищем: «Жінки мудріші, 

сильніші, витриваліші й толерантніші, ніж ми, чоловіки» (Men’s Health. – 

2010. – березень); «Я – жінка. Всі на мене дивляться. Я не маю права бути 

гіршою чоловіків». (Натали. – 2010. – квітень). Жінки, на відміну від сильної 

статі, мужньо усвідомлюють свої проблеми і комплекси, здатні обговорювати 

їх. Багато чоловіків бояться говорити про психологічні проблеми, їм 

здається, що це принижує їхню мужність. У результаті, жінки живуть довше, 
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а часом і щасливіше за чоловіків. На це впливають визначені гендерні 

стереотипи. 

Тож, основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів 

«чоловік» та «жінка» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме 

через конкретизацію характеристик гендерних концептів, що описують 

соціальні сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз друкованих 

гендерно маркованих видань України.  

Важливою у гендерному дискурсі ЗМІ є концептосфера «чоловік – 

дружина» та виконання представниками обох статей ролі одружених: 

«Одружений чоловік у віці 34 – 36 років із середнім рівнем доходів» 

(Женский журнал. – 2010. – березень); «Присутність на письменницьких 

з’їздах та інших зібраннях президента чи його дружини дає можливість 

національній еліті висловити владі свої побажання» (Жінка. – 2010. – січень); 

«Цього року ще не був, частіше приїжджає дружина» (Жінка. – 2010. – 

січень).  

Значну увагу в ЗМІ приділено ролі жінки-матері, що відображено у 

взаємовідносинах з дітьми: «Не така, як мама» (Жінка. – 2011. – вересень); 

«Яка святиня – мамина любов…» (Вінничанка. – 2011. – березень), «Коли 

була мама, вона часто нам пиріжки пекла…» (Счастливая. – 2012. – січень). 

Якщо стосунки «мати-донька» переважно характеризуються 

розумінням, взаємоповагою, наприклад: «Донька, як і тато, мають стержень» 

(Вінничанка. – 2011. – вересень), «Улюблені іграшки моєї доньки – лижні 

чоботи та палки» (Счастливая. – 2011. – березень), – то взаємостосунки 

«мати-син» простежуємо двояке ставлення матері до сина і навпаки – або на 

засадах рівноправ’я, дружби, розуміння: «Мамо, я одружуюся з жінкою, у 

якої є діти» (Натали. – 2011. – липень), так і на засадах надмірної опіки з боку 

матері, про що свідчать цитати зі статей: «Будити не стане, бо нюньчик учора 

втомився на дискотеці…» (Женский журнал. – 2011. – серпень). 

Щоб краще зрозуміти, що в собі акумулює концепт «батько», варто 

звернути увагу на медійні тексти, які відтворюють відносини батька з дітьми: 
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«Просто будучи батьком двох синів я згадую про їхні дитячі роки як про 

найщасливіший період свого життя» (Свой. – 2012. – грудень) тощо. 

Осмислення цих відносин у ЗМІ подає організацію концептів «дочка», «син». 

Характер стосунків між суб’єктами таких концептів, як «мачуха», 

«вітчим», «пасинок», «небога» доповнюють знання про концепти «жінка» та 

«чоловік», а також про гендерні ролі представників обох статей. Найчастіше 

на сторінках сучасної україномовної преси для жінок та чоловіків фігурує 

концепт «мачуха», що має зазвичай стереотипне асоціативно-образне 

вираження (мачуха – зла, самолюбива особа, яка не розуміє і не любить 

нерідних дітей): «Мачуха залишила без спадку» (Женский журнал. – 2011. – 

квітень), хоч трапляються заголовки про мачуху з позитивним оцінним 

компонентом: «Молода мачуха» (Натали. – 2011. – червень); «Найріднішою в 

родині стала… мачуха» (Вінничанка. – 2012. – січень).  

Цілість концепту «жінка» доповнюють медійні характеристики її ролі 

бабусі, переважно з позитивним оцінним компонентом: «Кожна бабуся – 

найкраща у світі!» (Натали. – 2011. – травень); «Почім доглядальниця для 

бабусі?» (Женский журнал. – 2011. – серпень); «Бабуся – мій взірець» (Mini. 

– 2012 – листопад). Концепт «бабуся» акумулює в собі і числівникове 

вираження вікової характеристики представниці жіночої статі: По-новому я 

зовуся, в 37 – уже бабуся» (Жінка. – 2010. – лютий); «62-літня бабуся 

народила здорову дитину» (Вінничанка. – 2011. – грудень).  

Характеристки за віком мають концепти «дівчина / хлопець». Так у 

заголовних комплексах типу «Дівчинка думала, що у всіх є такий охоронець, 

і розповіла про нього мамі...» (Вінничанка. – 2010. – січень); «Ще під час 

навчання у Лондонському університеті дівчина відвідала курси української 

мови» (Натали. – 2011. – січень) – відображена особа жіночої статі молодого 

віку. Концепт «хлопець» на сторінках сучасних друкованих ЗМІ має також 

переважно нейтральну конотацію, характеризує поведінку особи чоловічої 

статі молодого віку: «За часів бабусиної молодості хлопці заходили в хату до 

дівчини тільки тоді, як приходили свататися» (Жінка. – 2010. – червень). 
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Відповідно до усталених стереотипів концепт «свекруха» має 

переважно пейоративну конотацію, позначаючи людину, котра не любить 

дружину свого сина: «Свекруха навела на мене» (Вінничанка. – 2010. – 

жовтень), «Доньці Кінаха попалася свекруха-диктатор» (Натали. – 2011. – 

травень). Однак останнім часом у пресі з’являються заголовки з нейтральним 

або й позитивним оцінним компонентом концепту свекруха: «Але ж свекруха 

мала серце, зрештою, онук їй не був чужим» (Женский журнал. – 2010. – 

січень); «От свекруха – всім свекрухам свекруха!» (Жінка. – 2010. – 

листопад); «Чи стала для вас свекруха другою мамою?» (Натали. – 2011. – 

березень).  

Що ж до концепту «невістка», то його змальовано на сторінках ЗМІ 

переважно у стереотипному образі жертви: «Хто винен… невістка!» 

(Вінничанка. – 2010. – серпень), «А винна невістка!» (Натали. – 2012. – 

вересень).  

Але не завжди представники жіночої статі виконують лише ролі, що 

належать жінкам, і чоловіки – лише ті ролі, які належать чоловікам. У 

сучасному демократичному суспільстві з динамічним і всебічним розвитком 

особистості трапляються ситуації, коли жінка відіграє роль, скажімо батька, і 

навпаки – чоловік виконує роль матері. У медійних матеріалах, що 

відображають такі відносини, зазвичай вжито тропи для змалювання 

переносного значення: «Найкращі татусі – які заміняють маму» (Натали. – 

2011. – травень); «Тато – «в декреті» (Мажор. – 2013. – червень); «Мама – 

вдома, мама – на роботі?» (Женский журнал. – 2011. – березень).  

Крім того, як жінка, так і чоловік, виконують соціальні ролі, причому 

сьогодні жінка може виконувати ролі, які раніше були прерогативою лише 

чоловіків і навпаки:  «Серед перших жінок, представниць української міліції, 

що взагалі поїхали в Африку як поліцейські миротворці, була тоді капітан, а 

нині майор міліції Оксана Шумко» (Жінка. – 2010. – травень).  

Звернімо увагу, що в сучасній соціальній реальності стало можливим 

реалізувати себе в будь-якій соціальній ідентичності. Операція зі зміни статі 
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легко перетворює чоловіка на жінку і навпаки. Ці особи можуть виконувати 

різні соціальні ролі, але проблема залишається в тому, як себе ідентифікує 

особа, яка змінила стать – чоловіком чи жінкою. Жінка, яка стала чоловіком, 

може виконувати роль сина, зятя, «другого» батька тощо, але біологічним 

батьком не стане. Індивід утрачає свою репродуктивну функцію і стає 

порожнім об’єктом у площині таких гендерних відносин. 

Ця проблема залишається невирішеною і болючою для сучасного 

суспільства, що відображено на сторінках ЗМІ: «Ні «же», ні «ме», ні 

«кукуріку» (Натали. – 2011. – березень), «Унітаз для «третьої статі» 

(Женский журнал. – 2011. – грудень), «Австралії дозволили вибирати третю 

стать для паспорту» (Вінничанка. – 2010. – вересень). Актуальність 

порушеної на сторінках преси проблеми підсилює коментар журналістки 

Юлії Крутогрудової: «У цій країні людське створінняна ім’я Норрі Мей-

Уелбі стало першою людиною, чию стать в офіційних документах позначили 

як «невизначену» (nоt speсified)» [155, 16]. Саме на позначення такої статі 

використовуються лексеми середнього роду, фразеологізми тощо.  

Українським суспільством перверсивні форми сексуальності не 

схвалюються, тому питання про моральне право на добровільну зміну статі 

залишається відкритим. О. Соколова, слушно назвавши втрату людиною 

гендерної ідентичності нульовою статтю, порушила серйозне і досить 

актуальне на сьогодні питання. Щоправда, авторка акцентує увагу переважно 

на проблемі клонування, однак, на нашу думку, про існування статі на межі й 

появу нульової статі правомірно говорити і стосовно транссексуалів, 

бісексуалів, трансвеститів тощо. Тому питання гендерної ідентичності особи 

залишається надто актуальним і невирішеним сьогодні.  

Уважаємо, що на сторінках сучасних друкованих українських ЗМІ 

(зокрема гендерно маркованих видань) представлено цілий спектр гендерних 

взаємозв’язків, ролей і стереотипів у  гендерних образах, які становлять 

інформаційне поле сучасного українського медійного гендерного дискурсу. 

Вісь цього поля становить концептосфера «чоловік – жінка», тобто взаємодія 
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основних концептів чоловік, жінка та їхніх дериватів за віковою категорією і 

ранговою оцінкою виконання соціальних ролей, основними з яких є 

складники-категорії «чоловік – дружина», «мати – батько», «бабуся – 

дідусь», «син – донька» тощо. 

Варто виокремити ще один важливий концепт-максимум, що є 

невід’ємним складником гендерного дискурсу друкованих ЗМІ, це концепт 

«родина», що відтворює cкладну систему взаємодії номінацій концептів-

максимумів чоловік та жінка.  

Доповнюють поле медійного гендерного дискурсу концепти-мінімуми 

– різноманітні нашарування та додаткові характеристики існуючих 

гендерних образів, котрі нібито чіткі і зрозумілі, але містять у собі чимало 

таємниць або залишаються за межами життєвої практики реципієнта. Так, не 

завжди прийнятними для об’єкта називання є такі концепти-мінімуми, як 

«парубок», «дівчисько», «діваха», «молодиця» тощо: «Дівахи, розуміючи, що 

у них кількісна перевага, не погребували визбирати ягоди, поливаючи жінку 

словесним брудом» (Жінка. – 2010. – червень); «Здибав якусь дівулю і зажив 

у її гуртожитській кімнаті» (Вінничанка. – 2010. – лютий); «Кохав одне 

дівчисько, ми нерозлучними були» (Жінка. – 2011. – вересень); «Працював 

тоді ще парубок Василь у сусідньому селі Велика Глуша» (Жінка. – 2010. –

квітень). 

Гендерні стереотипи беруть участь в організації соціальних відносин. 

За їхньою допомогою встановлюються відносини ієрархії, оскільки 

маскулінність та її характеристики оцінюються в системі координат влади та 

політики вище, ніж фемінність.  

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та 

максимумах, використовується в різних сферах життєдіяльності – в тому 

числі сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємовідносин 

між статями – тому, що стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні 

уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а 
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взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, 

легітимні. 

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів 

гендерного значення та їхніх характеристик здійснили в контексті гендерних 

стереотипів, які сформовані та функціонують у соціумі, систематизуючи 

реально існуючі репрезентації.  

Стрімкий перехід аудиторії медіа-споживачів на електронні аналоги 

друкованих видань чітко виділили категорію читачів власне друкованої 

продукції. Зменшення накладів періодики свідчить зовсім не про те, що 

суспільство стало менше читати, а про те, що прихильників паперових медіа 

значно менше, ніж користувачів соціальних мереж. 

Для того, щоб не втрачати прибутків від продажу видання, журнали 

часто розміщують на власних сайтах неповну версію своїх видань, початки 

великих публікацій, скорочені їх форми разом з посиланням на повну статтю 

з приміткою типу «повний варіант читайте в номері», або ж відкривають для 

загалу лише незначні матеріали, стимулюючи так зацікавленого читача до 

придбання друкованого варіанту. Щоб мати уявлення про те чи інше 

видання, звичайно, потрібен його повний варіант. Окремі вирвані із 

загального журнального контексту публікації не можуть повністю 

реалізувати свою функцію. Тому споживачі глянцевої продукції купують 

друковані варіанти видань. 

Сучасні глянцеві журнали для жінок спрямовані на формування у своїх 

читачів образу «ідеальної жінки». Погляди сучасних ЗМІ на жіночу роль у 

суспільстві дещо відрізняються від поглядів, які формували перші журнали 

для жінок. За переконаннями сьогоднішніх глянцевих часописів, жінка – це 

успішна бізнес-леді: «За 4 роки пройшла шлях від рядового спеціаліста до 

директора, і коли мені запропонували продовжити роботу в центральному 

офісі, ніхто не здивувався» (Cosmopolitan. – 2011. – жовтень); стильна 

красуня, яка стежить за новинами світу моди, невтомна мисливиця за 

знижками та сезонними трендами: «Кожна дівчина знає, що квітів, як і знаків 
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уваги, багато не буває. Тим більше, що цієї весни квіткові мотиви дуже 

популярні – і твій гардероб не виключення!» (Cosmopolitan. – 2012. – 

квітень); постійна клієнтка перукарень та салонів краси: «Створити таку 

розкішну укладку, як у Меган Фокс…» (Cosmopolitan. – 2012. – квітень); а ще 

ерудована інтелектуалка, яка з легкістю підтримує будь-яку розмову: 

«Дівчина Cosmo в цю хвилину… готується  до Евро-2012» (Cosmopolitan. – 

2011. –листопад); і звичайно, майстерна коханка: «Як задовольнити чоловіка 

і закохати в себе?» (Cosmopolitan. – 2011. – вересень); гарна, турботлива мама 

і чудова господиня: «Продемонструй коханому турботу і неймовіпні  

кулинарні  вміння – приготуй для нього особливий недільний сніданок» 

(Cosmopolitan. – 2011. – грудень) – жінка-універсал, яка з широкою 

усмішкою біжить на своїх стильних підборах назустріч новому дню. 

Потрібно зазначити, що робота журналістів цієї сфери не є даремною. 

Наклади сучасних глянців суттєво перевищують газетні, навіть попри їх 

високу вартість. А результат масового захоплення такими часописами можна 

побачити, вийшовши на вулицю міста, де, наче моделі з журнальних 

сторінок, крокують міськими тротуарами жінки. 

Одним з домінуючих образом більшості глянцевих видань є образ 

стильної і модної жінки. Для формування такої думки у своїх читачок 

видання акцентують, перш за все, увагу на зовнішності: фотографії 

знаменитостей, з коментарями щодо їх зовнішнього вигляду, наголос на 

брендах – фото звіти з показів популярних модельєрів, інтерв’ю з їхніми 

учасниками, гостями та організаторами, різні статистики використання 

публічними особами дизайнерських речей, фотосесії нових колекцій одягу. 

Поширеними є поради використання косметичних засобів, більшість із яких 

– обов’язково відомої марки: «Як зробити похмурий день яскравим і 

незабутнім?» Все дуже просто – формула радості захована в цих флаконах і 

баночках» (Cosmopolitan. – 2011. –жовтень), а також різноманітних кремів, 

лосьйонів, масок, гелів та інших засобів для догляду за шкірою та волоссям. 
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Реклама також відповідає змістовому наповненню й естетичному 

оформленню видань. Рекламованим предметам можуть присвячуватися цілі 

рубрики: наприклад, журнал може описувати косметичні хіти наступного 

сезону, прогнозувати популярність певних кольорів й одразу ж вказувати на 

конкретну марку, яка вже випускає таку продукцію або ж поруч із порадами 

тренера щодо догляду за фігурою чітко вказуватися, у якого саме тренера 

беруть інтерв’ю і в якому спортивному залі він тренує [8, 16]. 

Ще один яскравий акцент глянцеві видання роблять на стосунках жінок 

із чоловіками, де позиціонують жінку як незалежну та самодостатню 

особистість, розумну людину, винахідливу і вправну, яка намагається 

завадити виникненню негараздів зі своїм чоловіком та майстерно вирішує ті, 

які вже сталися. Поряд з тим, сучасні глянці не стверджують того, що 

повноцінна жінка повинна бути в парі: «Ось кілька тактичних способів, які 

дозволять тобі чудово виконати сольну партію в будь-якій ситуації» 

(Cosmopolitan. – 2011. – грудень). Для самотніх жінок, одиноких матерів чи 

просто прихильників феміністичних поглядів є публікації, що радять, як 

провести вільний час, вирішити проблем із друзями, якщо такі є, куди 

поїхати на відпочинок без чоловічої компанії, як реагувати на застарілі 

погляди оточуючих, які досі вважають, що зявлятися в суспільстві без 

чоловічого супроводу – поганий тон. 

«Жінка – бізнес-леді» – один із найпопулярніших сьогоднішніх образів. 

Глянцеві часописи переповнені порадами, що стосуються того, як готуватися 

до співбесіди з роботодавцем чи керувати підлеглими. Де знайти роботу, як 

визначити власні схильності, скільки коштує ваша робоча сила, як зробити 

кар’єру без вищої освіти, як покращити свою працездатність, особливості 

проведення ділових зустрічей з іноземними партнерами, проблеми 

порозуміння з керівництвом, як правильно звільнитися або ж навпаки 

залишитися на керівній посаді – відповіді на ці запитання можна отримати чи 

не в кожному жіночому глянці. Кар’єра, як зазначають видання, надзвичайно 
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важлива для жінки і потребує масу сил, наполегливості, часу й терпіння. А 

головне, вона є одним із факторів визначення сучасної жінки. 

Крім стильного одягу та успішної кар’єри, сучасна жінка має володіти 

хоча б середнім, а зазвичай високим рівнем «Esquire» – такий собі 

«універсальний солдат». Сучасні глянцеві часописи пишуть про жінку як 

цікавого співрозмовника, обізнаного в багатьох сферах суспільного життя. 

Жінка повинна розвиватися інтелектуально і для того, щоб допомагати їй в 

цьому, журнали публікують топ популярних книг сезону, а також новинки 

кіно та музики. Ідеальна жінка, тобто така, яка описується в глянцях, володіє 

знаннями про світові курорти та екзотичні країни. Вона знає, в якому готелі 

краще зупинитися, як себе поводити в тій чи іншій країні, чим цікава певна 

місцевість і що варто було б відвідати, перебуваючи в тому чи іншому місці. 

Глянцеві часописи пропагують туризм: це переважно поїздки закордон і 

відпочинок на популярних і дорогих курортах. І характерно, що 

середньостатистична мешканка не може дозволити собі подорож, скажімо, в 

Монако, яке так яскраво і доступно замальовується на сторінках видання, 

проте інформацією про нього така читачка володіє повністю. 

Сучасні глянцеві видання повністю переосмислили образ жінки і її роль 

в суспільстві. Тепер вона не має ніякого боргу перед Батьківщиною, не 

працює заради благополуччя країни, її основною ціллю не є заміжжя та 

народження дітей. Сьогодні жінка – в першу чергу кар’єристка, вона гарна і 

стильна, завжди усміхнена, активна і розумна. Вона соціальна, вона публічна, 

вона успішна.  

Згідно з політикою глянцевих журналів, першочерговими проблемами 

для читачок сьогодні є їхня самореалізація та психологічне здоров’я. 

Вирішення моральних проблем, консультації з психологами мають велике 

значення, адже для повноцінного та гармонійного розвитку сучасна жінка 

повинна бути задоволеною та щасливою. 

Сучасний стан суспільних відносин вимагає все більше 

використовувати знання, навички та творчі здібності жінок, потребує 
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активного залучення їх у різні сфери життєдіяльності. Концептуальне 

сприйняття і тлумачення понять «жінка» та «чоловік», що висвітлюється на 

сторінках сучасної преси для жінок в Україні та за її межами, потребує 

окреслення багатогранності гендерних інтерпретацій, осягнення 

метафоричного сприйняття цих образів та їх ролі й призначення у 

суспільстві. 

На сторінках сучасної жіночої періодики (на прикладі видань «Жінка», 

«Натали», «Женский журнал», «Cosmopolitan») трапляються розмаїті 

тлумачення концепту «жінка». Щодо характеру цих журналів, то слід 

зазначити, що «Натали», «Cosmopolitan», «Женский журнал» є найбільш 

популярними журналами для жінок в Україні віком від 18 до 35 років. 

Портрет читачки: впевнена в собі амбіційна жінка з почуттям гумору та 

прагненням досягти успіху в усьому; весела, смілива, модна, у вічному 

пошуку; мешкає у великому місті; достатньо забезпечена; має вищу освіту, 

незалежна; прагне гарно виглядати, стежить за собою; відкрита до 

експериментів та нових вражень. Журнал «Жінка», в свою чергу присвячений 

здебільшого новинам суспільного життя, культури, літератури та мистецтва. 

У журналі чимало історичних та сучасних згадок про народні ремесла, 

роботи майстрів, цікаві життєві та творчі шляхи непересічних особистостей, 

портрети успішних жінок, поради лікарів, педагогів, психологів, юристів. 

Таким чином, досліджувані видання – це переважно глянцеві жіночі 

журнали, але для порівняння й більш розгалуженого та об’єктивного аналізу 

використано також видання для жінок культурно-просвітницького характеру 

«Жінка», яке розширює насамперед аудиторію читачів за такими 

характеристиками як вік, стать та рід заняття. 

У досліджуваних журналах знайдено чимало визначень поняття 

«жінка». Не завжди такі тлумачення мають однозначний смисл. Тому їх 

поділяємо на кілька категорій (відповідно до ролей, які виконує жінка в тому 

чи іншому середовищі): «жінка та соціум», «жінка і чоловік», «жінка і 

духовність»,  «жінка та сім’я», «жінка і краса». 
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Найбільше різноманітних визначень трапляється при розгляді 

співвідношення «жінка і чоловік». Наступною за кількістю визначень є 

категорія «жінка та соціум», далі «жінка та духовність»; майже однакова 

кількість визначень у поєднаннях «жінка та сім’я» і «жінка та краса». 

Таким чином, стосунки жінки з протилежною статтю найчастіше 

висвітлюються в жіночих періодичних виданнях і концепт «жінка» 

вживається саме в контексті «жінка і чоловік». Але водночас чимала 

кількість визначень цього концепту належить до категорії «жінка та соціум», 

наявний взаємозв’язок жінки з процесами, що відбуваються в суспільстві. 

Визначення концепту «жінка», що належать до категорії «жінка та 

духовність», теж має місце в жіночих журналах, а тому можна помітити 

взаємозв’язок духовності жінки з її стосунками з чоловіком, без якого не 

можливе продовження роду, а отже, й реалізація духовного материнського 

призначення. 

Концепт «жінка» трапляється на сторінках жіночої періодики й при 

висвітленні взаємозв’язку «жінка та сім’я». Більшість сучасних жінок 

намагається виявити себе як у кар’єрі (виконувати суспільно важливі ролі), 

так і в родині (бути берегинями домашнього вогнища та матерями). Концепт 

«жінка» вживається в журнальних матеріалах й у визначеній категорії «жінка 

та краса», що є передбачуваним і логічним, оскільки існує споконвічне 

прагнення жінок до вдосконалення власної зовнішності. 

Як показують результати дослідження, роль жінки в соціумі важлива. 

На сучасному етапі розвитку жіноча особистість стоїть на рівні з особистістю 

чоловіка. Принаймні, це ми можемо спостерігати при аналізі матеріалів 

жіночої періодики. 

Концепт «жінка» вживається в досліджуваних жіночих виданнях з 

різним змістовим наповненням, що підтверджує думку про багатогранність 

місця, ролі та призначення жінки в суспільстві. 

Цікаво, що образ активної жінки – підприємниці, політика, актриси, 

співачки, художниці, модельєра – обов’язкова складова українського 
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жіночого журналу – «Натали». (До речі, в одному з чисел «Натали» 

наводяться думки чоловіків з приводу того, чи хотіли б вони, аби їх дружини 

працювали чи були домогосподарками: більшість чоловіків вважає, що жінка 

повинна працювати, задля реалізації себе як особистості.) Це і відомі актриси 

О. Сумська та І. Розанова, знана гімнастка І. Дерюгіна, співачки В. Степова, 

Н. Могилевська, політик і підприємниця О. Кужель, художниця 

О. Стратійчук, лікарка О. Богомолець та ін. Про ділових жінок пишуть і у 

«Женском журнале». Це розповідь про Є. Губську – президента «Фаворит 

Преміум Клубу» та Клубу ділових жінок «Модус вівенді», головного 

редактора «Работницы» З. Крилову. Журнал «Cosmopolitan» знайомить із 

відомими українськими письменницями О. Забужко, І. Карпою, 

І. Роздобудько [11, 33]. 

У виданнях знайдено визначення концепту «чоловік», які 

підтверджують мужність та силу чоловічої статі. Досить часто «чоловік» 

згадується як особистість, що насамперед проявляє себе у кар’єрі. 

Найчастіше концепт «чоловік» на сторінках сучасних журналів для жінок 

згадується в контексті «чоловік – жінка». Спостерігаємо, взаємозв’язок 

концептів «жінка» / «чоловік», які постійно взаємодіють на сторінках 

сучасної періодики в Україні. 

 

Висновки до розділу 

 Проведене дослідження дало змогу визначити, які тлумачення 

концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на сторінках сучасної 

періодики для жінок та чоловіків. 

У досліджуваних журналах знайдено чимало визначень понять 

«жінка». Не завжди такі тлумачення мають однозначний зміст. Тому їх варто 

поділити на кілька категорій (відповідно до ролей, які виконує жінка в тому 

чи тому середовищі): жінка і соціум, жінка та чоловік, жінка й духовність,  

жінка та сім’я, жінка й краса. 
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Найбільше різноманітних визначень трапляється при розгляді 

співвідношення «жінка і чоловік». Наступною за кількістю визначень є 

категорія «жінка і соціум», далі «жінка та духовність», майже однакова 

кількість визначень у поєднаннях «жінка та сім᾿ я» й «жінка та краса».  

Стосунки жінки з протилежною статтю найчастіше висвітлюється в 

періодичних виданнях для жінок і концепт «жінка» вживається саме в 

контексті «жінка та чоловік».  

Але водночас чимала кількість визначень цього концепту належить до 

категорії «жінка і соціум», наявний взаємозв’язок жінки з процесами, що 

відбуваються у суспільстві. Як показують результати дослідження роль 

жінки в соціумі важлива й на сучасному етапі розвитку жіноча особистість 

стоїть на рівні з чоловіком (гендерна демократія). 

 Визначення концепту «жінка», що належать до категорії «жінка та 

духовність» часто відображено у виданнях для жінок, а тому можна 

простежити взаємозв’язок жінки з чоловіком, без якого не можливе 

продовження роду, а отже й реалізація духовного материнського 

призначення жінки як матері. 

Висвітлення концепту «чоловік» на сторінках досліджуваних видань 

підтверджує мужність та силу чоловічої статі, як внутрішні особливості, так і 

зовнішні риси. Часто концепт «чоловік» згадується як особистість, що 

насамперед проявляє себе у кар’єрі. У взаємостосунках чоловіка та жінки як 

«чоловік підкорювач жіночого серця». 

 По-де-куди у журналах представники сильної статі виступають не 

лише в позитивних образах, але й в негативних, зображаючи, чоловіка 

хитрим, неввічливим, тиранічним, злим. Та все ж найчастіше концепт 

«чоловік» виступає як активіст, спортсмен, з власним хобі та внутрішнім 

стержнем.  

Варто зазначити, що часто вживаним концептом для чоловіків є 

концепт «жінка» і згадується в контексті «чоловік – жінка», їхні сімейні, 
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кар’єрні взаємостосунки, а також в аспекті спільних хобі, захоплень, 

відпочинку. 

Якщо виокремити вживання концепту «чоловік» на сторінках журналів 

для жінок, то часто чоловік зображається як кар’єрист, начальник, бос, шеф. 

Загалом, концепти «жінка» та «чоловік» співіснують в тісній єдності й 

часть вживаються у взаємному контексті «жінка – чоловік», «чоловік – 

жінка». Взаємостосунки з протилежною статтю є актуальною темою як для 

видань для жінок ,так і видань для чоловіків.  

Спільними для обох типів журналів та найбільш популярними 

тематиками є спорт, краса, здоров’я, кар’єра, хобі. Таким чином, теми, які 

порушуються на сторінках видань для жінок і для чоловіків досить насичені 

й різноманітні, адже автори намагаються зацікавити якомога ширшу 

аудиторію. 

Таким чином, проведено дослідження щодо вживання гендерних 

концептів «чоловік» та «жінка» у сучасній періодиці  для жінок та чоловіків.  

Тож, основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів 

«чоловік» та «жінка» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме 

через конкретизацію характеристик гендерних концептів, що описують 

соціальні сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз друкованих 

гендерно маркованих видань України.  

Виявлено найчастіше вживані похідні цих макроконцептів, тобто їх 

мікроконцепти та детально їх проаналізовано. Можна зробити висновок, що 

гендерно марковані видання насичені різноманітними гендерними 

концептами, які вживаються у різних контекстах. 

Розкрито питання гендерних ролей і стереотипів, з’ясовано що на 

сторінках сучасних зокрема гендерно маркованих видань представлено цілий 

спектр гендерних взаємозв’язків, ролей і стереотипів у  гендерних образах, 

які становлять інформаційне поле сучасної української медійної гендерної 

концептосфери. Вісь цього поля становить співвідношення концептів 

«чоловік – жінка», тобто взаємодія основних гендерних концептів та їхніх 
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дериватів за віковою категорією і ранговою оцінкою виконання соціальних 

ролей, основними з яких є складники-категорії «чоловік – дружина», «мати – 

батько», «бабуся – дідусь», «син – донька» тощо. 

Модель гендерних взаємовідносин у засобах масової інформації 

відображено переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. Аналіз 

гендерних ролей жінки та чоловіка дозволяє глибше зрозуміти концепти 

«жінка», «чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружина», «дочка», «батько», 

«син» тощо. 

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та 

максимумах, використовується в різних сферах життєдіяльності – в тому 

числі сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємовідносин 

між статями – тому, що стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні 

уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а 

взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, 

легітимні. 

Такким чином, аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів 

гендерного значення та їхніх характеристик здійснили в контексті гендерних 

стереотипів, які сформовані та функціонують у соціумі, систематизуючи 

реально існуючі репрезентації.  

Отже, образи жінок та чоловіків в обраних виданнях сьогодні є 

здебільшого багатогранними, комплексними, які не обмежуються стислим 

переліком рис характеру, що приписуються тому чи іншому стереотипу. Такі 

соціально значущі психологічні характеристики, як упевненість, 

честолюбство, професійність, рішучість, розум, самостійність, сміливість, 

спритність, інтелектуальність, кмітливість, компетентність тощо в сучасній 

досліджуваній періодиці зустрічаються при зображені і жінок, і чоловіків. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. З᾿ ясовано рівень наукового вивчення гендерної концептосфери в 

Україні, зокрема концепт є багатовимірним репрезентованим у мові 

комплексом, якому притаманна певна етнокультурна специфіка. Концепт має 

нестабільну структуру, що відображається у розробленій нами моделі 

концепту, в якій виділяємо корень і додатки концепту, можливий рух ознак в 

актуальних змістових напрямках від і до кореня. Нестабільна (мобільна) 

структура концепту характерна і для його кореня: протягом історичного 

розвитку, корінь може змінюватися, але змістове значення не втрачається, а 

лише замінюється синонімами чи словесними новоутвореннями актуальними 

для сьогодення. 

Існує значна кількість різних дефініцій поняття «концепт», це свідчить 

про складність і неоднозначність концепту, але є певна межа в науковому 

описі й розумінні концепту. 

Концептом є не кожне поняття, але найбільш значуще для певного 

соціуму й особистості. Концепт має бути осмисленим і усвідомленим, тобто 

вираженим у мові. Концепт є основною структурною й змістовою одиницею 

концептосфери у суспільстві. З᾿ ясовано, що концепти в межах 

концептосфери мають складні ієрархічні, родо-видові, опозиційні, системні 

відношення. Результатом інтенсивної взаємодії концептів є їх 

співвідношення, що призводить до двостороннього обміну ознаками, і до 

утворення нових концептів, тобто розширення концептосфери. Ознаки 

концепту визначається через сукупність мовних чинників, зокрема 

гендерних. Таким чином, концепт включає гендерний аспект, що актуалізує 

розгляд того, як визначається особистість в її гендерних характеристиках. 

Гендерні ознаки концептів є спробою пізнання світу через призму жіночого / 

чоловічого світогляду. Гендерні ознаки стосуються не тільки окремих 

індивідів – жінок та чоловіків, а й визначає стосунки між ними та гендерні 
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відносини у всій сукупності, тобто втілення в життя соціальних ролей жінок і 

чоловіків, особливості їх взаємостосунків у суспільних відносинах. 

Гендерну концептосферу становить система взаємодій концептів-

максимумів чоловік та жінка, а також їхніх похідних, що називають 

виконувані чоловіком та жінкою гендерні і соціальні ролі в суспільстві. Так, 

концепт жінка позначає особу, котра може відігравати роль матері, дружини, 

дочки, бабусі, сестри, тещі, свекрухи, причому кілька цих ролей одночасно, 

але не може бути дідусем, свекром, внуком (тобто не може виконувати ролі, 

позначені для чоловіка). Так само концепт чоловік позначає особу, котра не 

може традиційно відігравати ролі, що належать жінці. 

Концепт, концептосфера включають гендерні ознаки, що уможливлює 

гендерний підхід для дослідження гендерного контенту сучасної періодики 

для жінок та чоловіків. Концептуальний аналіз сучасних гендерно 

маркованих видань у межах гендерної концептосфери дозволяє виявити й 

співвіднести метагендерні та гендерні концепти, що фігурують у суспільстві. 

2. Виявлено особливості гендерного контенту сучасних видань для 

жінок та чоловіків та здійснено порівняльний аналіз досліджуваних 

журналів. За допомогою методу контент-аналізу, складено контентні таблиці 

та проаналізовано отримані показники. З’ясувано тематичне, жанрове, 

ілюстративне наповнення найбільш популярних на сьогоднішній час видань 

для жінок і чоловіків, авторський склад журналів, а також розміщення 

реклами у них через призму гендерного аспекту. За одиницю (категорію) 

аналізу тексту обрано основні рубрики видань. Підраховувалась частота  

(кількість) матеріалів тієї чи тієї рубрики. Цифрові показники фіксують 

відсоток матеріалів певної рубрики від загальної кількості публікацій у 

виданні. 

Популярними виданнями серед жінок  до сорока років є журнали 

«Натали», «Женский журнал», «Cosmopolitan», «Mini». Серед жінок 

старшого віку цікавим залишається журнал «Жінка». Серед молодих дівчат 

найбільш актуальним є журнал «Mini». Також важливим вважаємо, дослідити 
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й регіональні видання для жінок, зокрема серед них «Вінничанка», 

«Счастливая». Популярність журналів виявлено завдяки анкетуванню жінок 

різних вікових категорій.  

Здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту сучасної періодики 

для жінок. Дослідження гендерного контенту сучасних видань для жінок 

проведено на прикладі двох різних типів журналів, зокрема до І типу 

відносимо журнали «Жінка» та «Вінничанка», до ІІ типу – «Натали» й 

«Женский журнал». Видання одного й того ж типу, в першу чергу 

відрізняються між собою, що засвідчують дані проведеного дослідження, але 

кардинально різні журнали за типами: спрямуванням, тематикою, аудиторією 

читачів. Хоча  й схожі за жанровим наповнення, в усіх журналах переважають 

інформаційні жанри. Але у виданнях І типу чимала кількість матеріалів 

художньо-публіцистичних жанрів, а у виданнях ІІ типу – матеріалів 

аналітичних жанрів.  

На сторінках «Жінки» та «Вінничанки» жінка переважно виступає в ролі 

матері, берегині домашнього вогнища. Та часто жінка розглядається у 

стосунках з чоловіком. Таким чином, спостерігаємо, взаємозв’язок духовності 

жінки з її стосунками із чоловіком, без якого не можливе продовження роду, а 

отже й реалізація духовного призначення жінки як матері. 

На сторінках журналів «Натали» та «Женский журнал» найчастіше жінка 

виступає також у взаємовідношеннях з чоловіком. Чимала кількість матеріалів 

присвячена  питанню кар’єрного росту жінки та її ролі у суспільстві. А також 

значна частина публікацій присвячена зовнішності жінки. Таким чином, 

більшість сучасних жінок намагаються проявити себе як у кар’єрі так і в 

стосунках з протилежною статю, виконувати різноманітні суспільні ролі. 

Тобто поєднувати професійну та сімейну сферу життєдіяльності. 

Збагачуватись духовно та розвиватись як цілеспрямована особистість, а також 

підтримувати себе у формі та слідкувати за своєю зовнішністю. Саме такою 

всебічно розвиненою жінка виступає на сторінках сучасної періодики для 

жінок. 
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3. Виявлено особливості гендерного контенту сучасних видань для 

чоловіків (на прикладі видань «Men’s Health», «EGO», «Esquire»), які за 

результатами проведеного анкетування є найбільш популярними серед 

чоловіків різних вікових категорій. А також  проаналізовано контент 

регіональних видань, серед яких виокремлюємо журнали «Свой» та  «Мажор».  

Здійснюючи порівняльний аналіз гендерного контенту сучасних видань 

для чоловіків, варто зауважити, що спорт як провідну тему на сторінках видань 

для чоловіків визначено у журналах «EGO» та «Men᾿ s Health». Періодика для 

чоловіків формує образ чоловіка-мачо – сексуального, красивого та 

забезпеченого, який слідкує за своєю зовнішністю та займається спортом, але 

вікова категорія видань для чоловіків досить різноманітна – найчастіше це 

чоловіки від 20 до 40 років. Не лише на молодь, але й на старшу (зрілу) вікову 

категорію чоловіків розраховані журнали «Esquire»  та «Свой», що мають 

передусім інтелектуальне наповнення. Інформацію з різних сфер  

життєдіяльності можна почерпнути не лише чоловіки, але й жінки. 

Дослідивши журнал для чоловіків «Esquire», можна зробити висновок, що 

видання має інтелектуальне наповнення та індивідуальний характер. Формує 

чоловіка як різносторонню особистість. Це чи не єдиний чоловічий журнал, 

який висвітлює жінку у своїх матеріалах на рівні з чоловіком. Яскравим 

прикладом регіональної періодики є журнал «Свой», який утвердився на 

вінницькому мас-медійному ринку та знайшов свого читача. Часопис 

відрізняється від знаних чоловічих видань. На його сторінках немає матеріалів 

еротичного спрямування, відвертих жіночих фото. «Свой» створений 

інформувати про захоплення сучасного мужнього чоловіка. 

Спільним у виданнях як для чоловіків, так і у виданнях для жінок є 

порушуванні  актуальні проблеми різних статей. У журналах для жінок 

сталими є рубрики, які стосуються моди, краси, здоров᾿ я, сім᾿ ї і 

взаємостосунків з протилежною статтю, а ще дружні та психологічні поради, 

способи реалізації жінки як у особистості у професійній діяльності. 

Найчастіше згадуваними темами у виданнях для чоловіків є спорт, здоров᾿ я, 
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кар’єра, хобі. Таким чином, рубрики досліджуваних видань та порушуваних 

тем на їх сторінках досить широка та різноманітна.  

          4. Розкрито питання гендерних ролей і стереотипів, з’ясовано що на 

сторінках сучасних зокрема гендерно маркованих видань представлено цілий 

спектр гендерних взаємозв’язків, ролей і стереотипів у  гендерних образах, 

які становлять інформаційне поле сучасної української медійної гендерної 

концептосф1ери. Вісь цього поля становить співвідношення концептів 

«чоловік – жінка», тобто взаємодія основних гендерних концептів та їхніх 

дериватів за віковою категорією і ранговою оцінкою виконання соціальних 

ролей, основними з яких є складники-категорії «чоловік – дружина», «мати – 

батько», «бабуся – дідусь», «син – донька» тощо. 

Модель гендерних взаємовідносин у засобах масової інформації 

відображено переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. Аналіз 

гендерних ролей жінки та чоловіка дозволяє глибше зрозуміти концепти 

«жінка», «чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружина», «дочка», «батько», 

«син» тощо. 

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та 

максимумах, використовується в різних сферах життєдіяльності – в тому 

числі сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємовідносин 

між статями – тому, що стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні 

уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а 

взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, 

легітимні. 

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів 

гендерного значення та їхніх характеристик здійснили в контексті гендерних 

стереотипів, які сформовані та функціонують у соціумі, систематизуючи 

реально існуючі репрезентації.  

5. Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній 

періодиці для жінок та чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих 

макроконцептів, тобто їх мікроконцепти та детально їх проаналізовано. 



175 
 

 
 

Зясовано, що видання для жінок та чоловіків насичені різноманітними 

гендерними концептами, які вживаються у різних контекстах. 

Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто 

найчастіше вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: 

кохана (26%), коханка (23%), подруга (14%), суперниця (12%), мати (11%), 

свекруха/теща (9%), інші (6%). Найповніше цей  концепт проявляється у 

співвідношеннях 1) жінка та чоловік (30%), 2) жінка і соціум (24%), 3) жінка 

й духовність (20%), 4) жінка та сім’я (14%), 5) жінка й краса (12%). 

У досліджуваних виданнях макроконцепт «чоловік» відображається у 

таких найчастіше вживаних мікроконцептах: коханий (30%), батько (21%), 

незнайомець (17%), начальник (12%), син (10%), друг (7%), інші (4%).  

Детально розглянуто концепт «чоловік у різних взаємодіях 

(співвідношеннях), а тому виділимо основні найчастіше вживані у 

досліджуваній періодиці відношення (категорії): «чоловік – кар’єра» (28%), 

«чоловік і спорт» (23%), «чоловік і жінка» (19%), «чоловік і духовність» 

(16%), «чоловік і сім᾿ я» (14%).  

Таким чином, висвітлення гендерного концепту «чоловік» на сторінках 

видань для чоловіків та жінок відрізняється. Наприклад, у жіночих виданнях 

чоловік найчастіше описується у взаємостосунках з жінками, лише потім, як 

професіонал своєї справи, майже не приділяється увага зовнішності чоловіка. 

Тобто внутрішня суть чоловіка має важливе значення для жінки (за 

матеріалами журналів). Що ж до концепту «чоловік» на сторінках видань для 

чоловіків, то саме зовнішності присвячена чимала частина публікацій. Також  

важливим для чоловіків є правильне харчування, кар’єрний розвиток, 

успішність, статус у суспільстві. А висвітлення гендерного концепту «жінка» 

в гендерно маркованій періодиці підтверджує думку, про те що більшість 

сучасних жінок намагаються проявити себе як у роботі, так і в стосунках з 

чоловіками, виконуючи різні соціальні ролі. Вони поєднують професійну та 

сімейну сферу життєдіяльності. Важливим є духовний розвиток жінки як 

цілеспрямованої особистості, яка намагається підтримувати форму та 
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стежити за своєю зовнішністю. Образ всебічно розвиненої жінки – головний 

на сторінках сучасних періодичних видань для жінок, що засвідчує аналіз 

їхнього контенту. Варто зауважити, що у журналах для чоловіків концепт 

«жінка» є не менш важливим, і реалізується він у контексті «чоловік – 

жінка», а саме в аспекті роботи, захоплень, відпочинку, стосунків. Концепти 

«жінка» та «чоловік» співіснують в тісній єдності «чоловік – жінка». 

Взаємостосунки з протилежною статю є актуальною темою як для видань для 

жінок, так і для чоловіків. 

Варто виокремити концепт «родина», який вживається у контексті               

концептів-максимумів «чоловік» та «жінка та об’єднує ці концепти в єдине 

ціле і доповнює різними взаємозв’язками (відношеннями). Синонімом до 

концепту «родина» є «сім᾿ я». Цей об’єднуючий концепт теж часто 

висвітлюється на сторінках сучасної періодики для жінок і чоловіків.  І 

знаходить відображення в  гендерному співвідношенні «чоловік – жінка», 

який в свою чергу поділяється на такі основні гендерні категоріальні 

відношення (категорії) з концептами-мінімумами: «дружина – чоловік», 

«мати – дитина» («мати –донька», «мати – син»), «жінка – свекруха», 

«чоловік – дружина» «батько – дитина» («батько – син», «батько – донька»), 

«син – мати», «зять – теща» та інші. Схематично це можна зобразити так: 

«родина» → «чоловік – жінка» → «дружина – чоловік» (або «мати – син», 

«батько – донька»…). 

Концептуальне сприйняття і тлумачення концептів «жінка» та 

«чоловік», що висвітлюється на сторінках сучасної гендерно маркованої 

періодики в Україні, потребує окреслення багатогранності гендерних 

інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття цих образів та їх ролі й 

призначення у суспільстві. 

6. Висвітлено на основі гендерних концептів багатогранність гендерних 

образів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків в Україні. Для 

дослідження гендерної концептосфери виявлено основні гендерні концепти 

та їх похідні, а також співвідношення між ними. З᾿ ясовано, що гендерні 
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концепти співіснують в тісні взаємодії між собою, тобто концепт «жінка» 

знаходить своє відображення у концепті «чоловік» і навпаки це висвітлено у 

таких категоріальних співвідношеннях як: «жінка – чоловік», «чоловік – 

жінка», які в свою чергу поділяється на різні категорії: «дружина – чоловік», 

«мати – дитина» («мати –донька», «мати – син»), «жінка – свекруха», 

«дівчина – хлопець», «подруга – друг», «начальниця – підлеглий», «підлегла 

– бос», «чоловік – дружина», «батько – дитина» («батько – син», «батько – 

донька»), «син – мати», «зять – теща», «хлопець – дівчина», «друг – 

подруга», «начальник – підлегла».  І ці взаємозв’язки можуть вживатись у 

досліджуваних виданнях з різним смисловим навантаженням, тобто у різних 

контекстах, як у позитивних, так і в негативних. А значить виконувати різні  

міжособистісні функції, а інколи і соціальні ролі. Тобто, гендерно маркована 

періодика не обмежується висвітленням лише позитивних образів жінки та 

чоловіка. 

Гендерні опозиції неподільні й завжди взаємно зумовлюють та 

підсвідомо доповнюють одна одну, їхній зміст розкривається через принцип 

єднання протилежностей, що перебувають у постійній соціальній взаємодії. 

Отже, каркас гендерної концептосфери становлять базові гендерні 

макроконцепти «жінка» й «чоловік», які вживаються у досліджуваній 

періодиці в різних співвідношеннях в залежності від того, які ролі виконують 

жінка чи чоловік у суспільстві. І саме від виваженості, вдумливості, 

відповідального підбору гендерних характеристик, що подаються у гендерно 

маркованій періодиці формуються сучасні та майбутні  гендерні образи, 

популяризуються  уявлення про ідеальних жінок і чоловіків, їхні потреби, 

можливості, обов’язки у сім’ї, на роботі, й загалом у всіх сферах 

життєдіяльності. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. 

ГЕНДЕРНО-ТЕМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ВИДАНЬ ДЛЯ 

ЖІНОК 

 рубрики, у яких переважно розкривається концепт «жінка»               

(позначені великою літерою «Ж»); 

 рубрики, у яких переважно розкривається концепт «чоловік» 

(позначені великою літерою «Ч»); 

 рубрики, у яких гендерні концепти вживаються у співвідношенні 

«жінка / чоловік» (позначені великими літерами «ЖЧ»); 

 рубрики, у яких переважає гендерно нейтральна тематика                  

(позначені великою літерою «Н»). 

 

табл. 1 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Натали» 

Категорії 

аналізу 

змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. 

12 

% 

100 

Слово 

редактора 

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,9 

Дівчина з 

обкладинки 

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,9 
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Мікс              

«Н» 

5 6 4 5 4 3 6 7 4 5 6 5 60 9,6 

Особисте 

життя           

«ЖЧ» 

8 6 7 6 6 7 6 6 8 6 8 8 82 13,1 

Робота і 

кар’єра          

«Ж» 

3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 41 6,6 

Культура       

«Ж» 

6 4 5 6 7 3 4 6 5 6 6 5 63 10,0 

Мода             

«Ж» 

4 4 4 3 6 4 3 4 4 4 5 4 49 7,9 

Краса та 

здоров’я  

«ЖЧ» 

7 6 6 7 6 5 8 6 7 5 6 7 69 11,0 

 

Дім / меню 

«Ж» 

10 9 8 6 10 9 7 6 10 6 6 6 93 15,0 

Інша країна 

«Н» 

8 9 7 6 8 6 7 8 8 7 6 7 87 13,9 

Гороскоп        

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,9 

P. S.                 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,9 

Всього 56 55 50 51 56 49 49 56 54 53 54 53 624 100 
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табл. 2 

Гендерно-тематичне наповнення видання «Женский журнал»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. 

12 

% 

100 

Від редактора 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Привід для 

радості                  

«Ж» 

4 3 4 5 6 7 4 3 2 4 4 4 50 6,1 

Зворотній 

зв’язок                     

«Ж» 

2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 33 4,0 

Що 

новенького?         

«Ж» 

4 4 3 4 5 3 2 4 3 5 3 2 42 5,3 

День жінки     

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Думки / форми    

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Сузір’я           

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Модні новини 

«Ж» 

7 8 7 9 8 8 8 10 9 8 9 7 90 11 

П’ятірка        

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Тема                

«Ж» 

5 6 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 60 7,4 

Чоловік місяця      

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Дім                

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Жіночі історії 

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Психо             

«Ж» 

3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 39 4,8 
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Жіночий 

погляд             

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Краса               

«Ж» 

14 12 12 10 13 10 10 12 12 10 13 12 140 17,1 

Правила 

гарного тонусу        

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

 

Здоров’я           

«Н» 

3 3 4 3 3 4 3 5  5 3 3 3 4 41 5,0 

Аптечка           

«Н» 

4 4 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 48 5,9 

Гурме               

«Н» 

4 5 4 6 2 4 6 4 3 5 3 4 50 6,1 

Подорожі          

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Party                 

«Н» 

3 4 3 1 3 2 1 3 4 3 4 3 34 4,1 

Гороскоп         

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Ось, ви де? 

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Всього 66 68 76 65 67 74 66 71 64 68 66 64 815 100 
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табл. 3 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Жінка»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. 

12 

% 

100 

Огляд новин  

«Н» 

5 

 

5 4 6 3 4 5 3 3 4 5 5 62 9,5 

Історія життя 

«Ж» 

1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 15 2,3 

Розповіді про 

краєвиди 

України            

«Н» 

2 3 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 23 3,5 

Новела             

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,8 

Мода               

«Ж» 

5 4 3 5 4 5 3 6 4 6 5 4 54 8,2 

Листи читачів 

«Ж» 

10 9 9 8 7 7 8 6 8 9 8 7 96 14,7 

Відповіді на 

листи  читачів   

«Ж» 

6 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 49 7,5 

Дитячі казки 

«Н» 

4 4 3 4 5 2 4 5 3 5 4 3 44 6,8 

Поради лікарів 

«Ж» 

6 7 4 6 8 4 7 6 8 6 7 5 74 11,3 

Рецепти  страв 

«Н» 

10 9 11 11 12 10 8 10 9 11 10 10 121 18,6 

Поради юриста   

«Ч» 

4 4 4 6 5 3 4 5 4 3 3 4 44 6,8 

Публікації для 

садоводів 

«ЖЧ» 

2 1 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 33 5,1 

Новини про 

зірок естради 

«Н» 

1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 17 2,6 
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Всього 57 53 51 60 57 49 64 50 51 57 53 49 651 100 

табл. 4 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Вінничанка»  

Категорії аналізу 

змісту видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

№ №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 шт. 

10 

% 

100 

Слово редактора    

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Огляд культурно-

мистецьких новин    

«Н» 

6 5 7 6 3 4 5 8 4 5 53 13,4 

Визначні дати            

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Вінничанка з 

обкладинки           

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Повідомлення про 

освітню сферу         

«Н» 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 1,5 

Інтерв’ю                  

«ЖЧ» 

5 6 5 6 7 5 6 7 4 6 64 16,2 

Опис життєвої 

історії                       

«ЖЧ» 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 2 

Нариси про 

особистостей                

«Ж» 

15 7 2 6 8 5 4 3 12 6 68 17,1 

Факти з життя 

славетних земляків   

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Творчий доробок 

«Ж» 

 

2 3 4 5 3 3 2 3 4 2 31 7,8 

Опис події місяця 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Розповідь                

про  святині                

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 
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Поділля                

«Н» 

Тенденції сучасної 

моди                     

«Ж» 

1 4 3 5 3 3 3 3 2 1 31 7,8 

Психологічні 

поради                  

«Ж» 

1 1 1 2 3 2 4 3 2 3 22 5,6 

Поради лікування 

хвороб                     

«Н» 

1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 16 4 

Рецепти страв              

«Н» 

2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 17 4,3 

Гороскоп                  

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Іменинники місяця          

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,5 

Всього 44 41 35 52 38 34 34 40 42 35 396 100 
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табл. 5 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Счастливая»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. % 

Тет-а-тет        

«Ж» 

4 

 

5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 48 9,2 

Карта 

здоров᾿ я «Ж» 

9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 105 21,4 

Шарм жінки 

«Ж» 

7 8 8 8 8 7 6 6 6 6 8 8 86 16,5 

Любов та 

сім᾿ я «ЖЧ» 

5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 66 12,6 

Грані життя 

«ЖЧ» 

8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 105 21,4 

Економ-

будинок          

«Н» 

6 6 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 66 12,6 

Навколо світу 

«Н» 

2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 3,3 

Рецепти          

«Н» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 

Гороскоп 

«ЖЧ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 

Всього 44 47 45 46 47 46 46 45 42 44 46 45 543 100 
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Додаток Б. 

ГЕНДЕРНО-ТЕМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ВИДАНЬ ДЛЯ          

ЧОЛОВІКІВ 

 рубрики, у яких переважно розкривається концепт «чоловік»               

(позначені великою літерою «Ч»); 

 рубрики, у яких переважно розкривається концепт «жінка»             

(позначені великою літерою «Ж»); 

 рубрики, у яких гендерні концепти вживаються у співвідношенні 

«чоловік /жінка» (позначені великими літерами «ЧЖ»); 

 рубрики, у яких переважає гендерно нейтральна тематика                

(позначені великою літерою «Н»). 

 

табл. 6 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Men᾿ s Health»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. 

12 

% 

Зворотній 

зв'язок                  

«Ч» 

3 

 

4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 47 5,6 

Чоловічі 

відповіді             

«Ч» 

2 4 3 5 3 4 2 2 2 2 2 2 34 4,1 

Бюлетень              

«Ч» 

3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 20 3,1 
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Елементарно 

«Ч» 

6 7 7 6 8 6 7 6 8 7 6 6 80 14,1 

Організм          

«Ч» 

4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 45 5,4 

Про головне 

«Ч» 

1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 13 1,6 

Дозвілля           

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 

Чоловіча 

розмова             

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0 

Екстра              

«Ч» 

5 6 5 5 6 7 6 5 6 5 5 6 67 13,0 

Людина з 

обкладинки       

«Ч» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 

Раціон               

«Ч» 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 9,4 

Життя               

«Ч» 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 4,0 

Пригоди          

«ЧЖ» 

3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 40 4,8 

Персональний 

тренер               

«Ч» 

8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 105 16,0 

Тест-драйв       

«Ч» 

4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 44 5,0 

Гід стилю         

«Ч» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5,1 

Промо              

«Ч» 

2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 29 2,8 

Хочу знати       

«Ч» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0 

Всього 57 60 62 58 63 62 58 58 61 53 59 56 707 100      
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табл. 7 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «EGO»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. % 

Слово редактора 

«Ч» 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Календар           

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Топ                    

«Ч» 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 46 6,5 

Тест-драйв 

«ЧЖ» 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 5,5 

Репліка              

«Ч» 

7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 81 10,1 

EGOістка        

«Ж» 

5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 52 7,1 

Інтерв᾿ ю            

«Ч» 

9 9 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 111 15,4 

Тема                 

«Ч» 

6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 70 8,5 

Особлива риса 

«Ч» 

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 32 4,5 

Цифри              

«Ч» 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 23 3,6 

Репортаж          

«Ч» 

3 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 32 4,5 

Особистість        

«Ч» 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 22 3,5 

Думка                

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 
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Фотопроект 

«Ж» 

4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 56 7,6 

Напрямок          

«Ч» 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 20 2,9 

EGO-коктейль 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Бій                   

«ЧЖ» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Стиль                 

«Ч» 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 23 3,6 

Парфюм              

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Грумінг               

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

EGOпромоушн 

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Світське життя 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 17 2,4 

Extra time           

«Н» 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 16 2,3 

Всього 62 62 62 59 60 61 59 63 59 61 62 61 737 100      
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табл. 8 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Esquire»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. % 

Від редактора 

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,5 

Діло                  

«Ч» 

9 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9 9 107 28,5 

Політика          

«Ч» 

7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 83 21 

Правила життя 

«Ч» 

4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 35 9 

Добро і любов 

«ЧЖ» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 7 

Стиль                 

«Ч» 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 22 6,5 

Здоров’я        

«ЧЖ» 

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 6,5 

Краса                

«Ч» 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 17 5,5 

Жінка              

«Ж» 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14 4,5 

Числа               

«Н» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 4,1 

Читання           

«Н» 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 3,4 

Книги                

«Н» 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 2,5 

Всього 30 29 29 27 30 30 31 30 31 32 32 33 243 100 
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табл. 9 

Гендерно-тематичне наповнення  журналу «Мажор»  

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. % 

Від редакції 

«Ч» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 

Дівчинка з 

обкладинки 

«Ж» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 

Wild girls 

beauty            

«ЧЖ» 

10 11 10 12 12 11 12 10 12 12 12 10 134 17 

Force major 

«Ч» 

10 11 10 10 12 11 12 12 12 12 12 12 134 17 

Захоплення 

«ЧЖ» 

10 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 122 14 

Гаджети          

«Н» 

 0  0  0 0  0 1 1 1 1 1 1 1  7 1,7 

Спорт                

«Ч» 

8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 92 10,8 

Здоров’я          

«Ч» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5 

Fashion          

«ЧЖ» 

5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 62 8,6 

Бізнес           

«ЧЖ» 

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 5,5 

Зірка номеру 

«Ж» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5 

Відносини 

«ЧЖ» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5 



212 
 

 
 

В нок-ауті       

«Ч» 

3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 39 4,4 

Всього 67 71 66 70 71 69 72 71 74 74 72 71 718 100 

 

табл. 10 

Гендерно-тематичне наповнення журналу «Свой» 

Категорії 

аналізу змісту 

видання 

Кількість текстових матеріалів Загальна 

кількість 

одиниць 

№ № 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 

шт. % 

Свой інтерес 

«Ч» 

 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 62 35 

Туризм             

«Ч» 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 25 

Полювання 

«Ч» 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 20 

Риболовля 

«Ч» 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 20 

Всього 16 14 13 16 15 15 16 15 16 15 15 15 182 100 

 


