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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Дослідженнѐ «Репрезентація ґендерних ідентичностей в українських регіональних ЗМІ» 
було виконано у травні-жовтні 2013 року Академіюя Української Преси за сприѐннѐ 
факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка длѐ Програми У-Медіа Інтерньяз Нетворк. 

Польовий етап дослідженнѐ охопляю часові рамки 10 червнѐ-10 вереснѐ 2013 року. 
Мета дослідженнѐ – реконструявати ґендерні ідентичності («жінка» і «чоловік»), що 

трансляятьсѐ у друкованих та електронних ЗМІ різних регіонів України, встановити їх 
соціальні статуси та оцінити репрезентації питань ґендерної політики та ґендерної рівності в 
українських регіональних медіа.  

 Длѐ досѐгненнѐ даної мети було визначено наступні задачі: 
o розробити методику контент-аналізу текстів регіональної преси та електронних ресурсів з 

урахуваннѐм можливостей ѐкісних та кількісних версій аналізу, релевантних щодо 
вирішеннѐ дослідницьких задач; 

o провести контент-аналіз усіх випусків восьми друкованих та восьми електронних 
періодичних видань, що виходили у світ за період 1 січнѐ 2013 – 30 червнѐ 2013 у 
Львівській, Одеській, Донецькій та Сумській областѐх (по дві газети та одному новинному 
сайту у кожній) та чотирьох всеукраїнських сайтів новин у відповідності до розробленої 
методики; 

o на основі отриманих даних виѐвити стан та особливості ґендерного дискурсу в 
друкованих та електронних ЗМІ різних регіонів, специфіку висвітленнѐ питань ґендерної 
політики, використаннѐ термінології ґендерної проблематики згідно професійних 
стандартів журналізму; 

o реконструявати образи чоловіків та жінок, трансльовані обраними інформаційними 
ресурсами, та оцінити ступінь їх стереотипного та збалансованого представленнѐ в 
контексті різних сфер діѐльності; 

o виѐвити особливості фотографічного представленнѐ чоловіків та жінок у ЗМІ відповідно 
критерія симетричної репрезентації; 

o окреслити основні тенденції висвітленнѐ тематики ґендерної рівності з точки зору 
показників частоти та регулѐрності її представленнѐ у регіональних ЗМІ. 

 
Попередню вивченнѐ досвіду контент-аналізу матеріалів ЗМІ з ґендерної 

проблематики, а також досвід проведеннѐ подібних досліджень колективом авторів дали 
можливість найбільш точно сформулявати завданнѐ дослідженнѐ, визначити методологічні 
пріоритети, що комбінуять кількісний та ѐкісний підходи, розробити інструмент аналізу, 
релевантний длѐ роботи з різними текстовими масивами та установити дефіцит обговореннѐ 
в регіональних медіа питань ґендерної політики, асиметрія в транслѐції образів чоловіків і 
жінок. Звіт містить детальний виклад основних результатів дослідженнѐ. 
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ВИСНОВКИ 
 

ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ 
Аналіз друкованих та електронних ЗМІ за період 1 січнѐ – 30 червнѐ 2013 р. свідчить про те, 
що питаннѐ ґендерної політики та ґендерної рівності обговоряятьсѐ з різноя частотоя у 
кожному виданні, але і в газетах, і на сайтах – нерегулѐрно. Частка газетних випусків,  де 
присутні такі матеріали, складаю від 0% («Одесский вестник») до 21,7% («Високий замок»), 
загалом – 9%, а в електронних виданнѐх - від 1,6% (Панорама) до 50% (KORRESPONDENT.NET), в 
цілому – 26%.    

Динаміка поѐви цих публікацій вказую на те, що зверненнѐ до ґендерної проблематики ю 
хаотичним або ініційованим зовнішніми факторами − резонансними випадками, суспільними 
обговореннѐми, публічними акціѐми, оголошеннѐм офіційних даних або законодавчих 
пропозицій.  

Мова таких матеріалів, хоча і послуговуютьсѐ загальноприйнѐтими концептами політико-
правової риторики, такими ѐк «ґендер», «ґендерна політика», «рівноправність чоловіків та 
жінок», але переважно насичена іншими термінами, більше звертаячись до конкретних 
розповідей про випадки з життѐ представників сексменшин, аніж до аналізу проблематики в 
цілому. Слід констатувати, що в медійній репрезентації ґендерної проблематики, яка 
містить маркери «ґендерної термінології», спостерігається явне зміщення у бік окремих 
груп, ЛГБТ, у той час як соціальні взаємини чоловіків і жінок, особливості їх статусів рідко 
потрапляють в орбіту «ґендерного дискурсу», подаються з позицій природної установки, 
соціального порядку, що склався.  

Регіональні медіа апеляять до традиційної ґендерної свідомості аудиторії, актуалізуять 
ґендерні стереотипи, здійсняять із ними «гру», намагаячись робити наголос на вибуховому 
потенціалі даної проблематики, створити атмосферу інтриги, іронії, шоку. Тиражуваннѐ 
текстових і відеоматеріалів із закордонних видань надаю локальним подіѐм глобального 
контексту, однак лиш у тому сегменті ґендерного дискурсу, ѐкий пов'ѐзаний із проблемами 
ЛГБТ-груп. 

В цілому, тематичне обговореннѐ ґендерної проблематики, ѐк вона представлена в 
регіональних медіа, відрізнѐютьсѐ більш традиційним характером у друкованих виданнѐх, і 
більш лібералізованим - в електронних джерелах. 

 
ҐЕНДЕРНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УЯВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 
В результаті контент-аналізу текстів восьми регіональних видань, чотирьох регіональних 
сайтів новин та чотирьох всеукраїнських порталів за період 01.01.13-31.06.13 (всього 275 
номерів газет і 480 сайтоднів) встановлено, що індекс репрезентованості жінок та чоловіків 
у друкованих виданнѐх складаю близько 1:3 (28% жінок до 72% чоловіків), а в електронних – 
1:4 (20% жінок до 80% чоловіків), тобто фіксуютьсѐ значний дисбаланс ґендерної 
репрезентації в ЗМІ.  

Динаміка даного показника протѐгом спостережуваного періоду свідчить про його високу 
стійкість, а кількісний пріоритет чоловічої присутності в регіональних медіа ю характерним 
длѐ всіх видань, незалежно від того, чи належить канал транслѐції офіційним чи 
неофіційним, державним чи приватним суб'юктам. Найменша частка жіночих персонажів – у 
газеті «Жизнь» (Донецьк) – 18%, найбільша – у газеті Ваш шанс (Суми) – 33%. У новинних 
інтернет-сайтах, оріюнтованих більше на молоду й зрілу аудиторії, чоловік ѐк герой 
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повідомлень ще більш популѐрний, а частка жіночої присутності варіяютьсѐ від 16% 
(KORRESPONDENT.NET) до 25% (SEGODNYA.UA), причому найбільші відмінності в увазі до 
жінок характерні саме длѐ всеукраїнських сайтів. 

Аналіз ґендерної структури соціальних сфер, ѐк вони презентовані в пресі й Інтернеті, 
підтверджує гіпотезу про традиційний розподіл суспільної уваги до жінок та чоловіків: 
пріоритет перших належить до сфери приватного, а других – до публічної сфери. Але 
незважаячи на відмінність переважно «чоловічих» та переважно «жіночих» сфер діѐльності, 
у кожній з них кількісно домінуять чоловіки. У друкованій пресі цей дисбаланс максимально 
фіксуютьсѐ у таких сферах, ѐк політика українського та міжнародного масштабу (13% 
проти 87%), економіка та фінанси (14% проти 86%), місцева політика, а також - 
промисловість, армія, транспорт (17% проти 83%); мінімально – у сферах побуту (де 46% 
жінок), охорони здоров'я (45%) та освіти, науки (40%). В Інтернеті мінімально жінки 
представлені в таких сферах, ѐк: економіка та фінанси, спорт (11% жінок проти 89% 
чоловіків), місцева політика, промисловість, армія, транспорт (12% жінок проти 88% 
чоловіків), максимально часто жіночі образи фігуруять у сферах побуту (42%), культури, 
релігії та туризму (37%), охорони здоров'я (34%), освіти та науки (30%). Можна 
констатувати, що саме гуманітарні й приватні сфери життѐ розглѐдаятьсѐ в ЗМІ ѐк області 
«природної» жіночої присутності, де ґендерна «медіа-статистика» найбільше помітно прагне 
до балансу. Тобто, і друковані, і електронні медіа відтворюють традиційну версію 
ґендерного порядку як домінуючу. 

В цілому, Чоловік у пресі – частіше за все спортсмен (21,1%), культурний діѐч (19,7%), 
персонаж поза роботоя – побут, родина (13,4%), політик українського масштабу (13,1%). В 
Інтернеті – спортсмен (28,5%), політик українського масштабу (23,7%), культурний діѐч 
(10,7%), політик місцевого рівнѐ (10,6%).  

Жінка у пресі – представницѐ побутової сфери (28,6%), культурний діѐч (25,5%), спортсменка 
(14,5%). А в Інтернеті – представницѐ побутової сфери (26,6%), культурний діѐч (24,2%), 
політик українського масштабу (17,2%), спортсменка (13,2%). Тобто, регіональна преса 
більше оріюнтуютьсѐ на повсѐкденність, де чоловік частотно представлений не менше, ніж у 
політиці. Новинні сайти більше схильні висвітлявати публічні області, активніше вводѐчи 
жінку до «великої політики». 

Отримана в результаті статистичної процедури корреспонденс-аналізу «карта медіа-
преференцій» сегментую аналізовані виданнѐ в залежності від їх схильності представлѐти 
чоловіків та жінок в особливих сферах діѐльності. У загальному просторі друкованих видань 
складаятьсѐ чотири образних сегменти:  

Сегмент «Чоловічі еліти, жінки як виключення», характерний длѐ газет «Високий замок» 
(Львів), «Чорноморські новини» (Одеса), «Жизнь» (Донецьк) з їхньоя схильністя представлѐти 
чоловіків-діячів культури, науки й освіти і, насамперед, великої політики, куди лише зрідка 
допускаятьсѐ жінки високого статусу. 

Сегмент «Жіноча активність» представлѐять газети «Данкор» (Суми) та «Одесский вестник» з 
більшоя, ніж в інших виданнѐх, увагоя до жіночих персонажів у серйозних, вольових областѐх, 
що вимагаять професіоналізму, таких ѐк економіка й фінанси, спорт, місцева політика. 

Сегмент «Паритет» на виробництві й у побуті» даю зразок підвищеного інтересу до 
повсѐкденного життѐ − на роботі, у виробничій сфері й вдома, він більше характерний длѐ 
міського середовища й промислових регіонів, − «Ваш шанс» (Суми), «Донбасс» (Донецьк).  

До сегменту «Увага до периферії: «паритет» належить газета «Експрес» (Львів), де більше 
уваги приділѐютьсѐ тим сферам, ѐкі не займаять у цілому лідируячих позицій і представлѐять 
скоріше повсѐкденне життѐ в сільських регіонах. 

Диаграмма 2 

Диаграмма 2 
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В Інтернеті також групуятьсѐ чотири сегменти ґендерних переваг, у кожному з ѐких досить 
високим ю чоловіче представництво. 

Сегмент «Ґендерний порядок» (Всеукраїнські сайти TSN.UA, Segodnya.UA, Gazeta.UA, 
Korrespondent.NET) демонструю уѐвленнѐ ведучих всеукраїнських видань щодо належного 
розподілу уваги до соціуму − з акцентом на великій політиці за участя помітних фігур (ѐк 
чоловіків, так і жінок) та з репрезентаціюя інших галузей згідно загальноприйнѐтих ґендерних 
ролей. 

 «Місцева політика» − сегмент, представлений сайтами Думскаѐ (Одеса) й Панорама (Суми), що 
висвітляять регіональні події, де співвідношеннѐ чоловіків і жінок у цій сфері не відрізнѐютьсѐ 
від середнього. 

«Чоловіча домінація в гуманітарній сфері» (ZIK.UA (Львів)) − сегмент, де чоловічі персонажі 
займаять більшу частку серед усіх чоловіків-спортсменів, діячів культури, науки й освіти, 
охорони здоров'я, що присутні в Інтернеті. 

Сегмент «Жіноче залучення у виробництво» (ОстроВ (Донецьк)) привертаю увагу до жінок у  
сфері промисловості й транспорту, економіки й фінансів, освіти та науки, охорони здоров'я, 
порѐд з увагоя до чоловіків у виробничій сфері та побуті. 

Карти ґендерних переваг преси й інтернет-сайтів вказуять на те, що факторами, ѐкі 
максимально диференціяять виданнѐ, ю їхній статус або масштаб домагань (локальний - 
всеукраїнський), регіональна специфіка (промисловий, сільськогосподарський регіон), 
тематична спрямованість (публічність - повсѐкденність), орієнтація на міську/сільську 
аудиторію. 
 
Загалом, і чоловічі, і жіночі персонажі з'ѐвлѐятьсѐ в текстах медіа здебільшого в діловому, 
виробничому контексті, у випадку чоловіків − 68% у пресі, 69% в Інтернеті, у випадку жінок − 
58% у пресі, 53% у новинних сайтах. Тобто, ґендерна ідентичність репрезентуютьсѐ в медіа 
насамперед ѐк структурно-статусна одиницѐ, що бере участь у соціальному продукуванні, 
значимій професійній і трудовій діѐльності. Проте, виразним ю і контекст громадської участі, 
що становить длѐ чоловічих персонажів майже п'ѐту частину (17-18%) у пресі й новинних 
сайтах, а длѐ жіночих персонажів − більше п'ѐтої частини (21%, 25% відповідно). Домашній, 
дозвіллєвий контекст значно більше характерний длѐ жіночих зображень у пресі й Інтернеті 
(14%, 12%), а чоловічі образи в домашній обстановці або на відпочинку тут украй рідкісні, 
особливо, коли мова йде про Інтернет (6%, 3%). У кримінальному контексті представлено 
6%, 9% усіх жіночих персонажів у пресі й Інтернеті відповідно та 7%, 8% усіх чоловічих 
персонажів. Серед форм насильства, про ѐких повідомлѐять медіа, преваляю фізичне 
насильство, длѐ преси характерноя ю підвищена увага до «економічного насильства» щодо 
чоловіків і жінок, длѐ Інтернету − до сексуального насильства над жінками й морально-
психологічного − над чоловіками. 
 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ У ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗАХ 
Фотопрезентації ґендерних ідентичностей у пресі й Інтернеті відтворяять трансльований 
текстами медіа зразок кількісного чоловічого домінування, хоча й у варіанті, дещо більш 
лоѐльному щодо жінок. Співвідношеннѐ візуальних образів жінок і чоловіків складаю 1:1,7 
(36% vs. 64%) в пресі, 1:2,4 (29% vs. 71%) в Інтернеті, причому диспропорціѐ ґендерного 
представництва характерна длѐ більшості соціальних сфер, що репрезентуятьсѐ на фото. 

Відмінності у практиках преси й Інтернету візуально представлѐти український соціум, що 
вміщаю в себе «світ чоловіків» і «світ жінок», ю невеликими у плані структурної репрезентації 
цих світів. У друкованих виданнѐх приналежність до політики, великої й локальної, до сфери 
бізнесу, економіки й фінансів, а також промислових і військових галузей, спорту візуально 
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асоціяютьсѐ із чоловічим привілеюм, фотообрази гуманітарних областей ближче до 
ґендерного балансу, і тільки невиробнича сфера дому й побуту у візуальному втіленні 
залишаютьсѐ переважно «світом жінок». У фотоматеріалах Інтернету тиражуютьсѐ та сама 
структура чоловічої й жіночої зайнѐтості − з високими показниками чоловічої візуальної 
присутності в політиці, економіці, промисловості й спорті, а також, на відміну від преси, і у 
сфері освіти й науки, та з неприпустимістя суттювої переваги жіночої участі в усіх інших 
областѐх, вклячаячи побут. 

Кількісна представленість різних соціальних сегментів в аналізованих виданнѐх ю досить 
нерівномірноя. Аналіз фотоколекцій ѐк преси, так і Інтернету свідчить про те, що медіа 
схильні розміщати у своїх виданнѐх фотографії насамперед зірок культури й спорту, а також 
чоловіків і жінок у невиробничій обстановці, ѐкщо мова йде про пресу та відомих політиків 
− в Інтернеті, тобто світ рекреації та влади розглядається в медіа як більш прийнятний для 
візуальної презентації соціуму своїм аудиторіям.  

Серед фотоперсонажів різної статі й віку в пресі й Інтернеті очевидно лідируять молода 
жінка й чоловік зрілого віку ѐк фігури, найбільш привабливі длѐ аудиторій - на думку 
видавців, однак кількісно чоловічий образ суттюво переважаю. Ці два іміджі 
використовуятьсѐ длѐ репрезентації будь-ѐких областей життѐ, пов'ѐзаних насамперед зі 
стійкими уѐвленнѐми щодо чоловічих і жіночих ґендерних ролей, у той час ѐк образи 
чоловіків і жінок іншого (особливо літнього) віку, ю суттюво обмеженими в асоціаціѐх з 
клячовими, на думку медіа, соціальними сферами. У цілому, фотопрезентації чоловіків і 
жінок у регіональній українській пресі й новинних сайтах відповідаять сучасним тенденціѐм 
медіакультури представлѐти соціум ефектним простором подій зі своюя уѐвноя ґендерноя 
структуроя. 
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1. ВСТУП 
На порѐдку денному сучасних медіа одним із пунктів виступаю ґендерна проблематика, тим 
більше актуалізована, чим більший виникаю суспільний резонанс до тих чи інших подій, 
заходів, закликів врегуляваннѐ питань ґендерної рівності в Україні. Суперечливі думки, 
протилежні позиції, опозиціѐ слова та дії – все, що складаю суспільний ґендерний дискурс, 
стаю предметом інтересу, осмисленнѐ та ретранслѐції вітчизнѐних ЗМІ. В даному контексті 
важливо розуміти, ѐкоя ю картина відображуваних ѐвищ у медійному просторі, чи складені у 
його агентів концепти та стратегії виразу даної проблематики; ѐк репрезентуятьсѐ у 
регіональній пресі образи соціуму, де згідно закону «Про забезпеченнѐ рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2006) запроваджуятьсѐ принципи ґендерної рівності. Але, 
випереджаячи виклад результатів проведеного дослідженнѐ, доцільно звернути увагу на 
роль медіа у відтворенні ґендерних порѐдків і ґендерної нерівності в цілому. 

Роль медіа у висвітленні ґендерної проблематики останнім часом ю модноя темоя 
наукового і публіцистичного дискурсу. Медіа звинувачуятьсѐ у насадженні та підтриманні 
стереотипів: керівник, гарний працівник - чоловік, домогосподарка – жінка, представники 
інших ґендерів – маргінали. Безумовно, медіа маять приділѐти визначену увагу темам 
насильства в сім’ї, рівності у житті, уникати усталених ґендерних ролей. Сьогодні ґендерні 
НУО чекаять від медіа рівності у представленні різних ґендерів, в тому числі ЛГБТ-
товариства, вважаячи, що медіа маять з чутливістя ставитисѐ до проблем qeer-спільноти, 
уникати мови ворожнечі. З іншого боку, велика кількість різних організацій, головним чином, 
релігійних, звинувачуять медіа, що вони пропагуять гомосексуальну ідеологія. 

Слід зауважити, що медіа не можуть примусити думати визначеним чином, але вони можуть 
задати порѐдок денний, тобто теми, ѐкі стануть актуальними та обговоряваними. Звичайно, 
медіа маять артикулявати поглѐди всіх значимих груп суспільства, оскільки аудиторіѐ маю 
право знати про інтереси, труднощі, проблеми представників різних ґендерів. Медіа ю також 
потужним засобом легітимізації певних груп соціуму, їх поглѐдів та образу життѐ. Але не 
можна погодитисѐ з думкоя деѐких дослідників та активістів, що медіа маять бути 
«інструментом» длѐ досѐгненнѐ певних цілей ґендерної пропаганди. Медіа - перш за все 
посередник. Посередник між фізичним та віртуальним світом, між різними групами 
населеннѐ. Вони нерідко використовуятьсѐ длѐ досѐгненнѐ ѐкихось пропагандистських та 
агітаційних цілей, але це швидше наслідок перекрученнѐ місії медіа, а не їх природна роль. 

Проблема представленнѐ різних поглѐдів груп суспільства – це не тільки обов’ѐзок мас-
медіа, але і завданнѐ цих груп. Якщо їх поглѐди не маять актуалізованого значеннѐ длѐ 
аудиторії, ѐкщо вони не проводѐть спрѐмовану, у тому числі на медіа, політику, тобто не 
створяять інформаційних приводів, вони не потраплѐть до фокусу уваги мас-медіа і не 
будуть презентовані належним чином в інформаційному полі. Безумовно, це стосуютьсѐ і 
різних груп ґендерних активістів.  

Проблеми ґендеру, ѐк і інші, що вируять суспільством, самі по собі нецікаві медіа. Вони 
стаять актуальними, коли отримуять значеннѐ та інтерес длѐ цільової аудиторії. Звичайно, 
це не означаю, що медіа маять сліпо тиражувати ґендерні стереотипи, що пануять у певній 
частині соціуму. Але, одночасно, не ю справедливим покладати на медіа відповідальність за 
існуваннѐ цих стереотипів. Низка досліджень свідчать, що медіа здатні транслявати моделі 
поведінки, але не вони відіграять провідну роль у формуванні громадської думки щодо 
певних проблем суспільного існуваннѐ. Тобто вплив медіа, зокрема, на лідерів думок, не 
означаю їх пріоритетної ролі у формуванні позицій щодо співіснуваннѐ різних, в тому числі 
ґендерних, груп суспільства. 
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Ґендерна соціалізаціѐ залежить від великого спектру факторів. Одним із них (хоч і не 
провідним), безумовно, ю медіа. Дотриманнѐ ґендерного балансу, за що найчастіше 
дорікаять  мас-медіа, ю не тільки їх завданнѐм та проблемоя, але й відбиттѐм існуячого 
статус-кво. Журналісти працяять у галузі, завданнѐм ѐкої ю висвітленнѐ того, що відбуваютьсѐ 
у соціумі. Злам свідомості щодо ролі різних ґендерів відображаютьсѐ у медіа тоя міроя, 
ѐкоя він відбуваютьсѐ в суспільстві. Наприклад, вихід жіноцтва зі сфери побутової на арену 
політичного і економічного лідерства маю свою відбиттѐ у медіа післѐ того, ѐк відбуваютьсѐ в 
реальності, а не навпаки. Проблемоя медіа, ѐк і громадської думки, ю певна інертність. 
Внаслідок цього нові тенденції не відразу отримуять адекватне відображеннѐ в медіа-
матеріалах. І тут медійні дослідженнѐ маять звернути увагу журналістів на ці 
невідповідності, допомагати їх усвідомити і долати. 

 

1.1. Мета та завдання дослідження 
Дослідженнѐ «Репрезентація ґендерних ідентичностей в українських регіональних ЗМІ» 
було виконано у травні-жовтні 2013 року Академіюя Української Преси за сприѐннѐ 
факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка длѐ Програми У-Медіа Інтерньяз Нетворк. 

Польовий етап дослідженнѐ охопляю часові рамки 10 червнѐ-10 вереснѐ 2013 року. 

Мета дослідження – реконструявати ґендерні ідентичності («жінка» і «чоловік»), що 
трансляятьсѐ у друкованих та електронних ЗМІ різних регіонів України, встановити їх 
соціальні статуси та оцінити репрезентації питань ґендерної політики та ґендерної рівності в 
українських регіональних медіа. 

 Длѐ досѐгненнѐ даної мети було визначено наступні дослідницькі задачі: 
 розробити методику контент-аналізу текстів регіональної преси та електронних ресурсів з 

урахуваннѐм можливостей ѐкісних та кількісних версій аналізу, релевантних щодо 
вирішеннѐ дослідницьких задач; 

 провести контент-аналіз усіх випусків восьми друкованих та восьми електронних 
періодичних видань, що виходили у світ за період 1 січнѐ 2013 – 30 червнѐ 2013 у 
Львівській, Одеській, Донецькій та Сумській областѐх (по дві газети та одному новинному 
сайту у кожній) та чотирьох всеукраїнських сайтів новин у відповідності до розробленої 
методики; 

 на основі отриманих даних виѐвити стан та особливості ґендерного дискурсу в 
друкованих та електронних ЗМІ різних регіонів, специфіку висвітленнѐ питань ґендерної 
політики, використаннѐ термінології ґендерної проблематики згідно професійних 
стандартів журналізму; 

 реконструявати образи чоловіків та жінок, трансльовані обраними інформаційними 
ресурсами, та оцінити ступінь їх стереотипного та збалансованого представленнѐ в 
контексті різних сфер діѐльності; 

 виѐвити особливості фотографічного представленнѐ чоловіків та жінок у ЗМІ відповідно 
критерія симетричної репрезентації; 

 окреслити основні тенденції висвітленнѐ тематики ґендерної рівності з точки зору 
показників частоти та регулѐрності її представленнѐ у регіональних ЗМІ. 

 



 10 

1.2. Структура звіту 
Звіт про результати, отримані в ході дослідженнѐ, побудований за наступноя логікоя 
викладу матеріалу. 

Розділ про методологію дослідження містить у собі опис методики контент-аналізу 
друкованих і електронних періодичних видань, розробленої длѐ вивченнѐ трьох масивів 
текстів: 1) матеріали про висвітленнѐ ґендерної політики та ґендерного дискурсу; 2) 
вербальні матеріали, що представлѐять образи чоловіків та жінок; 3) фотографічні матеріали 
щодо репрезентації ґендерних ідентичностей. У розділі охарактеризовані особливості 
формуваннѐ вибірки усіх типів текстів, основні показники репрезентації пресоя ґендерної 
проблематики. 

У самостійному розділі аналізуютьсѐ стан, тенденції й особливості обговореннѐ в пресі питань 
ґендерної політики, використаннѐ термінології ґендерної проблематики відповідно до  
професійних стандартів журналізму. 

Наступний розділ присвѐчений аналізу ґендерних ідентичностей у презентації регіональноя 
пресоя й електронними виданнѐми, реконструкції трансльованих ними образів чоловіків і 
жінок, оцінки ступенѐ їх стереотипного й збалансованого представленнѐ в контексті різних 
сфер діѐльності. 

Спеціальний розділ даю картину репрезентації ґендерних ідентичностей у фотографічних 
матеріалах регіональних газет і новинних інтернет-сайтів, вказуячи на специфіку різних типів 
видань. 

У заключному розділі коротко викладені основні результати дослідженнѐ, сформульовані 
висновки з оцінки стану й особливостей обговореннѐ в регіональній пресі й електронних 
виданнѐх питань ґендерної політики й ґендерної рівності.  

Додаток містить коротку характеристику кожного з 16ти видань, опис категоріальної схеми 
контент-аналізу преси, емпіричні дані дослідженнѐ, що не ввійшли у звіт, приклади 
вербальної репрезентації чоловіків та жінок в аналізованих виданнѐх; в електронних файлах 
зібрані колекції текстів, що обговоряять ґендерну політику. 
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 2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Об'єктом даного дослідженнѐ ю провідні друковані та електронні виданнѐ чотирьох регіонів 
України, представлених Львівськоя, Одеськоя, Донецькоя і Сумськоя областѐми. У кожній 
області згідно думок експертів та за показниками тиражу та популѐрності обрано по два 
друкованих виданнѐ, засновані ѐк державними, так і приватними структурами, та 
популѐрний електронний ресурс: «Донбасс», «Жизнь», ОстроВ (у Донецьку), «Високий 
замок», «Експрес», ZIK.UA (у Львові), «Чорноморські новини», «Одесский вестник», Думскаѐ 
(в Одесі), «Данкор», «Ваш шанс», Панорама (у Сумах). Длѐ порівнѐннѐ до аналізу вклячено 
також найбільш рейтингові всеукраїнські сайти новин GAZETA.UA, KORRESPONDENT.NET, 
TSN.UA, SEGODNYA.UA. Усього спостереження підлѐгали вісім друкованих і вісім 
електронних видань, ѐкі виходили в світ у першій половині 2013 року.    
  
Вивчення підлѐгали три типи текстів: 1) матеріали про ґендерну політику та ракурси її 
висвітленнѐ, вклячаячи проблематику порушеннѐ прав чоловіків та жінок у будь-ѐкому 
контексті; 2) вербальні матеріали, що представлѐять образи чоловіків та жінок; 3) 
фотографічні матеріали щодо репрезентації ґендерних ідентичностей. Длѐ цього був 
розроблений інструментарій, що поюдную методики аналізу різних текстових масивів, а також 
враховую специфіку друкованих і електронних видань.  

 

2.1. Методологія контент-аналізу чоловічих та жіночих образів у ЗМІ 
2.1.1. Метод і процедура збору інформації 

Основним методом дослідженнѐ був обраний формалізований контент-аналіз текстів на 
основі суворої процедури знѐттѐ інформації, що містить: 1) спеціально розроблену 
концептуальну схему аналізу, 2) визначеннѐ одиниць аналізу, 3) визначеннѐ одиниць 
рахунку.  

За основну одиницю аналізу беретьсѐ газетний номер або сайтодень, тобто всѐ інформаціѐ 
про іміджі чоловіків та жінок фіксуютьсѐ длѐ окремого номеру (або днѐ виходу матеріалів на 
сайті). Кількість номерів газет кожного виданнѐ та усіх видань в цілому (або календарних 
днів виходу матеріалів на сайтах новин) ю певноя величиноя, а отже введеннѐ одиниці 
аналізу «номер газети» / «сайтодень» дозволѐю оперувати твердими та порівняваними 
показниками. Додатковоя одиницея аналізу слугую згадуваннѐ про чоловіків та жінок, що 
даю можливість їх кількісного виміру в межах номеру / сайтоднѐ, виданнѐ / сайту, масиву в 
цілому. Одиницею рахунку виступаять параметри: частота поѐви змістовних категорій та 
інтенсивність проѐву їх ознак у кожному номері газети / матеріалах сайтоднѐ.  

Концептуальна схема контент-аналізу складаютьсѐ з 271 змістовної категорії, присутність ѐкої 
відслідковувалась у номері газети / матеріалах сайтоднѐ. Категорії поюднані у два основні 
блоки - «Жінки» та «Чоловіки». Ці блоки ѐвлѐять собоя набори категорій з метричними 
шкалами, що виокремлені длѐ різних сфер життѐ, а також – длѐ фіксації даних про візуальні 
презентації чоловічих та жіночих персонажів по кожній сфері, контексти таких презентацій та 
відкритими позиціѐми длѐ текстових введень цитат, що іляструять ґендерні стереотипи, 
авторські судженнѐ, коментарі. Також наѐвні спеціальні блоки з фіксаціюя вихідних даних 
про виданнѐ та дату виходу матеріалів, тематику та термінологія висвітленнѐ питань 
ґендерної політики; загальних даних про кількість графічних матеріалів у номері. 

Згадуваннѐ про чоловіків та жінок фіксуятьсѐ у наступних сферах суспільного життя: 
– Політика місцевого / регіонального масштабу, 
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– Політика українського та міжнародного масштабу, 
– Економічний розвиток, фінансові ринки, 
– Охорона здоров'ѐ, медицина, 
– Освіта й наука, 
– Сільське господарство, 
– Промисловість, арміѐ, транспорт, 
– Культура, туризм, сфера послуг, 
– Спорт, 
– Домашню господарство, побут. 

Окрім того, фіксуютьсѐ контекст, в ѐкому згадуятьсѐ чоловічі та жіночі представники різних 
сфер: діловий, виробничий; домашній, дозвіллювий; громадська участь (діѐ, думка, 
коментар); матеріальний контекст, прибутки; кримінальний, судовий; резонансні події. 

Фотографії та малюнки чоловічих та жіночих персонажів також фіксуятьсѐ у відношенні до 
певної сфери та контексту. 

У відповідності до даних параметрів концептуальної схеми розроблений паспорт введеннѐ 
даних длѐ програми ОСА, куди вноситьсѐ закодована інформаціѐ по кожному номеру газети 
або дня виходу матеріалів сайту. 

Концептуальну схему контент-аналізу газет див. у Додатку 2. 

 

2.1.2. Вибірка газет та сайтоднів 

Вибірка газет длѐ формуваннѐ масиву, де репрезентовані чоловічі та жіночі образи 
побудована за принципом суцільної длѐ щотижневих видань та 50%-ої (з відбором кожного 
другого номеру) длѐ щоденних видань і загалом склала 275 одиниць – номерів газет.  

Різницѐ у принципах відбору двох типів видань поѐсняютьсѐ необхідністя знизити кількісну 
перевагу щоденних газет без ушкодженнѐ змістовному аналізу, оскільки маютьсѐ на увазі 
регулѐрна практика газет транслявати чоловічі та жіночі образи (Табл.2.1).  

У тексті відібраних газет аналізувались усі матеріали за викляченнѐм рубрик Погода, 
Оголошеннѐ, програма ТВ, Реклама (комерційна та політична), блоки офіційного  характеру – 
Накази, Розпорѐдженнѐ, Списки депутатів і т.п., Літературні твори (уривки), Кросворди. 

Табл.2.1 
Вибіркова сукупність номерів газет для кількісного виміру  

репрезентації чоловіків та жінок у пресі 
 

Донбасс (Донецьк) 37 
Жизнь (Донецьк) 39 
Високий замок (Львів) 46 
Експрес (Львів) 34 
Чорноморські новини (Одеса) 
 

42 
Одесский вестник (Одеса) 26 
Данкор (Суми) 25 
Ваш шанс (Суми) 26 
ВСЬОГО 275 

 

Вибірка днів виходу електронних матеріалів з оглѐду на їх масштабну перевагу за об'юмами 
та кількістя матеріалів будувалась за принципом покрокового відбору (крок = 3), тобто до 
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аналізу потраплѐю кожен третій сайтодень (Табл.2.2), або наступний за ним, ѐкщо у цей день 
новин на сайті не було; загалом – 480 сайтоднів, зі спільної часової рамки вибірки даного 
дослідженнѐ – піврічного періоду з 1.01.2013 по 30.06.2013 

Табл.2.2 
Вибіркова сукупність сайтоднів для кількісного виміру  

репрезентації чоловіків та жінок в електронних ЗМІ 
 

ОстроВ 60 
ЗІК 60 

Думскаѐ 60 
Панорама 60 
Gazeta.ua 60 

Korrespondent.net 60 
Tsn.ua 60 

Segodnya.ua 60 
ВСЬОГО 480 

 
В цілому, вибірка друкованих та електронних видань склала 755 одиниць аналізу. 

 

2.1.3. Обробка текстів та результатів кодування 

У процесі організації польового етапу дослідженнѐ виникли труднощі організаційного та 
технічного характеру, пов'ѐзані з формуваннѐм масиву вибірки друкованих газет. Длѐ 
зручності була поставлена мета отримати весь масив «на руки», але редакції не завжди йшли 
назустріч, а в багатьох альтернативних місцѐх потрібного об'юму газет не зберігалось. Це даю 
підказку на майбутню заздалегідь формувати такі масиви через передплату, що заощадить 
час та зусиллѐ на пошуки та впорѐдкуваннѐ необхідних матеріалів. Цього разу більшість газет 
були оброблені у сканованому (фото) виглѐді, адже використовувати їх електронні версії 
було б недоцільно через їхня невідповідність паперовим оригіналам.  

Длѐ первинної обробки інформації була організована група з 10ти кодувальників, ѐкі 
пройшли серія з шести реальних та кількох дистанційних тренінгів, в результаті ѐких не лише 
засвоїли всі принципи, змістовні та технічні аспекти свого завданнѐ, але й виробили спільні 
позиції щодо оцінки та інтерпретації тих чи інших текстових матеріалів. На основі тестових 
завдань та контроля результатів роботи кодувальників визначено, що рівень співпадінь 
складаю не менше 80%, а коефіціюнт надійності методики - близько 80-85% длѐ різних 
змістовних категорій. 

Введення даних у програму ОСА (MakeForm) здійснявали самі кодувальники, що позбавило 
масив вірогідної похибки на етапах шифруваннѐ інформації на кодувальні аркуші та її 
дешифруваннѐ при введенні у програму. Обробку закодованого масиву здійснено у пакеті 
SPSS. Інтерпретаціѐ результатів передбачаю побудову індексу репрезентованості чоловічих 
та жіночих персонажів у пресі – в різних смислових блоках, у вербальному та фото-матеріалі, 
в окремих виданнѐх в цілому. Індекс визначаютьсѐ часткоя (%) чоловічих або жіночих 
образів, присутніх у номері газети / в матеріалах сайтоднѐ. Методика дозволѐю також 
використовувати при обробці даних методи багатовимірної статистики. 

2.2. Методологія аналізу текстів з ґендерною проблематикою 

Попередній аналіз ситуації медіа-простору дозволив передбачити, що поѐва матеріалів, ѐкі 
висвітляять питаннѐ ґендерної політики та ґендерної рівності, ю ситуативноя та 
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нерегулѐрноя. Тому техніка відбору таких матеріалів длѐ фіксації їх кількісних та ѐкісних 
показників складалась із наступних кроків: 

1) Знаходження та фіксація матеріалу у певному виданні («реюстр» таких матеріалів див. в 
електронному Додатку 5) – статей, інтерв'я, повідомлень, що характеризуятьсѐ згадуваннѐм 
ґендерної термінології та присвѐчені питаннѐм ґендерної політики, рівності, законодавства 
тощо. 

До бази відбору належать всі виданнѐ та випуски, що аналізуятьсѐ на польовому етапі (275 
газетних номери та 480 сайтодні за період 1.01.2013-30.06.2013р.). Всього поѐву матеріалів з 
ґендерноя тематикоя зафіксовано у 126 сайтоднях та 25 газетних номерах (Табл.2.3).  

У відібраних матеріалах фіксуятьсѐ їх вихідні дані (дата, номер випуску, сторінка або лінк), а 
також – використана ґендерна термінологіѐ та тематика обговореннѐ ґендерних питань. При 
цьому даний блок фіксую позиції ѐк позитивного, так і негативного висвітленнѐ ґендерної 
проблематики та транслѐція відповідних цінностей.  

Таким чином, методика дозволѐю вимірѐти індекс репрезентованості питань ґендерної 
проблематики у кожному виданні, тобто визначити відсоток тих номерів, де вона присутнѐ. А 
також дати загальну характеристику таких матеріалів за тематикоя та використаноя 
термінологіюя. 

Табл.2.3 

Сукупність матеріалів із присутністю ґендерної проблематики (N=755) 
 

 
Матеріали, пов'ѐзані з ґендерноя тематикоя 

присутні (к-ть випусків) не присутні (к-ть випусків) 
Електронні ЗМІ 

Панорама (Суми) 1 59 
Думскаѐ (Одеса) 2 58 
ZIK.UA (Львів) 7 53 
ОстроВ (Донецьк) 13 47 
GAZETA.UA 23 37 
TSN.UA 24 36 
SEGODNYA.UA 26 34 
KORRESPONDENT.NET 30 30 

Друковані ЗМІ 
Одесский вестник (Одеса) 0 26 
Донбасс (Донецьк) 1 36 
Жизнь (Донецьк) 1 38 
Чорноморські новини (Одеса) 1 41 
Експрес (Львів) 2 32 
Данкор (Суми) 2 23 
Ваш шанс (Суми) 8 18 
Високий замок (Львів) 10 36 
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2) Якісний аналіз відібраних матеріалів не ю безпосередньо метоя даного дослідженнѐ (він 
може стати предметом окремого проекту), але розроблена методика припускаю фіксація й 
подальший аналіз цитат, висловлявань та позиції у всіх текстах, що пов'ѐзані з визначеннѐм 
ґендерних ролей, стереотипізаціюя ґендерних відносин, обговореннѐм питань ґендерного 
паритету тощо. Зокрема з точки зору збалансованості та аргументованості таких позицій. 

Принципи ѐкісного аналізу інформації ґрунтуятьсѐ на загальноприйнѐтих наукових підходах, 
а також – на системі загальнолядських норм та цінностей, в тому числі – зафіксованих у 
документах ООН правах лядини, конвенціѐх про дотриманнѐ ґендерної рівності (CEDAW, 
1979) та протидії насильству та дискримінації (A/RES/48/104, 1993). 

Комбінаціѐ методів кількісного і ѐкісного аналізу текстів преси/електронних сайтів даю 
можливість оперувати «твердими» показниками (такими ѐк індекс репрезентованості 
смислових категорій), що допускаять порівнѐннѐ видань різного типу, а також більш 
змістовно досліджувати установки комунікатора на транслѐція повідомлень ґендерної 
проблематики, способи журналістського впливу на читача, ґендерні стереотипи, цінності й 
раціональні аргументи, що супроводжуять ґендерний дискурс у медіа. 
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3. ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У ДРУКОВАНИХ ТА  
ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ 
3.1. Увага регіональних медіа до ґендерної проблематики 
Як було зазначено вище, ґендерний дискурс, тобто питаннѐ ґендерної політики та 
рівноправ'ѐ представників обох статей знаходѐтьсѐ на периферії уваги медіа. Вони 
обговоряятьсѐ всього у 9% газетних номерів за той період, що аналізуютьсѐ, та у 26% днів 
випусків електронних новин. Таку різну ступінь уваги, не в остання чергу, можна 
аргументувати повторяваністя одних і тих самих новин на сайті з невеличкими змінами-
доповненнѐми з разу в раз (згідно переваги електронного ресурсу перед друкованим – 
більшій «площі» длѐ розташуваннѐ матеріалів, більшій оперативності подачі новин та частоті 
виходу повідомлень). Але цей факт також поѐсняютьсѐ насамперед різноя спрѐмованістя 
видань, зокрема – у питаннѐх висвітленнѐ ґендерної проблематики, увага до ѐкої варіяютьсѐ 
від 0% («Одесский вестник») до 21,7% («Високий замок») у пресі, та від 1,6% (Панорама) до 
50% (KORRESPONDENT.NET) в електронних виданнѐх. 

Отримані дані вказуять на те, що зверненнѐ українських ЗМІ до ґендерної проблематики 
протѐгом першого півріччѐ 2013р. значноя міроя спровоковано наступними важливими 
політичними та суспільними подіѐми, ѐк в Україні, так і у світових масштабах: 

1) обговореннѐ у ВР законопроекту про недискримінація сексменшин (зареюстрований 
19.02.13), 

2) прийнѐттѐ закону про дозвіл одностатевих шлябів у країнах ЮС, 
3) гей-парад у Киюві (25 травнѐ), 
4) різноманітні суспільні рухи, коментарі, акції «за» та «проти» тих чи інших аспектів 

ґендерної політики (регулѐрні акції FEMEN по різних країнах світу під різними 
гаслами). 

Рис.3.1. 
Динаміка появи матеріалів з ґендерною проблематикою (N=151) 
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Динаміка уваги регіональних медіа до ґендерної політики за аналізований проміжок часу 
свідчить (Рис.3.1.), що частота поѐви матеріалів з ґендерноя тематикоя ѐк длѐ електронних, 
так і длѐ друкованих ЗМІ досѐгаю свого піку у травні, саме тоді, коли в Киюві та інших містах 
України проводились масові акції «за» та «проти» моральної та законодавчої підтримки 
сексуальних меншин. 
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3.2. Використання ґендерної термінології 
У матеріалах, що присвѐчені ґендерній проблематиці, інтерес представлѐю мова, ѐкоя вони 
написані, − наскільки вживаноя ю ґендерна термінологіѐ у журналістській практиці на 
сьогоднішній день, і чи вживаять автори стандартні, загальноприйнѐті понѐттѐ ґендерного 
дискурсу, або ж послуговуятьсѐ іншими – більш побутовими або новотвореними, емоційно 
нейтральними чи оцінявальними. Виділеннѐ чотирьох основних позицій при фіксації 
термінології даю таку картину (Табл.3.1.): 

Табл.3.1. 
Ґендерна термінологія в українській пресі (N=151 матеріал з ґендерною проблематикою) 

 

Поняття Газети Сайти 

«ґендер» 2 5 

«ґендерна політика» 3 28 

«забезпеченнѐ рівних прав та 
можливостей длѐ чоловіків та жінок» 

2 30 

інше, близьке за змістом понѐттѐ 18 77 

Всього матеріалів з ґендерною 
проблематикою 

25 126 

 
Виходѐчи з цих даних, помітноя ю різницѐ у використанні понѐттѐ «ґендерна політика» та 
«забезпеченнѐ рівних прав та можливостей» у друкованих та електронних ЗМІ. Це можна 
поѐснити тіюя специфікоя, ѐкоя володіять електронні ЗМІ на противагу друкованим, а саме: 
вони йдуть більше «в ногу з часом», активніше реагуять на «топові» події і більш вільно та 
оперативно зміняять стилістику викладу матеріалів. Тобто, порѐд із багатьма іншими 
термінами, ѐкими описуютьсѐ ґендерна проблематика, електронні ЗМІ активно вживаять 
вже усталені понѐттѐ й вирази політико-правової риторики. 
 
Наскільки можна судити з «реюстру» матеріалів, присвѐчених ґендерній проблематиці (див. 
електронний Додаток 5), вони в основному висвітляять питаннѐ захисту сексуальних 
меншин, отже і понѐттѐ, що використовуятьсѐ в текстах – це «гомосексуалізм», «гей-
шляби», «гей-парад», «гей-спільноти», «гомофобіѐ», «ґендерна дискримінаціѐ», «ЛГБТ», 
«фемінізм». Часто іронічно обігруютьсѐ слово «гей» - «Гей, вы там, наверху!» (Ваш шанс №21 
– 21.05), «Вашингтон превращаетсѐ в гей-столицу» (Ваш шанс №8 – 20-27.02), «Не гей-парад, 
а гей-позор!» (Ваш шанс №22 – 29.05-5.06), «Гей, гей по-українськи» (Експрес №20 – 21-
28.02)… Утворяятьсѐ нові слова та комбінації: «гей-окупаціѐ» (Ваш шанс №21 – 21.05), 
«гомофашизм» (Ваш шанс №16 – 17-24.04), «гомодиктатура» (TSN 15.05). 
 

3.3. Ґендерна тематика матеріалів 
Зміст матеріалів з висвітленнѐм ґендерних питань аналізувавсѐ за багатоальтернативноя 
тематичноя шкалоя, тобто фіксуятьсѐ всі теми, представлені в матеріалі. Деѐкі з 
виокремлених у шкалі позицій ю пароя альтернатив, одна з ѐких трансляю позитивне, інша – 
негативне ставленнѐ до питань ґендерної політики. Наприклад:  
o Дискримінаціѐ за ознакоя статі (виробництво, кваліфікаціѐ, освіта, кар'юра) / 

Популѐризаціѐ «ґендерних стереотипів» (традиційних образів та ролей чоловіків та 
жінок) / Популѐризаціѐ рівноправності чоловіків та жінок поза сфероя статевих відносин; 
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o Про: фемінізм, гомосексуалізм (толерантність, права лядини, «нова» родина, 

демократичні цінності) / Анти: фемінізм, гомосексуалізм (осуд церкви, загроза 
руйнуваннѐ родини, нав'ѐзуваннѐ чужих цінностей). 

 
Розподіл «ґендерних матеріалів» за тематикоя у досліджуваних ЗМІ представлений у 
Табл.3.2. 

Табл.3.2. 
Звернення до ґендерної тематики у друкованих ЗМІ протягом першого півріччя 2013р. 

(N=25)* 
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3 - Суспільна думка про ґендерну політику (акції, статистика, 
експертиза)  

2 3 1 2 5 3 16 22,5% 

4 - Ґендерна політика за кордоном (мітинги, події) 2 2 . 3 4 4 15 21,1% 

1 - Резонансні події, у зв'ѐзку з ѐкими виникаю тематика ґендерної 
політики (скандальні випадки, особливі ситуації, свѐта) 

1 1 2 2 5 2 13 18,3% 

7 - Анти: фемінізм, гомосексуалізм (осуд церкви, загроза 
руйнуваннѐ родини, нав'ѐзуваннѐ чужих цінностей) 

. 2 . . 6 2 10 14,1% 

2 - Ґендерна політика в Україні (вдосконаленнѐ законодавства, 
яридичні акти, виступи політиків) 

. 2 . 1 3 . 6 8,5% 

6 - Про: фемінізм, гомосексуалізм (толерантність, права лядини, 
«нова» родина, демократичні цінності) 

1 . . 1 . 2 4 5,6% 

5 - Дискримінаціѐ за ознакоя статі (виробництво, кваліфікаціѐ, 
освіта, кар'юра) 

. 1 1 . . . 2 2,8% 

8 - Популѐризаціѐ «ґендерних стереотипів» (традиційних образів 
та ролей чоловіків та жінок) 

. 1 1 . . . 2 2,8% 

9 - Популѐризаціѐ рівноправності чоловіків та жінок поза сфероя 
статевих відносин 

. . 2 . . . 2 2,8% 

10 - Проѐви агресивності та нетерпимости в будь-ѐких сферах, в 
тому числі по відношення до ґендерних питань 

. . . . 1 . 1 1,4% 

Всього за місяць 6 12 7 9 24 13 71 100% 

 
* у кожному матеріалі може фіксуватисѐ зверненнѐ до кількох тематик. 

  
Можна констатувати, що в регіональній пресі до ґендерних питань підходѐть насамперед із 
описом суспільної думки або залученнѐм коментарів експертів, підтверджуячи їх 
статистичними даними; також широко представлені різного роду приклади з зарубіжного 
життѐ – політичних рішень та їх підтримки або запереченнѐ громадѐнами та інформаційні 
приводи щодо актуалізації ґендерної проблематики у виглѐді резонансних подій, особливих 
випадків та ситуацій в українському повсѐкденні. Частіше інших зачіпаятьсѐ й теми анти-
феміністської спрѐмованості, осуду пропаганди й практики гомосексуалізму ѐк погрози 
традиційній родині й нав'ѐзуваннѐ чужих цінностей. Регіональна преса, ѐкщо й піднімаю 
ґендерні питаннѐ, то, ѐк правило, апеляю при цьому до стійких ґендерних стереотипів, 
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характерних длѐ культури й громадської думки, оріюнтуячись на більш консервативну 
аудиторія. 
Електронні медіа більш насичені ґендерноя тематикоя, ѐк це презентовано в Табл.3.3, у 
цілому маять схожі із пресоя змістовні пріоритети, але помітно відрізнѐятьсѐ більш 
лібералізованим дискурсом.  

Табл.3.3. 
Звернення до ґендерної тематики в електронних ЗМІ протягом першого півріччя 2013р. 

(N=126)* 
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4 - Ґендерна політика за кордоном (мітинги, події) 9 12 11 15 25 22 94 22,1% 

1 - Резонансні події, у зв'ѐзку з ѐкими виникаю тематика ґендерної 
політики (скандальні випадки, особливі ситуації, свѐта) 

5 4 10 13 35 19 86 20,2% 

2 - Ґендерна політика в Україні (вдосконаленнѐ законодавства, 
яридичні акти, виступи політиків) 

6 3 7 10 17 4 47 11,1% 

3 - Суспільна думка про ґендерну політику (акції, статистика, 
експертиза)  

3 3 5 5 24 2 42 9,9% 

6 - Про: фемінізм, гомосексуалізм (толерантність, права лядини, 
«нова» родина, демократичні цінності) 

4 4 1 1 15 14 39 9,2% 

7 - Анти: фемінізм, гомосексуалізм (осуд церкви, загроза 
руйнуваннѐ родини, нав'ѐзуваннѐ чужих цінностей) 

2 3 5 3 14 8 35 8,2% 

10 - Проѐви агресивності та нетерпимості в будь-ѐких сферах, в 
тому  числі по відношення до ґендерних питань 

3 1 2 5 10 7 28 6,6% 

9 - Популѐризаціѐ рівноправності чоловіків та жінок поза сфероя 
статевих відносин 

1 2 7 1 2 5 18 4,2% 

11 - Інше (відкрите питаннѐ)** 1 3 3 2 3 5 17 4,0% 

5 - Дискримінаціѐ за ознакоя статі (виробництво, кваліфікаціѐ, 
освіта, кар'юра) 

4 1 2 2 . 1 10 2,4% 

8 - Популѐризаціѐ «ґендерних стереотипів» (традиційних образів 
та ролей чоловіків та жінок) 

2 . 3 . 3 1 9 2,1% 

Всього за місяць 40 36 56 57 148 88 425 100% 

* у кожному матеріалі може фіксуватисѐ зверненнѐ до кількох тематик. 

** Інше (наприклад):  
 

1. Статистичне дослідженнѐ кількості представників ЛГБТ у різних країнах; 
2. Опис фільму «Лавлейс», де порнодива покинула кар'юру та присвѐтила себе боротьбі за права жінок; 
3. Гей-парад у Киюві, попри заборону, таки проведуть; 
4. На Московському кінофестивалі приз глѐдацьких симпатій діставсѐ драмі про геїв;  
5. В елітному районі Лондона знайшли вбитим "першопроходцѐ" в області одностатевих шлябів; 
6. Свѐщеники Ватикану поселились порѐд з найбільшоя у Ювропі гей-сауноя; 
7. Блог: Св.Валентин сьогодні би вінчав одностатеві пари; 
8. Ювродепутат від Польщі розкритикував "Свободу" в Ювропарламенті: "Цѐ партіѐ представлѐю позиція 

антисемітизму, боротьби з геѐми та лесбійками.."; 
9. У Франції близько 300 противників одностатевих шлябів проведуть ніч в поліції; 
10. Гей з Нідерландів виграв танцявальне Ювробаченнѐ, обійшовши українцѐ;  
11. "Свободівці не хочуть віддавати українських сиріт одностатевим парам";  
12. В Україні з'ѐвились книжки длѐ дітей про гомосексуалістів. 
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На електронних ресурсах читач так само скоріше зустріне такий ракурс висвітленнѐ 
ґендерних питань, ѐк приклади подій та проѐву громадѐнської позиції закордоном або 
журналістські відгуки на них; також преваляять статті з резонансними подіѐми та їх 
наслідками в Україні. У той же час, тематика віддзеркаленнѐ ґендерної політики та суспільної 
думки щодо неї зустрічаютьсѐ значно рідше, аніж перші згадані тут, а осуд нетрадиційних 
сексуальних оріюнтацій, феміністських проѐвів фактично врівноважуютьсѐ толерантністя до 
них, апеляячи до прав лядини. 
 
Коротко аналізуячи такі дані, можна стверджувати, що матеріали з висвітленнѐм питань 
ґендерної проблематики подаятьсѐ ѐк «вибух», «скандал», «іронічний нарис», «казус» і т.п., 
тобто, в основному, маять принадити увагу аудиторії своїм змістовним, стилістичним та 
емоційним пафосом. Окремо слід відмітити ѐскраву ілястрованість подібних текстів, - часто 
журналісти підбираять ѐкомога більш провокаційні фотосяжети, ѐкі часом навіть не 
відповідаять змістовним параметрам тексту, проте самі по собі задаять настрій шоку та 
підвищеної уваги. Тобто, ґендерна проблематика в пресі подаютьсѐ ѐк привід збентежити, 
здивувати, шокувати аудиторія. 
 
 

 
 

З тіюя ж метоя з контексту публічної сфери часто вириваятьсѐ певні цитати або інтерпретації 
дій та думок, на основі ѐких складаютьсѐ повністя журналістська інтерпретаціѐ подій 
(«Фарион предложила лечить геев» - SEGODNYA.UA 15.05; «Правозащитники похвалили 
украинскуя милиция за охрану гей-парада» - SEGODNYA.UA 27.05; «Протистоѐннѐ 
українських геїв і гомофобів може зіпсувати інтеграція до ЮС» - TSN 15.05; «Українці ю 
гомофобами, бо бідні і дурні – експерт» - TSN 15.05). 

За оціночним контекстом зафіксована у дослідженні сукупність матеріалів, так чи інакше 
присвѐчених ґендерним питаннѐм, подаютьсѐ у більшості своїй нейтрально, хоча і пронизана 
іронією або сформульована у вигляді виклику. Втім, гостро критичних матеріалів небагато, і 
вони аргументуятьсѐ в основному традиціюя, прийнѐтоя суспільноя та релігійноя моралля.  

Критичні матеріали – це спеціальна ініціатива редакції, журналістів, громадѐн та церковних 
діѐчів, ѐкі стоѐть на захисті суспільної моралі. Нейтральні матеріали – це звичайний длѐ 
видань потік інформації, в тому самому стилі та формі подачі, що й інші «інтриги», 
«скандали», «виклики», ѐкі щоденно публікуятьсѐ та перепощуятьсѐ, аби підтримувати 
увагу аудиторії. Яскраво виділѐятьсѐ ті з них, що ю передруківками з зарубіжних видань, 
таким чином утворяютьсѐ ілязіѐ, що у висвітленні ґендерних питань ми «крокуюмо разом з 
розвиненими країнами Заходу». 

Korrespondent NET 15.01 Ваш Шанс №21- 21.05 
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3.4. Висновки 
Аналіз друкованих та електронних ЗМІ за період 1 січнѐ – 30 червнѐ 2013 р. свідчить про те, 
що питаннѐ ґендерної політики та ґендерної рівності обговоряятьсѐ з різноя частотоя у 
кожному виданні, але і в газетах, і на сайтах – нерегулѐрно. Частка газетних випусків, де 
присутні такі матеріали, складаю від 0% («Одесский вестник») до 21,7% («Високий замок»), 
загалом – 9%, а в електронних виданнѐх - від 1,6% (Панорама) до 50% (KORRESPONDENT.NET),  
в цілому – 26%.    

Динаміка поѐви цих публікацій вказую на те, що зверненнѐ до ґендерної проблематики ю 
хаотичним або ініційованим зовнішніми факторами − резонансними випадками, суспільними 
обговореннѐми, публічними акціѐми, оголошеннѐм офіційних даних або законодавчих 
пропозицій.  

Мова таких матеріалів, хоча і послуговуютьсѐ загальноприйнѐтими концептами політико-
правової риторики, такими ѐк «ґендер», «ґендерна політика», «рівноправність чоловіків та 
жінок», але переважно насичена іншими термінами, більше звертаячись до конкретних 
розповідей про випадки з життѐ представників сексменшин, аніж до аналізу проблематики в 
цілому. Слід констатувати, що в медійній репрезентації ґендерної проблематики, яка 
містить маркери «ґендерної термінології», спостерігається явне зміщення у бік окремих 
груп, ЛГБТ, у той час як соціальні взаємини чоловіків і жінок, особливості їх статусів рідко 
потрапляють в орбіту «ґендерного дискурсу», подаються з позицій природної установки, 
соціального порядку, що склався.  

Регіональні медіа апеляять до традиційної ґендерної свідомості аудиторії, актуалізуять 
ґендерні стереотипи, здійсняять із ними "гру", намагаячись робити наголос на вибуховому 
потенціалі даної проблематики, створити атмосферу інтриги, іронії, шоку. Тиражуваннѐ 
текстових і відеоматеріалів з закордонних видань надаю локальним подіѐм глобального 
контексту, однак лише у тому сегменті ґендерного дискурсу, ѐкий пов'ѐзаний із проблемами 
ЛГБТ-груп. 

Загалом, тематичне обговореннѐ ґендерної проблематики, ѐк вона представлена в 
регіональних медіа, відрізнѐютьсѐ більш традиційним характером у друкованих виданнѐх, і 
більш лібералізованим - в електронних джерелах. 
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4. ҐЕНДЕРНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УЯВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 
 

4.1. Кількісна репрезентація образів чоловіків і жінок 
Домінуячий ґендерний порѐдок у суспільстві відтворяютьсѐ, ѐк відомо, за допомогоя 
різного роду механізмів − політичних, економічних, культурних, соціальних. У сфері медіа всі 
ці механізми перетинаятьсѐ, підсиляячи ефекти, що продукуятьсѐ, або протидіячи їм. 
Можна вважати, що зміст медіа - завжди своюрідний компроміс такого різнобічного впливу 
на нього, і версії ґендерного порѐдку, репрезентовані в друкованих та електронних ЗМІ, ю 
тому підтвердженнѐм.   

Одним з базових показників у медіа-дослідженні ґендерних ідентичностей та ґендерної 
нерівності ю кількісна представленість чоловічих та жіночих персонажів у медіа-текстах. Він 
відображаю не лише параметри конструйованої медійної реальності, але й указую на 
прийнѐтність такого конструкту длѐ різних аудиторій, а також - на потенційні зміни в 
суспільних настроѐх і уѐвленнѐх щодо ґендерного порѐдку. Насиченість медіа ѐскравими 
персонажами з тими чи іншими ґендерними ролѐми – це їх «меседж» назовні. 

В результаті контент-аналізу відібраних текстів восьми регіональних видань, чотирьох 
регіональних сайтів новин та чотирьох всеукраїнських порталів, можна зафіксувати, ѐкоя ю 
специфіка зображеннѐ чоловічих та жіночих персонажів у різних регіонах та у порівнѐнні 
електронних та друкованих ЗМІ між собоя. 

В цілому індекс репрезентованості жінок та чоловіків у друкованих виданнѐх складаю 
близько 1:3 (28% жінок до 72% чоловіків), а в електронних – 1:4 (20% жінок до 80% чоловіків). 
Тобто фіксуютьсѐ значний дисбаланс ґендерної репрезентації в ЗМІ (Рис.4.1-2). 

 Рис.4.1. 

Кількісна репрезентація чоловіків та жінок у пресі  
(%, N=275 номерів газет, N1=7872 жінок, N2=19875 чоловіків) 
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Рис.4.2 
Кількісна репрезентація чоловіків та жінок в електронних ЗМІ 

(%, N=480 сайтоднів, N1=10869 жінок, N2=41961 чоловіків) 
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Таким чином, можна стверджувати про те, що жінки в медіа фігурують значно рідше 
чоловіків, незалежно від того, чи належить канал транслѐції офіційним чи неофіційним, 
державним чи приватним суб'юктам. Найменша частка жіночих персонажів – у газеті 
«Жизнь» (Донецьк) – 18%, найбільша – у газеті Ваш шанс (Суми) – 33%. У новинних інтернет-
сайтах, оріюнтованих більше на молоду й зрілу аудиторії, чоловік ѐк герой повідомлень ще 
більш популѐрний, а частка жіночої присутності варіяютьсѐ від 16% (KORRESPONDENT.NET) до 
25% (SEGODNYA.UA), причому найбільші відмінності в увазі до жінок характерні саме длѐ 
всеукраїнських сайтів. 
Стійкість індексу репрезентованості жінок та чоловіків у регіональних ЗМІ підтверджуютьсѐ 
його динамікоя протѐгом першого півріччѐ 2013р (Рис.4.3.). Тобто, значний зсув уваги у бік  
чоловічих персонажів може розціняватисѐ ѐк повсѐкденна медіа-практика, що звично 
відтворяю перекручену версія ґендерної структури суспільства. 

Рис.4.3. 
Динаміка індексу репрезентованості чоловіків та жінок в українських ЗМІ:  

перше півріччя 2013 р. (%, N=755 всіх випусків) 
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Як бачимо, щомісѐчні флуктуації представленості чоловіків та жінок в українських ЗМІ не ю 
значними, - співвідношеннѐ коливаютьсѐ у пресі з 27% жінок та 73% чоловіків (квітень) до 
30%/70% (березень, травень) відповідно. В електронних ЗМІ мінімальна частка жінок 
складаю 19% (лютий та квітень), максимальна – 22% (березень). Логічно припустити, що 
зміна співвідношень на користь жінок у березні пов'ѐзана зі свѐткуваннѐм Міжнародного 
жіночого днѐ, а збільшеннѐ частки чоловіків у лютому та квітні – з традиційним Днем 
Захисника Вітчизни та висвітленнѐм перебігу матчів футбольної Прем'юр Ліги України.  
 
За регіональноя ознакоя можна помітити наступну картину коливань індексу 
репрезентованості жінок та чоловіків у пресі (Рис.4.4.): 

Рис.4.4. 

Співвідношення персонажів у регіональній пресі (%,N=275 номерів газет) 
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В узагальненому виглѐді кількісна присутність чоловічих та жіночих персонажів у пресі вказую 
на регіони, що демонструять більшу ґендерну симетрія (Суми) та ті, що чітко дотримуятьсѐ 
співвідношеннѐ 1:3 (Одеса, Донецьк). Цѐ регіональна специфіка характерна і длѐ 
електронних ЗМІ (Рис.4.2). Тобто, у промислових регіонах чоловіча присутність у медіа більш 
виразна, однак ці дані ю занадто загальними щоб робити остаточні висновки. 

 

4.2.Ґендерна репрезентація соціальних сфер 

Якими ж соціальними ролѐми найчастіше наділѐятьсѐ представники різних статей в сучасних 
українських ЗМІ? Звернемосѐ до розподілу персонажів за сферами їхньої діѐльності, ѐк вони 
представлені в медіа. Загалом слід зазначити, що підтверджується гіпотеза про традиційний 
розподіл суспільної уваги до жінок та чоловіків: пріоритет перших належить до сфери 
приватного, а других – до публічної сфери. Подібна практика пов'ѐзана ѐк із кількісноя 
репрезентаціюя персонажів, так і з супроводжуячими тексти ґендерними стереотипами, 
згідно ѐких жіноча сфера - це більш емоційна, експресивна діѐльність, пов'ѐзана з проѐвом 
турботи (охорона здоров'ѐ, побут), збереженнѐм досѐгнень лядства (освіта, культура), 
старанністя та послужливістя (сфера послуг). Чоловікам більш властива творча, керівна, 
результативна робота, що належить до інструментальної сфери діѐльності. Наочно розподіл 
ґендерних ролей представлено на  рисунках 4.5-4.6.  
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Рис.4.5. 

Кількісна репрезентація чоловіків та жінок у пресі по сферах діяльності 
(%, N=275 номерів газет, N1=7872 жінок, N2=19875 чоловіків) 
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Незважаячи на відмінність переважно «чоловічих» та переважно «жіночих» сфер діѐльності, 
у кожній з них кількісно домінуять чоловіки. У друкованій пресі цей дисбаланс максимально 
фіксуютьсѐ у таких сферах, ѐк політика українського та міжнародного масштабу (13% проти 
87%), економіка та фінанси (14% проти 86%), місцева політика, а також - промисловість, 
армія, транспорт (17% проти 83%); мінімально – у сферах побуту (46% жінок), охорони 
здоров'я (45%) та освіти, науки (40%). 

            Рис.4.6. 
Кількісна репрезентація чоловіків та жінок в електронних ЗМІ по сферах діяльності 

(%, N=480 сайтоднів, N1=10869 жінок, N2=41961 чоловіків) 
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Диаграмма 2 

Диаграмма 2 



 26 

Розподіл чоловіків та жінок по сферах діѐльності у матеріалах електронних новин дуже 
схожий за тенденціѐми на зразок у пресі. Мінімально жінки представлені в таких сферах, ѐк: 
економіка та фінанси, спорт (11% жінок проти 89% чоловіків), місцева політика, 
промисловість, армія, транспорт (12% жінок проти 88% чоловіків), максимально часто 
жіночі образи фігуруять у сферах побуту (42%), культури, релігії та туризму (37%), охорони 
здоров'я (34%), освіти та науки (30%). Можна констатувати, що саме гуманітарні й приватні 
сфери життѐ розглѐдаятьсѐ в ЗМІ ѐк області «природної» жіночої присутності, де ґендерна 
«медіа-статистика» найбільш помітно прагне до балансу. Тобто, і друковані, і електронні 
медіа відтворюють традиційну версію ґендерного порядку як домінуючу. 

Порівняячи іюрархії жіночого представництва в соціальних сегментах, репрезентованих 
пресоя й Інтернетом, можна помітити, що в новинних сайтах, при загальній більш низькій 
частці жіночих персонажів, у сферах «великої політики» і «культури» частка жінок дещо 
вища, ніж у пресі. Поѐсняютьсѐ це наѐвністя у вибірці чотирьох всеукраїнських сайтів, де до 
уваги потраплѐять відомі українські політики й зірки шоу-бізнесу, у тому числі жінки. Порѐд 
із цим частка жіночої участі у спорті, а також у сферах освіти й науки, охорони здоров'я тут ю 
суттюво нижчоя у порівнѐнні з пресоя (Рис.4.5-4.6.). 

У той же час ґендерні образи кожної сфери діѐльності помітно відрізнѐятьсѐ в транслѐції 
різних інформаційних джерел згідно з їхньоя тематичноя спрѐмованістя й регіональноя 
специфікоя зайнѐтості населеннѐ.  

Сферу політики представлено двома рівнѐми. Співвідношеннѐ жіночих та чоловічих 
персонажів у «політиці українського та міжнародного масштабу» зміняютьсѐ в межах 8-16% 
vs. 92-84% у пресі й 11-22% vs. 89-78% у сайтах новин. Жінки-професійні політики мінімально 
представлені в газетах «Жизнь» (8%) та «Одесский вестник» (10%), на сайті Думскаѐ (11%); а 
максимально часто − в газетах «Високий замок» та «Данкор» (16%), на сайті Панорама (22%).   
На відміну від «великої політики» «місцева політика» більше представлена жінками в 
регіональних друкованих виданнѐх (10-26%), і суттюво менше в електронних ЗМІ (7-14%). 
Менше за все жінки, що беруть участь у політиці місцевого рівнѐ, фігуруять в газетах 
«Чорноморські новини» (10%), «Данкор» та «Жизнь» (13%), більше всього – у газетах 
«Одесский вестник» (24%), «Експрес» (26%). На сайтах мінімальна частка жінок у цій сфері – 
7% (Korrespondent.NET, TSN.UA), максимальна – 14% (ОстроВ, ZIK.UA, Segodnya.UA). Хоча 
дослідженнѐ проведене в основному на матеріалах регіональних медіа, із вкляченнѐм 
чотирьох всеукраїнських електронних сайтів, тим не менше, стереотип «політика – не жіноча 
справа» активно відтворяютьсѐ в усіх виданнѐх. 

Економіка та фінанси. В дану сферу входѐть персонажі-банкіри, підприюмці, бізнесмени, 
директори підприюмств і т.і. Частка жіночих та чоловічих образів у даній сфері складаю 14% vs. 
86% в газетах та 11% vs. 89% на сайтах. Увага до ділових жінок зміняютьсѐ від 8% («Жизнь», 
«Експрес») до 27% («Донбасс») у друкованих виданнѐх, та від 8% (ОстроВ, Gazeta.UA, TSN.UA) 
до 17% (Панорама) в електронних ЗМІ. В уѐвленні медіа, економіка та фінанси – та сфера 
діѐльності, де присутність жінок ю доволі обмеженоя. 

Промисловість, армія, транспорт. До даної сфери відносѐтьсѐ представники різних професій, 
що зайнѐті у сфері виробництва, армії, транспорту та інших комунікацій. Виходѐчи з цього не 
викликаю подиву невисока частка жіночої участі в даній сфері: 17% - у пресі, 12% - в Інтернеті. 
Найнижча жіноча репрезентованість – у газетах «Одесский вестник» (8%), «Чорноморські 
новини» (9%), на сайтах Думскаѐ (9%), ОстроВ та Korrespondent.NET (10%); найвища – у 
виданні «Експрес» (31%), на сайті Панорама (20%).  

Сільське господарство. Частка жінок тут складаю 23% у пресі та 16% в Інтернеті. Однак 
внаслідок спрѐмованості рѐду видань переважно на міські аудиторії й невисоку 
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представленість даної галузі розкид у показниках ю досить широким. Втім, ѐкщо не брати до 
уваги крайні випадки, то частка жінок у сільському господарстві складаю від 5% 
(«Чорноморські новини», «Ваш шанс») до 50% («Данкор») у пресі та від 11% (Gazeta.UA) до 
29-30% (Korrespondent.NET, Segodnya.UA) в Інтернеті.  

Спорт. Незважаячи на те, що спорт – одна з найдемократичніших в усьому світі сфер життѐ, 
що не маю ані кордонів, ані національностей, ані багатьох інших соціально-диференцяячих 
ознак, ѐка втіляю лише власні закони функціонуваннѐ, тим не менше, частка представлених 
тут жінок не ю великоя: 21% у пресі та всього 11% в Інтернеті. Найменше жінок серед 
спортсменів та тренерів у газетах «Донбасс» (4%), «Жизнь» (8%), на сайтах Думскаѐ, 
Korrespondent.NET, TSN.UA (по 5%), ОстроВ (6%). Найбільше жінок-спортсменок у газетах 
«Данкор» (34%), «Чорноморські новини» (35%), на сайті Панорама (19%). Слід відмітити, що 
регіональні виданнѐ часто пишаятьсѐ своїми місцевими командами, де представлені ѐк 
дорослі спортсмени-професіонали, так і підлітки-школѐри, студенти, ѐкі змагаятьсѐ на 
аматорському рівні. За рахунок таких рубрик та швидких переліків спортсменів загалом дана 
сфера ю добре представленоя кількісно, але завдѐки великій увазі до великого футболу (в 
деѐких виданнѐх – спеціальні оглѐди футбольних подій) та інших «чоловічих» видів спорту, − 
тут значно переважаять чоловіки. 

Культура, релігія, туризм. В матеріалах, що відносѐтьсѐ до даної сфери, висвітляятьсѐ 
найрізноманітніші події та їх резонанс. Виходѐчи з цього тут присутні ѐскраві образи, 
ілястрації, інтерв'я і т.п. Часто матеріали даної сфери ю «прихованоя, непозначеноя» 
рекламоя продуктів шоу-бізнесу, туризму, а отже, їх призначеннѐ – не лише транслявати 
інформація, але й привабити до співучасті або споживаннѐ певних послуг. В усіх виданнѐх 
жіночі персонажі складаять більше третини: 34% в пресі та 37% в Інтернеті. Найменше жінки 
представлені в одеських газетах «Одесский вестник», «Чорноморські новини» (25%), на сайті 
Панорама (26%); найбільше – у виданнѐх «Донбасс», «Ваш шанс» (39%), на сайті TSN.UA 
(52%). 
 

Освіта, наука ю від початку сфероя «жіночої» присутності.  У пресі вона на 40% представлена 
жінками, в Інтернеті – на 30%. А в деѐких друкованих виданнѐх жінки отримуять кількісну 
перевагу над чоловіками − «Ваш шанс» (54%), «Донбасс» (56%) та «Одесский вестник» (57%), 
представлені «на рівних» - «Данкор» (48%). На сайтах новин у цій галузі жінки також 
представлені ненабагато менше чоловіків − 43-45% (Segodnya.UA, ОстроВ, TSN.UA). 
Мінімальноя ю кількість жінок в «освіті» в газеті «Жизнь» (24%), на сайтах Korrespondent.NET 
та ZIK.UA (25-26%). Така присутність жінок-науковців та освітѐн ю хоча і значноя, та не надто 
показовоя, адже статистика фіксую до 74% жінок, приналежних до сфери освіти та науки в 
Україні. Відповідно, їх зменшена, утиснута репрезентаціѐ в медіа даю підстави припускати, 
що у висвітленні питань сфери освіти та науки ЗМІ оріюнтовані на стратегії залученнѐ 
чоловіків-експертів, ѐкі трансляять свій досвід та своя професійну думку. Вірогідно, це 
поѐсняютьсѐ проѐвом вертикальної ґендерної сегрегації, тобто вищі, більш престижні 
позиції в даній сфері займаять чоловіки, ѐкі в силу свого статусу частіше потраплѐять у 
тексти медіа в ѐкості експертів чи персонажів даної сфери.  

Охорона здоров'я, медицина. Дана сфера ю одніюя з найбільш лоѐльних до жінок (45% у 
пресі та 34% на сайтах). На прикладі преси тут можна спостерігати виразні проѐви паритетної 
участі представників чоловічого та жіночого ґендеру. У газетах частка жінок в даній сфері 
діѐльності – від 34% («Одесский вестник») до 50-52% («Жизнь», «Донбасс», «Чорноморські 
новини»). На сайтах – від 31% (ZIK.UA, Korrespondent.NET) до 44% (Панорама). Слід відмітити, 
що, по-перше, майже в усіх виданнѐх існуять спеціальні рубрики, присвѐчені питаннѐм 
здоров'ѐ та медицини, а по-друге, жінки реально у великій кількості приналежать до сфери 
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охорони здоров'ѐ за професіюя або ж в ѐкості турботливої господині, матері та дружини, ѐка 
цікавитьсѐ та активно обговоряю дану тематику, піклуютьсѐ про власне здоров'ѐ та 
зовнішність зокрема. Крім того, охорона здоров'ѐ та медицина часто пов'ѐзані з проблемами 
соціальної сфери в цілому: із «соціальними» хворобами (наркоманіюя, алкоголізмом), 
питаннѐми відтвореннѐ поколінь та здорових нащадків. Тобто з тими галузѐми, де необхідні 
жіноча думка, активність, особливі емоційні та психологічні ѐкості. 

Домашнє господарство, родина, побут. Сяди належать різні персонажі «поза роботоя». Це 
– питаннѐ побутових справ, благоустроя будинку, домашнього господарства, сімейного 
порѐдку, сфера дозвіллѐ та взаюмовідносин. Не переважаять жінки і тут: загалом їх 46% у 
пресі та 42% в Інтернеті. Хоча, виходѐчи з реалій та всілѐких, у тому числі – ґендерних 
стереотипів, - це насправді «жіноча сфера». Але і тут інколи чоловіки стаять більш звичними 
персонажами. Частка жінок складаю від 41-43% у газетах «Ваш шанс», «Експрес» та «Данкор» 
до 52-55% у газетах «Жизнь», «Донбасс», «Чорноморські новини» та всього від 34-35% у 
Korrespondent.NET та Панорамі – до 45-47% у TSN.UA та Segodnya.UA. 

Складно судити про те, наскільки такий акцент на тій або іншій сфері, виражений у кількості 
представлених персонажів, пов'ѐзаний зі специфікоя та стилем видань, їх рубриками та 
спрѐмованістя матеріалів. Не можна сказати, що ті або інші події подаятьсѐ в строго заданих 
рубриках або ю постійно висвітляваними у більш-менш однакових об'юмах. Тим не менше, в 
аналізованих текстах медіа переважаять (за кількістя та об'юмом) матеріали з «чоловічоя 
домінантоя», - політика та міжнародні відносини, економічний розвиток та фінанси, 
промисловість, арміѐ, транспорт, спорт. 

Слідуячи своїм ґендерним ролям, чоловік виступаю носіюм важливої місії з вирішеннѐ 
назрілих суспільних проблем, активним соціальним актором багатьох сфер суспільного 
життѐ. Це враженнѐ підсиляю той факт, що у масиві представлені офіційні виданнѐ 
державних адміністрацій, ѐкі насамперед покликані висвітлявати події з політичної трибуни. 
Крім того, у різних друкованих виданнѐх присутні спеціальні рубрики длѐ офіційного 
звітуваннѐ про діѐльність тих чи інших державних діѐчів, відомств і т.д. 

Жіночі ґендерні ролі в уѐвленні українських медіа, - це виховні, освітні, сімейні ролі та 
функції, роль талановитої господині, споживача товарів та послуг, експерта в галузі 
соціальної проблематики, особи, що тонко емоційно співпереживаю подіѐм публічного та 
приватного життѐ, роль помічниці чоловіка-керівника (заступник, прес-секретар), роль матері 
та берегині сімейного вогнища, роль «красуні». В цілому, медіа-образ жінки, представлений 
в українських ЗМІ, - набір ролей та функцій, що належать переважно до приватної сфери, а 
також – до експресивних видів діѐльності.  

Чоловік в українських медіа доміную, за нашим спостереженнѐм, нейтрально, більше 
кількісно, аніж змістовно. Образ рішучого та компетентного чоловіка лише іноді кореляю з 
застосуваннѐм сили – наприклад, висловляваннѐ політиків та суспільних діѐчів про те, ѐк слід 
різко та швидко долати ѐкусь проблему, приймати вольові, ефективні рішеннѐ. Також – у 
випадках, коли мова йде про конкурентну боротьбу чоловіків у будь-ѐкій сфері, проѐви 
фізичної сили у спогадах про події воюнних років, у роботі міліції, а найбільш ѐскравим 
втіленнѐм ретранслѐції маскулінності в медіа ю рубрика «спорт», де надаютьсѐ ѐскравий 
образ активного, наполегливого чоловіка-переможцѐ. На фоні цього менш емоційним 
виглѐдаять рубрики та матеріали анонсів, оглѐду культурних подій та розважливі тексти, де 
часто виступаять (в основному візуальні) образи жінок, ѐкі задіѐні у сфері культури та побуту 
(вони співаять, виступаять, чепурѐтьсѐ, демонструять моду, беруть участь у конкурсах 
краси, рекомендуять кулінарні рецепти і т.д., тобто  маніфестуять фемінність). Також слід 
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відмітити, що чоловіків набагато більше відмічаютьсѐ у проѐві девіантної поведінки, - 
здійсняячи різного роду злочини, вони потраплѐять до кримінальних хронік.  

Таким чином відзначимо, що кількісна перевага тих чи інших репрезентацій – це ще не 
ознака змістовного домінуваннѐ, а длѐ визначеннѐ змістовних складових чоловічих та 
жіночих ідентичностей слід розглѐнути їх контекстуальні параметри. 

 

4.3. Сукупні образи чоловіків та жінок згідно сфер діяльності  

Якщо представити сукупні образи чоловіків та жінок у розрізі сфер діѐльності, ѐк це подано у 
медіа, − в підсумку маюмо наступні висновки. Чоловік у пресі – частіше за все спортсмен 
(21,1%), культурний діѐч (19,7%), персонаж поза роботоя – побут, родина (13,4%), політик 
українського масштабу (13,1%). В Інтернеті – спортсмен (28,5%), політик українського 
масштабу (23,7%), культурний діѐч (10,7%), політик місцевого рівнѐ (10,6%).  

Жінка в пресі – представницѐ побутової сфери (28,6%), культурний діѐч (25,5%), спортсменка 
(14,5%). А в Інтернеті – представницѐ побутової сфери (26,6%), культурний діѐч (24,2%), 
політик українського масштабу (17,2%), спортсменка (13,2%) (Рис.4.7-4.8). Тобто, регіональна 
преса більше оріюнтуютьсѐ на повсѐкденність, де частка представленості чоловіків не менше, 
ніж у політиці. Новинні сайти більше схильні висвітлявати публічні області, активніше 
вводѐчи жінку у «велику політику». 

 
Рис.4.7. 

Сукупні образи чоловіків та жінок згідно сфер діяльності: преса 
(%, N1=7872 жінок, N2=19875 чоловіків) 
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Рис.4.8. 

Сукупні образи чоловіків та жінок згідно сфер діяльності: Інтернет 
(%, N1=10869 жінок, N2=41961 чоловіків) 

 

Такий розподіл персонажів по сферах свідчить про ті кількісні іюрархії, ѐкі маять потенціал 
впливати на увагу аудиторії: чим більше персонажів в тій чи іншій сфері, тим більше дана 
сфера представлена у тому чи іншому виданні. Аналіз розподілу персонажів за ґендерноя 
приналежністя вказую на те, що в кількох однакових сферах чоловіча й жіноча ідентичності 
представлені досить виразно. Спорт, політика, культура, побут перемежовуятьсѐ між собоя 
в різних медіа, але стаять лідерами кількісних репрезентацій чоловіків (з нахилом до 
політики та спорту) та жінок (з більшим залученнѐм до побутової сфери). Близько 80% усіх 
жіночих і чоловічих персонажів представлѐять ці сфери в пресі, більш 80% - у новинних 
сайтах. 

4.4. Ґендерна карта українських ЗМІ 

Співвіднести між собоя всі отримані засобом контент-аналізу характеристики ґендерної 
репрезентації в українських медіа можна за допомогоя статистичної процедури 
корреспонденс-аналізу, що виміряю пов'ѐзаність об'юктів – видань, з їх ознаками – 
кількісними сукупностѐми чоловічих та жіночих образів у різних сферах діѐльності. Отримана 
в результаті такої процедури «карта медіа-преференцій» сегментую виданнѐ в залежності 
від їх схильності представлѐти чоловіків та жінок в особливих сферах діѐльності і ю 
статистично значущоя (Рис.4.9-4.10). Це означаю, що залежність між об'юктами та ознаками, 
на ѐкій ґрунтуютьсѐ дана карта, ю невипадковоя. Інакше кажучи, у кожного виданнѐ ю свої 
переваги відносно ґендерної репрезентації образів соціуму, ѐкі вони трансляять своїй 
аудиторії. 
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Рис. 4.9. 
Ґендерні преференції українських ЗМІ – Регіональна преса 

(correspondence analysis, N = 275 номерів газет)* 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* χ²=  4202,514 при df = 133, критичне значеннѐ χ²= 160,919 при df = 133, значимо на рівні 0,050 
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Рис. 4.10. 
Ґендерні преференції українських ЗМІ - Інтернет 

(correspondence analysis, N = 480 днів випусків сайт-новин)* 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* χ²=  5499,573 при df = 133, критичне значеннѐ χ²= 160,919 при df = 133, значимо на рівні 0,050
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Інтерпретуячи карти медіа-преференцій, формуютьсѐ наочний висновок про схожість та 
відмінність видань у репрезентації ґендерної тематики. У загальному просторі 
аналізованих друкованих видань складаятьсѐ чотири образних сегменти (Рис.4.9.).   
 
У сегмент, умовно названий «Чоловічі еліти, жінки як виключення», входѐть газети 
«Високий замок» (Львів), «Чорноморські новини» (Одеса), «Жизнь» (Донецьк), де серед 
усіх чоловічих персонажів частки політиків вищого рівня, діячів культури, науки й освіти 
вище, ніж в інших виданнѐх (наприклад, у газеті «Високий замок» політики становлѐть 
більш чверті всіх чоловіків (29%), удвічі перевищуячи середній длѐ преси показник), або ж 
ґендерне співвідношеннѐ персонажів у цих сферах помітно відхилѐютьсѐ на користь 
чоловіків (наприклад, у газеті «Жизнь» співвідношеннѐ чоловіків і жінок у великій політиці 
дорівняю 92% vs. 8% при середньому по цій сфері 87% vs. 13%, у сфері культури - 74% vs. 
26% при середньому 66% vs. 34%, у сфері освіти й науки - 70% vs. 30% при середньому 60% 
vs. 40%). Жінки-політики теж допускаятьсѐ в цей чоловічий інтелектуальний клас, однак 
не порушуячи середнього длѐ даної сфери ґендерного співвідношеннѐ (наприклад, у 
газеті «Чорноморські новини» представництво чоловіків і жінок у великій політиці 
становить 86% vs. 14% при середньому длѐ сфери 87% vs. 13%).  
         
Сегмент «Жіноча активність» представлѐять газети «Данкор» (Суми) та «Одесский 
вестник» з більшоя, ніж в інших видавців, увагоя до жіночих персонажів у серйозних, 
вольових областѐх, що вимагаять професіоналізму, таких ѐк економіка й фінанси, спорт, 
місцева політика. Ґендерне співвідношеннѐ персонажів дещо відхилѐютьсѐ тут на користь 
жінок (наприклад, в «Одесском вестнике» длѐ економічної сфери воно становить 75% vs. 
25% при середньому по галузі 86% vs. 14%, в «Данкоре» у сфері спорту жіночі персонажі 
становлѐть третину (34%), тоді ѐк середній показник жінок-спортсменок − 21%). У цих 
газетах ставитьсѐ також акцент на місцеву політику із чоловічоя й жіночоя участя, на 
відміну від попереднього сегменту, більш спрѐмованого на велику політику. 
 
Сегмент «Паритет» на виробництві й у побуті» даю зразок підвищеного інтересу до 
повсѐкденного життѐ − на роботі й вдома, більше характерного длѐ міського середовища 
й промислових регіонів. Серед усіх чоловічих персонажів у газетах «Ваш шанс» (Суми) і 
«Донбасс» частка представників виробничої сфери ю найбільш високоя (21%, 18% 
відповідно), ѐк високоя вона ю й серед жіночих персонажів (23%, 15%). Однак «ґендерний 
паритет» тут скоріше умовний, оскільки кількісно чоловіки домінуять (наприклад, у газеті 
«Донбасс» співвідношеннѐ чоловіків і жінок становить 61% vs. 39% при середньому 83% 
vs. 17%). Що ж стосуютьсѐ сфери побуту, то ґендерне співвідношеннѐ в цих виданнѐх 
наближене до кількісного паритету (у газеті «Ваш шанс» чоловічі й жіночі персонажі 
співвідносѐтьсѐ ѐк 59% vs. 41% при середньому по сфері 54% vs. 46%).  

Також цьому сегменту властива й увага до жіночої участі у сфері освіти й культури та 
чоловічої участі у спорті й економіці, тобто до традиційних ґендерних ролей і сфер 
зайнѐтості, що слабше диференціяю преференції преси, оскільки характеризую більшість 
видань.  

До сегменту «Увага до периферії: «паритет» належить газета «Експрес» (Львів), де багато 
уваги приділѐютьсѐ тим областѐм, ѐкі не займаять у цілому лідируячих позицій і 
представлѐять більше повсѐкденне життѐ в сільських регіонах. Половина всіх чоловічих і 
всіх жіночих персонажів зі сфери сільського господарства належать саме до ціюї газети 
(51%, 51%), третина зі сфери охорони здоров'я тощо (35%, 31%). І хоча ґендерне 
співвідношеннѐ персонажів у сільському господарстві стійко фіксую чоловічу перевагу (77% 
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23%), в охороні здоров'ѐ показники чоловічої й жіночої присутності зближаятьсѐ (58% 
42%).  
  
В Інтернеті також групуятьсѐ чотири сегменти ґендерних переваг, у кожному з ѐких досить 
високим ю чоловіче представництво. 

Всеукраїнські сайти TSN.UA, Segodnya.UA та Gazeta.UA, Korrespondent.NET демонструять 
уѐвленнѐ щодо належного «Ґендерного порядку», що формуютьсѐ завдѐки 
концентрованій увазі до великої політики за участя помітних фігур ѐк чоловіків, так і 
жінок (наприклад, на сайтах Gazeta.UA, Korrespondent.NET серед усіх чоловічих і всіх 
жіночих персонажів частка політиків становить 25%, 21% і 23%, 19% відповідно), уваги до 
ділових чоловіків в економіці (у TSN.UA ґендерне співвідношеннѐ становить 92% vs. 8% за 
середнього по галузі 89% vs. 11%) й традиційних жіночих ролей у культурі, побуті  
(наприклад, у пропорції 48% vs. 52%, 55% vs. 45% у TSN.UA), сільському господарстві (70% 
чоловіків vs. 30% жінок у Segodnya.UA).   

Протилежний за вісся «всеукраїнське − локальне» сегмент відсилаю до «Місцевої 
політики» і представлений сайтами Думскаѐ (Одеса) й Панорама (Суми), що висвітляять 
регіональні події, де співвідношеннѐ чоловіків і жінок у цій сфері не відрізнѐютьсѐ від 
середнього (89% vs. 11%, 87% vs. 13% при середньому 88% vs. 12%). 

Новини ZIK.UA (Львів) формуять сегмент «Чоловіча домінація в гуманітарній сфері» з 
високоя часткоя чоловічих персонажів цього сайту серед усіх чоловіків-спортсменів, 
діячів культури, науки й освіти, охорони здоров'я, що присутні в Інтернеті (23-28%).  

Сегмент «Жіноче залучення у виробництво» позиціоную сайт ОстроВ (Донецьк), 
привертаячи увагу до жінок у сфері промисловості й транспорту, економіки й фінансів, 
освіти та науки, охорони здоров'я, порѐд з увагоя до чоловіків у виробничій сфері й 
побуті. Частки жіночих персонажів, що належать сайту, не ю великими, але стабільними в 
«жіночій» структурі кожної із цих галузей (9-11%), ѐк і частка  чоловіків «на виробництві й 
вдома» у структурі всіх чоловічих персонажів (8-12%). Зразок залученнѐ жінок у 
виробництво не вклячаютьсѐ зазвичай у традиційні ґендерні ролі, але ю характерним длѐ 
промислових регіонів. 

Карти ґендерних переваг преси й інтернет-сайтів вказуять на те, що факторами, ѐкі 
максимально диференціяять виданнѐ, ю їхній статус або масштаб домагань 
(локальний - всеукраїнський), регіональна специфіка (промисловий, 
сільськогосподарський регіон), тематична спрямованість (публічність - повсѐкденність), 
орієнтація на міську/сільську аудиторію. Репрезентовані образи ґендерних преференцій 
видань формуятьсѐ у просторі координат «локальне - всеукраїнське» і «загальне, 
прагнення до ґендерного паритету - часткове, ґендерний зсув» (Рис.4.9-4.10).    

Отже, можна зробити висновок, що індекс репрезентованості жінок в українській пресі, 
виміряваний часткоя кількості жінок по відношення до чоловіків (ѐкий варіяютьсѐ у 
різних сферах життѐ від 13% до 46% у друкованих та від 11% до 42% в електронних медіа), 
помітно кореляю з жіночими медіа-образами, ѐкі виѐвлѐятьсѐ тим більше ѐскравими та 
об'юмними, чим частіше вони згадуятьсѐ у виданні. Задлѐ розглѐду інших параметрів 
медіа-образів та підтвердженнѐ даної тези доцільно перейти до інших аспектів даного 
дослідженнѐ. 
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4.5. Медіа-образи чоловіків та жінок: контекст представлення 
4.5.1. Смислові контексти ґендерної репрезентації у друкованих та 
електронних ЗМІ  

Длѐ фіксації у медіа жіночих та чоловічих персонажів не менш важливим ю контекст, у 
ѐкому вони згадуятьсѐ, незалежно від приналежності до тіюї або іншої соціальної сфери. 
Контекст вказую не стільки на формальну приналежність персонажів до тіюї чи іншої сфери, 
скільки на смислові та у деѐкому розумінні стилістичні особливості їх презентації. Длѐ 
кожної сфери діѐльності позначалосѐ п'ѐть основних контекстів: 

◊ діловий, виробничий – у випадку, коли персонаж представлений у будь-ѐкій сфері у 
зв'ѐзку з професійноя діѐльністя або необхідністя виконувати трудові обов'ѐзки; 

◊ домашній, дозвіллєвий – представлѐю персонажів поза роботоя і поза будь-ѐких 
важливих справ, або ж – у зв'ѐзку з суто побутовими, комунальними питаннѐми; 

◊ контекст громадської участі – стосуютьсѐ будь-ѐких активних громадських дій, 
звернень, коментарів, спрѐмованих на висловленнѐ та відстояваннѐ своїх позицій 
щодо покращеннѐ громадського життѐ, відновленнѐ справедливості і т.і.; 

◊ матеріальний контекст, прибутки може відноситись до будь-ѐкого рівнѐ 
фінансових та матеріальних питань, - від потреби у новому взутті до наповненнѐ 
бяджету країни; 

◊ кримінальний, судовий – мова йде про суб'юктів права, ѐкі фігуруять у різного роду 
конфліктних ситуаціѐх, про правові способи вирішеннѐ різних проблем, про 
соціальні ролі, в ѐких можуть з'ѐвитись персонажі – звинувачені та постраждалі, 
підозрявані, злочинці, судді, адвокати, слідчі та ін.. 

Такий підхід дозволить більш гнучко та релевантно визначати співвідношеннѐ 
представлених іміджів чоловіків та жінок. Слід відмітити, що контексти – це не жорстко 
розділені смислові категорії, - вони можуть перетинатисѐ, накладатись один на інший, 
таким чином, один і той самий персонаж у кожному згадуванні може бути представлений 
у різних контекстах, або ж не потрапити в жоден із вище згаданих. Зрозуміло, що деѐкі 
контексти ю тісно пов'ѐзані з раніше згаданими сферами життѐ, тим не менше, наша 
задача – прослідкувати відмінності контекстуального згадуваннѐ чоловіків та жінок у 
різних виданнѐх.  

Насамперед представимо загальну картину длѐ текстових сукупностей газет та сайтів 
(4.11-4.12, 4.13-4.14).  

У цілому, і чоловічі, і жіночі персонажі з'ѐвлѐятьсѐ в текстах медіа здебільшого в 
діловому, виробничому контексті, у випадку чоловіків − 68% у пресі, 69% в Інтернеті, у 
випадку жінок − 58% у пресі, 53% у новинних сайтах. Тобто, ґендерна ідентичність 
репрезентуютьсѐ в медіа насамперед ѐк структурно-статусна одиницѐ, що бере участь у 
соціальному продукуванні, значимій професійній і трудовій діѐльності. Із ціюї точки зору, 
умови інтересу видавцѐ до чоловіків ѐк до медіа-персонажів більш тверді − усі інші 
контексти, крім ділового, длѐ них мало важливі й навіть не обов'ѐзкові, у той час ѐк жінки 
маять дещо більше шансів на різнобічне представленнѐ їхнього стиля життѐ, особливо в 
Інтернеті. 

Проте, виразним ю і контекст громадської участі, що становить длѐ чоловічих персонажів 
майже п'ѐту частину (17-18%) у пресі й новинних сайтах, а длѐ жіночих персонажів − 
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більше п'ѐтої частини (21%, 25%  відповідно). Таким чином, ідентичності ѐк чоловіків, так і 
жінок знаходѐть свою медійне втіленнѐ переважно в публічних формах життѐ.  

Домашній, дозвіллєвий контекст значно більш характерним ю длѐ зображень жінок у 
пресі й Інтернеті (14%, 12%), але чоловічі образи в домашній обстановці або на відпочинку 
тут ю украй рідкісними, особливо коли мова йде про Інтернет (6%, 3%). У кримінальному 
контексті представлено 6%, 9% усіх жіночих персонажів у пресі й Інтернеті відповідно і 7%, 
8% усіх чоловічих персонажів. Матеріальний контекст практично не фіксуютьсѐ ѐк 
самостійний, зливаячись із іншими контекстами (1-2% длѐ будь-ѐких персонажів у будь-
ѐких джерелах).  

Контекстуальна структура ґендерних образів у цілому ідентична длѐ друкованих і 
електронних видань.       
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Рис.4.11 
Контекст представлення жіночих персонажів у пресі  

(N=7994 згадувань жінок у різних контекстах в усіх номерах газет)  
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Рис.4.12 
Контекст представлення чоловічих персонажів у пресі  

(N=20442 згадувань чоловіків у різних контекстах в усіх номерах 
газет)  
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Рис.4.13 
Контекст представлення жіночих персонажів в Інтернеті 

(N=11849 згадувань жінок у різних контекстах в усіх днѐх виходу 
новин)  
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Рис.4.14 
Контекст представлення чоловічих персонажів в Інтернеті 

(N=42932 згадувань чоловіків у різних контекстах в усіх днѐх 
виходу новин) 
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Особливості й відмінності контекстуального супроводу ґендерних ідентичностей у медіа 
зводѐтьсѐ до наступного: 

 найбільше жінок у діловому контексті представлѐять газети «Одесский вестник» (69%), 
«Високий замок» (64%), «Жизнь» (63%), сайти ZIK.UA (67%), Segodnya.UA (58%), 
найменше – газети «Експрес» (47%), «Донбасс» (49%), сайт TSN.UA (32%); 

 найчастіше у домашньому контексті жінки з'ѐвлѐятьсѐ в газеті «Донбасс» (21%), на 
сайтах Панорама (17%), Segodnya.UA (16%), TSN (15%), найрідше – в газетах «Одесский 
вестник» (10%), «Високий замок» (11%), «Данкор» (12%), на сайтах ZIK.UA, 
Korrespondent.NET (по 6%);  

 контекст громадської участі маю у жіночих персонажів максимальну частку в газеті 
«Експрес» (29%) та екстремально високу - на сайті TSN.UA (44%), мінімальна частка 
громадської участі помічена в газетах «Жизнь», «Данкор» (по 17%), на сайті Панорама 
(17%);  

 кримінальний контекст знаходить кількісні полѐрності у таких виданнѐх: «Експрес», 
«Ваш шанс» найбільше серед інших газет подали жіночих персонажів у даному 
контексті (по 8%), на сайтах ОстроВ жінки представлені аж у 17% випадків, а на сайті 
Korrespondent.NET – у 13% випадків у кримінальному контексті, найменше жінок у 
кримінально-судових стосунках помічені в газетах «Одесский вестник» (2%), 
«Чорноморські новини», «Данкор» (3%) та сайтах TSN.UA, Segodnya.UA (по 7%). 

Така картина говорить нам про те, що, незважаячи на різні фактичні можливості кількісної 
репрезентації жіночих або чоловічих образів, існуять певні схильності в їх подачі у 
кожному виданні. Також цікавим ю розподіл чоловічих персонажів за контекстуальними 
згадуваннѐми: 

 найбільше чоловіків у діловому контексті представлені у матеріалах газети «Жизнь» 
(82%), на сайтах ZIK.UA, Думскаѐ (по 73%), найменше – в газеті «Експрес» (55%), на сайті 
Панорама (60%); 

 у домашньому контексті по 7% чоловіків представлѐять газети «Одесский вестник», 
«Ваш шанс», 9% - сайт Панорама, і всього у 3% - газети «Жизнь», «Високий замок», 
«Данкор», в 1% - сайт Korrespondent.NET; 

 контекст громадської участі серед чоловіків найбільше презентуять газети «Експрес» 
(28%), «Чорноморські новини» (21%), сайти Gazeta.UA, TSN.UA (по 20%), 
Korrespondent.NET (19%), найменше – газета «Жизнь» (11%), сайт ОстроВ (14%); 

 у контексті криміналу найбільшу частку чоловіків виѐвлено в газеті «Ваш шанс» (12%), 
на сайтах ОстроВ (15%), Панорама (14%), найменшу – в газетах «Чорноморські новини» 
та «Одесский вестник» (по 2%), на сайтах ZIK.UA (6%), Gazeta.UA (7%). 

У цілому, загальна контекстуальна структура відтворяютьсѐ у всіх виданнѐх, таким чином 
імідж  «працюючого чоловіка й працюючої жінки» доміную й у пресі, і в Інтернеті. Проте, 
спрѐмованість видань стимуляю й насиченнѐ їх іншими паритетними іміджами, ѐк, 
наприклад, імідж «громадської участі чоловіків і жінок», виразно представлений у газеті  
«Експрес» і на сайті TSN.UA з високими частками громадського контексту, або імідж 
«чоловік і жінка в кримінальній ситуації», що активно культивуютьсѐ на сайті ОстроВ.  

Медійні іміджі приватного стилю життя більше характерні длѐ жінок, частіше 
зустрічаятьсѐ в газетах «Донбас», на сайтах Панорама, Segodnya.ua. Образ «жінки вдома» 
може доповнявати найпоширеніший імідж «працяячого чоловіка й працяячої жінки» 
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(Segodnya.ua.), що відноситьсѐ й до доповненнѐ цього іміджу «жіночою громадською 
участю» (сайт Думскаѐ). «Чоловіче приватне життя» також обговоряютьсѐ в цих виданнѐх, 
хоча, наприклад, «Одесский вестник», газета «Ваш шанс» приділѐять йому більше уваги в 
порівнѐнні з іншими, доповняячи діловий чоловічий імідж. Останній комбінуютьсѐ і з 
«чоловічою громадською участю», що ю характерним длѐ «Чорноморських новин», 
всеукраїнських сайтів Gazeta.UA, Korrespondent.NET.  

Іміджі ґендерних ідентичностей у кримінальному контексті ю більш популѐрними в 
Інтернет-виданнѐх, що трансляять сенсація, і роблѐть одночасно охоронний і 
залѐкуячий ефекти, відповідаячи певним запитам аудиторії. Жінка в кримінальному 
контексті частіше представлена на сайтах Korrespondent.NET, Думскаѐ, чоловік у тій же 
ситуації - на сайті Панорама. Кримінально-правовий контекст пов'ѐзаний і з таким 
актуальним питаннѐм ґендерної проблематики, ѐк насиллѐ й порушеннѐ прав чоловіків і 
жінок. 

 

4.5.2.  Контексти насилля й порушення прав людини 
Зафіксовано різну інтенсивність висвітленнѐ проблематики насиллѐ в аналізованих 
виданнѐх ЗМІ. Із усіх згадувань про насильство в пресі й новинних сайтах за піврічний 
період їх менше всього у «Чорноморських новинах» та «Одесском вестнике», найбільше – 
у газеті «Ваш шанс». Щодо електронних ЗМІ – критично мала частка згадувань про 
насиллѐ відмічена в «Думской», найбільший відсоток – на TSN.UA (Додаток 3). У цілому, в 
обох типах видань увага до теми насильства над жінками вище, ніж у випадку чоловіків: 
56% vs. 44% у пресі та 65% vs. 35% в Інтернеті, де цѐ тема обговоряютьсѐ частіше й 
виразніше (Рис.4.15-4.16). 
   

Рис.4.15-4.16 
Присутність теми насильства стосовно чоловіків та жінок у пресі та Інтернеті  
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У той же час газети помітніше диференційовані залежно від практики висвітлявати тему 
насильства стосовно чоловіків і жінок. Якщо в газетах «Високий замок», «Чорноморські 
новини» 73-75% згадувань про насильство стосуятьсѐ жінок, то в газетах «Життѐ», 
«Данкор» 83%, 68% - насильство над чоловіками, що не в остання чергу пов'ѐзано зі 
спрѐмованістя й стилістикоя видань. В Інтернеті відповідні показники дорівняять 72-75% 
(TSN.UA, ОстроВ) і 43-49% (Панорама, Korrespondent.NET).  
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Типи проѐвленого насиллѐ, про ѐке згадуять медіа, співвідносѐтьсѐ наступним чином:  

Газети: 65% фізичного, 20% економічного, 9% сексуального, 6% морально-психологічного 
насиллѐ по відношення до жінок; 76% фізичного, 21% економічного, 1% сексуального, 2% 
морально-психологічного насиллѐ по відношення до чоловіків; 

Сайти: 63% фізичного, 5% економічного, 23% сексуального, 9% морально-психологічного 
до жінок та 76% фізичного, 4% економічного, 1% сексуального, 19% морально-
психологічного до чоловіків (Рис.4.17). 

Рис.4.17. 
Розподіл видів насилля стосовно чоловіків і жінок у медіа-образах   

(% згадувань у виданнѐх, N1=230, N2=339) 
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Тобто, найбільший відсоток уваги – до фізичного насиллѐ, ѐке створяю ризики лядського 
життѐ і маю найбільш однозначний проѐв, фіксуютьсѐ у кримінальних хроніках та інших 
матеріалах. Економічне насиллѐ однаково рівномірно висвітляять і газети, і сайти по 
відношення до чоловіків та жінок, причому в цілому газети, оріюнтовані на цінності 
соціальної справедливості, що характерні длѐ їхніх аудиторій зрілого й літнього віку, 
приділѐять цій формі насильства суттюво більше уваги, ніж Інтернет (20-21% та 4-5% 
відповідно). В Інтернеті ж, крім фізичного насильства, фокус випадаю на проблему 
сексуального насилля щодо жінок (23%) і морально-психологічного насилля щодо 
чоловіків (19%), тобто тих форм насильства, ѐкі не тільки втіляятьсѐ в одіозних і 
сенсаційних прикладах, здатних уразити Інтернет-користувачів, але і ю досить витонченим 
способом придушеннѐ та образи особистості, що вимагаю суспільної уваги, однак, судѐчи 
зі змісту електронних видань, згідно тих моделей, ѐкі прийнѐті длѐ публічного 
обговореннѐ у випадку чоловіків і жінок. Якщо сексуальний примус стосовно жінок − 
звичні медіа-сяжети, то відносно чоловіків вони оприлядняятьсѐ в особливих ситуаціѐх. 
В Інтернеті ѐк форма особистісного приниженнѐ й стигматизації чоловіків більше 
артикуляютьсѐ морально-психологічний тиск, що нерідко торкаютьсѐ ѐк екзистенційних, 
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так і матеріальних проблем, економічного примусу. Особливо, коли мова йде про 
«рейдерство», «корупційні скандали», «суперництво у політиці та бізнесі», де ѐкраз 
проѐвлѐятьсѐ нечесні конкурентні стосунки з прихованими правилами гри, і відповідно – 
з переможцѐми та переможеними. Також це стосуютьсѐ професійного притисканнѐ, – 
через не підтримку державоя або позбавленнѐ прав, пільг і т.і. в середовищі військових, 
інвалідів, артистів і т.п.  

Окремий контекст репрезентації ґендерних ідентичностей у медіа створяютьсѐ 
обговореннѐм теми порушення прав людини, ѐка містить маркери фактів, позначених ѐк 
«порушення прав», – тобто медіа самі відзначаять, визнаять і умисно торкаятьсѐ даної 
проблематики. Таких згадувань зафіксовано значно більше в новинних сайтах, аніж у 
газетах (усього 293 згадуваннѐ в Інтернеті й 17 у пресі). Причому в Інтернеті вони частіше 
стосуятьсѐ чоловіків (63% vs. 37%), тоді ѐк у пресі − жінок (чотири з п'ѐти згадувань про 
порушеннѐ прав щодо жінок). Якщо говорити про різні сфери життѐ, – найбільше 
порушеннѐ прав медіа фіксую у побутовій сфері (родина, дім, дозвіллѐ, розваги), особливо 
– стосовно жінок. А от чоловіків, за медіа-версіюя, більше за все пригнобляять у таких 
сферах, ѐк «політика» місцевого та українського масштабу, а також – «промисловість, 
арміѐ, транспорт». 

4.6. Висновки до розділу 4. 
В результаті контент-аналізу текстів восьми регіональних видань, чотирьох регіональних 
сайтів новин та чотирьох всеукраїнських порталів за період 01.01.13- 30.06.13 (всього 275 
номерів газет і 480 сайтоднів) встановлено, що індекс репрезентованості жінок та 
чоловіків у друкованих виданнѐх складаю близько 1:3 (28% жінок до 72% чоловіків), а в 
електронних – 1:4 (20% жінок до 80% чоловіків), тобто фіксуютьсѐ значний дисбаланс 
ґендерної репрезентації в ЗМІ.  

Динаміка даного показника протѐгом спостережуваного періоду свідчить про його високу 
стійкість, кількісний пріоритет чоловічої присутності в регіональних медіа характерний длѐ 
всіх видань, незалежно від того, чи належить канал транслѐції офіційним / неофіційним, 
державним або приватним суб'юктам. Найменша частка жіночих персонажів – у газеті 
«Жизнь» (Донецьк) – 18%, найбільша – у газеті Ваш шанс (Суми) – 33%. У новинних 
інтернет-сайтах, оріюнтованих більше на молоду й зрілу аудиторії, чоловік ѐк герой 
повідомлень ще більш популѐрний, а частка жіночої присутності варіяютьсѐ від 16% 
(KORRESPONDENT.NET) до 25% (SEGODNYA.UA), причому найбільші відмінності в увазі до 
жінок характерні саме длѐ всеукраїнських сайтів. 

Аналіз ґендерної структури соціальних сфер, ѐк вони презентовані в пресі й Інтернеті, 
підтверджує гіпотезу про традиційний розподіл суспільної уваги до жінок та чоловіків: 
пріоритет перших належить до сфери приватного, а других – до публічної сфери. Але 
незважаячи на відмінність переважно «чоловічих» та переважно «жіночих» сфер 
діѐльності, у кожній з них кількісно домінуять чоловіки. У друкованій пресі цей дисбаланс 
максимально фіксуютьсѐ у таких сферах, ѐк політика українського та міжнародного 
масштабу (13% проти 87%), економіка та фінанси (14% проти 86%), місцева політика, а 
також - промисловість, армія, транспорт (17% проти 83%); мінімально – у сферах 
побуту (46% жінок), охорони здоров'я (45%) та освіти, науки (40%). В Інтернеті мінімально 
жінки представлені в таких сферах, ѐк: економіка та фінанси, спорт (11% жінок проти 
89% чоловіків), місцева політика, промисловість, армія, транспорт (12% жінок проти 
88% чоловіків), максимально часто жіночі образи фігуруять у сферах побуту (42%), 
культури, релігії та туризму (37%), охорони здоров'я (34%), освіти та науки (30%). 

Диаграмма 2 

Диаграмма 2 
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Можна констатувати, що саме гуманітарні й приватні сфери життѐ розглѐдаятьсѐ в ЗМІ ѐк 
області «природної» жіночої присутності, де ґендерна «медіа-статистика» найбільше 
помітно прагне до балансу. Тобто, і друковані, і електронні медіа відтворюють 
традиційну версію ґендерного порядку як домінуючу. 

В цілому, Чоловік у пресі – частіше за все спортсмен (21,1%), культурний діѐч (19,7%), 
персонаж поза роботоя – побут, родина (13,4%), політик українського масштабу (13,1%). В 
Інтернеті – спортсмен (28,5%), політик українського масштабу (23,7%), культурний діѐч 
(10,7%), політик місцевого рівнѐ (10,6%).  

Жінка в пресі – представницѐ побутової сфери (28,6%), культурний діѐч (25,5%), 
спортсменка (14,5%). А в Інтернеті – представницѐ побутової сфери (26,6%), культурний 
діѐч (24,2%), політик українського масштабу (17,2%), спортсменка (13,2%). Тобто, 
регіональна преса більше оріюнтуютьсѐ на повсѐкденність, де частка чоловіків не менше, 
ніж у політиці. Новинні сайти більше схильні висвітлявати публічні області, активніше 
вводѐчи жінку в «велику політику». 

Отримана в результаті статистичної процедури корреспонденс-аналізу «карта медіа-
преференцій» сегментую аналізовані виданнѐ в залежності від їх схильності представлѐти 
чоловіків та жінок в особливих сферах діѐльності. У загальному просторі друкованих 
видань утворяятьсѐ чотири образних сегменти: «Чоловічі еліти, жінки як виключення», 
«Жіноча активність», «Паритет» на виробництві й у побуті», «Увага до периферії: 
«паритет». В Інтернеті також групуятьсѐ чотири сегменти ґендерних переваг, у кожному 
з ѐких досить високим ю чоловіче представництво: «Ґендерний порядок», «Місцева 
політика», «Чоловіча домінація в гуманітарній сфері», «Жіноче залучення у 
виробництво». 

Карти ґендерних переваг преси й інтернет-сайтів вказуять на те, що факторами, ѐкі 
максимально диференціяять виданнѐ, ю їхній статус або масштаб домагань 
(локальний - всеукраїнський), регіональна специфіка (промисловий, 
сільськогосподарський регіон), тематична спрямованість (публічність - повсѐкденність), 
орієнтація на міську/сільську аудиторію. 
 
 



 44 

5.  ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ У ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗАХ 
5.1. Фото-презентація ґендерної зайнятості у медіа  

Длѐ повноти аналізу іміджевих характеристик чоловіків та жінок окрему увагу слід 
приділити графічним матеріалам, що представлені у досліджуваних текстах, оскільки 
візуальна подача інформації – один із найбільш значимих способів впливу на сприйманнѐ 
аудиторії. Відомо, що можливості такої подачі в різних газетах та Інтернет-виданнѐх різні. 
Тим не менше, навіть незначна ілястраціѐ матеріалу, виконана у чорно-білому форматі, 
може суттюво вплинути на сприйманнѐ образу, додати особливих смислів та привернути 
увагу до даної публікації, а отже, і до згаданих у ній персонажів. Задача цього розділу – 
осмислити візуальні образи чоловіків та жінок шлѐхом фіксації їх кількісної графічної 
репрезентації (у кожному графічному об'юкті враховувались персонажі першого плану), а 
також – співвіднести ці репрезентації зі сферами життѐ, ѐк вони подані у виданні. Окрім 
того, в кожному візуальному образі фіксувалисѐ такі характеристики, ѐк вік персонажу та 
його представленість в іронічно-негативному контексті. 

Графічним (ілястративним) матеріалом длѐ нас може виступати будь-ѐке фото, малянок, 
карикатура, репродукціѐ картини, кадри з фільмів, тощо, ѐкі зображуять чоловічий або 
жіночий персонаж у текстах, що підпадаять під нашу увагу (Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ). Також враховувались візуальні образи деѐких рубрик, ѐкі не маять 
особливого текстового супроводу, виконуять роль самостійного матеріалу 
(фоторепортажі, фото-звіти).  

Ґендерне співвідношеннѐ персонажів у фотоматеріалах відтворяю трансльований 
текстами медіа зразок кількісного чоловічого домінування, хоча й у варіанті, дещо більш 
лоѐльному щодо жінок: 1:1,7 в пресі, 1:2,4 в Інтернеті. Фотографії з присутністя чоловіків 
складаять більшу частку зображень у газетах – 64%, з жінками – відповідно, 36%. Частка 
візуально представлених чоловіків в Інтернеті – 71%, жінок – 29%.  

Розподіл візуальних образів чоловіків та жінок згідно їх ідентичності за сферами зайнѐтості 
підтверджую ця загальну тенденція. В цілому ж серед усіх жіночих фото у пресі більш 
третини вказуять на сферу культури, релігії, туризму (37%), більш чверті відсилаять до 
сфери побуту (27%), кожний десѐтий жіночий образ стосуютьсѐ спорту (10%), по 6% усіюї 
жіночої фотоколекції відноситьсѐ до сфери промисловості й освіти, інші області жіночої 
зайнѐтості займаять від 5% (охорона здоров'я) до 1% (сільське господарство). В Інтернеті 
жіночі образи зі сфери культури тиражуятьсѐ ще більш охоче й становлѐть майже 
половину всіх жіночих фото в новинних сайтах (44%), п'ѐту частину займаять жінки в 
домашньому інтер'єрі й побуті (19%) і стільки ж - жінки-політики українського масштабу 
(18%), 9% усіх жіночих фото відносѐтьсѐ до спорту, залишаячи незначну частину 
зображень іншим соціальним сферам. 

У чоловічій колекції фото й графіки в пресі лідируять персонажі, що також 
представлѐять область культури (28%), 17% відображаять спортивну тему, 14% - велику 
політику, 12% - промисловість, транспорт, армію, по 9% - побутову сферу й місцеву 
політику, по 1-4% усі інші галузі, що фіксуятьсѐ в дослідженні. В Інтернеті кожен третій 
чоловік на фото - це політик українського рівня (31%), кожний четвертий - спортсмен 
(26%), 15% чоловічих образів - зі світу культури, 8% - із промислової й військової галузей, 
по 7% відносѐтьсѐ до сфери побуту й місцевої політики і по 1-3% усіх чоловічих фото - до 
всіх інших областей.  

Можна констатувати, що журналісти воліять розміщати у своїх виданнѐх фотографії зірок 
культури й спорту, а також чоловіків і жінок у невиробничій обстановці, ѐкщо мова йде 
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про пресу та відомих політиків − в Інтернеті, тобто світ рекреації та влади розглядається в 
медіа як більш прийнятний для візуальної презентації соціуму своїм аудиторіям. 
Причому в чоловічій колекції фото в пресі частина політиків-чоловіків у три рази більше, 
ніж політиків-жінок у жіночій колекції, на сайтах новин − у два рази більше. Відповідно, 
частина жіночих фото в невиробничому контексті в три рази більше частини чоловіків у 
пресі й майже в три рази більше - в Інтернеті. Аутсайдери фотоколекцій − образи 
працівників сільського господарства, ѐких по 1% серед чоловіків і жінок у пресі та ще 
менше в новинних сайтах. 

Ґендерний вимір фотопростору кожної з соціальних сфер, що репрезентовані у медіа, 
свідчить, що чоловіче представництво вище жіночого в більшості галузей, за викляченнѐм 
сфер побуту (64% жіночих фотообразів в газетах, 52% - в Інтернеті), охорони здоров'ѐ (53% 
жіночих фото у пресі та 52% в Інтернеті) та на додачу до них сфери культури та релігії – 
54% візуалізованих жіночих образів в Інтернеті. Тобто ці сфери зайнѐтості частіше 
іляструятьсѐ ѐк «жіночі», хоча в цілому і тут перевага жіночої присутності не ю великоя 
(Рис.5.1.). У той же час, те, що публічне вираженнѐ невиробничих ситуацій, побутових 
сяжетів на третину презентовано чоловічими персонажами, саме по собі коригую 
усталений поглѐд на ґендерні ролі (Рис.5.2). 

Рис.5.1. 
Візуальна репрезентація чоловіків та жінок у газетах: фото за участі персонажів  

(%, N=3789 фото з жіночими та чоловічими персонажами) 
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Рис.5.2. 

Візуальна репрезентація чоловіків та жінок в Інтернеті: фото за участі персонажів  
(%, N=15803 фото з жіночими та чоловічими персонажами) 
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Детальніше аналізуячи візуальну репрезентація чоловіків і жінок згідно їх ідентичності за 
сферами зайнѐтості резямуюмо: 

У цілому, у друкованих виданнях майже абсолятним «світом чоловіків» представлена 
політика, ѐк українського, так і місцевого рівнѐ, сфера бізнесу, економіки й фінансів (80-
87% чоловічих фотообразів vs. 13-20% жіночих), а також промисловість і спорт, хоча 
жіноча присутність тут ю помітно вищоя (75-77% vs. 23-25%). Ближче до ґендерного 
балансу розподіл візуальних презентацій у сферах культури, освіти й науки, охорони 
здоров'ѐ (47-59% vs. 41-53%). І тільки невиробнича сфера дому й побуту у візуальному 
втіленні залишаютьсѐ переважно «світом жінок» (36% чоловічих образів vs. 74% жіночих) 
(Рис.5.1.).  

Сегментаціѐ друкованих видань за їхньоя візуалізаціюя ґендерних ідентичностей у сферах 
зайнѐтості багато в чому відтворяю сегментація за вербальними зразками. «Високий 
замок», «Жизнь», «Чорноморські новини», а також і «Експрес» більше інших схильні 
візуально представлѐти велику політику (у ґендерному співвідношенні 85-96% чоловіків 
vs. 4-15% жінок), сферу культури (51-74% vs. 26-49%), «Данкор» і «Одесский вестник» − 
місцеву політику (87% vs. 13%) і спорт (63-67% vs. 33-37%), «Донбасс» − побутову сферу з 
жіночоя перевагоя (34% vs. 66%), «Ваш шанс» − сферу освіти й охорони здоров'я (45-51% 
vs. 49-55%), а також промисловість (58% vs. 42%) ѐк ґендерно паритетні області зайнѐтості, 
і переважно чоловічу участь в економіці (83% vs. 17%). 

В Інтернеті «чоловічий світ» з досить високими показниками візуалізації − також 
насамперед  велика й місцева політика, промисловість, економіка й фінанси, спорт (81-
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88% чоловічих образів vs. 12-19% жіночих, причому максимальна жіноча присутність 
характерна тут длѐ зірок «великої політики»). Сфера освіти й науки, на відміну від преси, 
також більше належить цьому «чоловічому» світу (73% vs. 27%). А сфера охорони здоров'я, 
побуту, культури у візуальному втіленні претендую на презентація ґендерного балансу 
(46-48% чоловічих образів vs. 52-54% жіночих). Тобто, жодна з соціальних сфер не 
допускаю суттювої переваги жіночої присутності.   

Всеукраїнські сайти Gazeta.UA, KORRESPONDENT.NET більше за інші оріюнтовані на 
візуальний перфоманс великої політики, сфери економіки й фінансів ѐк області чоловічої 
зайнѐтості (84-90% vs. 10-16%), а також ѐвно чоловічого спорту (94% vs. 6% в 
KORRESPONDENT.NET) та рішучої чоловічої участі у сфері освіти й науки (96% vs. 4% в 
Gazeta.UA). Сайти TSN.UA і Segodnya.UA більше інших виѐвлѐять цікавість до жіночих 
фотографій у невиробничій сфері (38-44% vs. 56-62%), сфері культури (43% vs. 57% в 
Segodnya.UA), охорони здоров'я (51% vs. 49% в Segodnya.UA). Регіональні сайти активно 
іляструять місцеву політику чоловічими образами (87% vs. 13% на сайтах Думскаѐ, 
Панорама), схожим образом візуалізуять промислову сферу (86-87% vs. 13-14% длѐ всіх 
регіональних сайтів), витримуять паритет ґендерного представництва в сфері побуту (53-
58% чоловіків vs. 42-47% жінок на сайтах ОстроВ та ZІK.UA), і очевидно до нього не 
прагнуть, представлѐячи, наприклад, спорт (87-94% vs. 6-13% на тих самих сайтах). 

Якщо виразити ґендерне співвідношеннѐ у візуальних медіа-перфомансах показниками 
середніх величин, то всього на жінок припадаю в середньому 1,8 фотопрезентацій у 
газетному випуску та 3,0 в сайтодні. Длѐ чоловіків цей усереднений коефіціюнт складаю 2,1 
у газетах та 4,7 в Інтернеті. Тобто, ще раз підтверджуютьсѐ певна диспропорціѐ між 
візуальноя репрезентованістя чоловіків та жінок у медіа, фіксована раніше у відносних 
показниках. Також помітно, що електронні медіа значно більше перехилѐять графічну 
презентація чоловіків у кількісному плані (більш ніж в два рази), аніж це роблѐть 
друковані ЗМІ. Окрім того, оскільки на Інтернет-сайтах загалом набагато більший 
потенціал графічних ілястрацій, то і образи можуть виходити значно «об'юмнішими».  

 

Segodnya.UA 4.03

Gazeta.UA 14.06

Gazeta.UA 22.03

Korrespondent.NET 30.05  
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5.2. Вікова диференціації чоловічих і жіночих візуальних образів у медіа 
Значимоя характеристикоя візуальних образів чоловіків та жінок ю їх вік, - це чинник, 
ѐкий суттюво диференціяю ґендерні ідентичності. Загалом, у газетних ілястраціѐх більше 
половини всіх жіночих фото − молоді жінки (57%), що значно перевищую частку зрілих 
(36%) та жінок похилого віку (7%). Серед чоловічих фото − частка зображень молодих 
чоловіків становить 26%, що майже вдвічі менше ніж частка зрілих чоловіків (64%), але 
значно вище відсотку чоловіків похилого віку (10%). (Рис.5.3.-5.4). 

Рис.5.3. 

Розподіл графічних образів жінок за віком: газети (N=1463 жіночих персонажі) 
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Рис.5.4. 
Розподіл графічних образів чоловіків за віком: газети (N=2737 чоловічих персонажі) 
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Друковані виданнѐ по-різному розставлѐять вікові акценти щодо жіночих образів згідно 
очікувань своїх аудиторій. Найчастіше фотографіѐми з молодими жінками іляструю свої 
матеріали «Данкор» (73%), «Високий замок» (65%), «Жизнь» (63%), жінки зрілого віку 
частіше присутні на фото в «Чорноморських новинах» (46%), «Одесском вестнике» (43%), 
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«Експресі» (40%), жінок похилого віку також більше у зображеннѐх «Експресу» (12%), 
«Одесского вестника» (11%), «Чорноморських новин» (10%). Серед усіх чоловічих образів 
найбільша частка молодих чоловіків – у газетах «Експрес» (32%), «Данкор» (32%), «Жизнь» 
(31%), «Високий замок» (31%), зрілими найчастіше представлені чоловіки в ілястративних 
графічних матеріалах в «Донбассе» (69%) та «Чорноморських новинах» (67%). Що 
стосуютьсѐ чоловіків похилого віку, − їх частка коливаютьсѐ від 5% («Жизнь», «Данкор») до 
20% («Чорноморські новини»).  

Рис.5.5 
Розподіл графічних образів жінок за віком: сайти (N=4450 жіночих персонажі) 
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Вікова структура фотопортретів в Інтернеті в цілому схожа з тим, ѐк вікові ґендерні іміджі 
трансляятьсѐ пресоя. Загалом зображень молодих жінок в Інтернеті майже стільки ж, ѐк 
і в друкованих медіа – 58%; жінок зрілого віку – рівно так само, –  36%, а похилого – 6%. 
Чоловічі образи в Інтернеті розподілѐятьсѐ за віком ѐк у пресі, з великоя часткоя зрілих 
чоловіків (57%), хоча й трохи меншоя, аніж в газетах, а зображень молодих чоловіків 
помітно більше (35%), чоловіків похилого віку – 8%. 

Вікові переваги Інтернет-сайтів щодо жіночих фото такі: найвища частка молодих жінок – 
в ілястраціѐх Думскаѐ – 69%, зрілих жінок на фото найбільше зафіксовано в Gazeta.UA – 
45%, Korrespondent.NET – 42%, а жінок похилого віку найчастіше зображуять на сайті 
ОстроВ – 21%, найрідше – на TSN.UA – 3%. 

У вікових пріоритетах візуалізації чоловічих образів найбільше відрізнѐютьсѐ сайт Думскаѐ, 
де частка фотографій молодих чоловіків становить більш половини (56%), і найменше 
зрілих чоловіків – 35%. А на сайтах Панорама, Gazeta.ua – найбільший відсоток зрілих 
чоловіків серед чоловічих фотопортретів, – по 63%. Щодо чоловіків похилого віку, то їх 
найбільше у фотоколлекціѐх ZIK.UA та Панорами – по 12%, найменше – на сайтах 
Korrespondent.NET та TSN.UA (по 5%). 
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Рис.5.6 
Розподіл графічних образів чоловіків за віком: сайти (N=12673 чоловічих персонажі) 
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Отримані дані свідчать про те, що в ілястрованих матеріалах частіше використовуютьсѐ 
образ молодої жінки або зрілого чоловіка, тобто саме ці фігури найбільш привабливі длѐ 
аудиторій, на думку видавців. Однак варто нагадати, що кількісно чоловічі образи суттюво 
переважаять в обох аналізованих типах медіа. Особливості звертаннѐ до цих іміджів у 
медіа зводѐтьсѐ до наступного. 

За частотоя на фото у пресі молоді жінки найбільше згадуятьсѐ в «культурі», «побуті», 
«спорті», зрілі жінки – в «культурі» та «побуті», жінки похилого віку – у «побуті». Чоловіки 
молодого віку зображуятьсѐ так само переважно в «спорті», «культурі» та «побуті», зрілі – 
в «культурі», «політиці українського масштабу», «місцевій політиці», «промисловості, 
армії, транспорті», а чоловіки похилого віку – в «культурі» та «промисловості». 

В Інтернеті розподіл вікових пріоритетів за сферами мало чим відрізнѐютьсѐ від преси. 
Молоді жінки виразно представлѐять так само сфери «культури», «побуту», «спорту», 
зрілі жінки – «політику українського масштабу», «культуру», «побут», жінки похилого віку 
– «побут». Молоді чоловіки іляструять сфери «спорт», «культура», «побут», 
«промисловість», зрілі чоловіки – «політику українського масштабу», «культуру», «спорт», 
«промисловість», «місцеву політику»; чоловіки похилого віку – «політику українського 
масштабу», «культуру», «промисловість» та «побут». Тобто, кращі фотогерої – молода 
жінка й зрілий чоловік, крім того, що частіше репрезентуять у медіа культурні події й 
спорт, асоціяятьсѐ також з невиробничоя обстановкоя у випадку перших і з політичноя 
діѐльністя у випадку других. 
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5.3. Оціночний контекст фотографій у пресі та Інтернеті 
 

У медійній фотоколекції чоловіків і жінок основні персонажі представлені переважно в 
нейтрально-позитивному контексті, виконуячи, ѐк правило, представницьку або рекламну 
функції. Іронічних або негативних зображень небагато, але вони, ѐк відомо, можуть 
зіграти вирішальну роль у сприйнѐтті подій. Тенденціѐ зображувати чоловіків або жінок в 
іронічно-негативному контексті на графічних об'юктах ю такоя, що чоловічі фотообрази 
подаятьсѐ з іронічно-негативноя оцінкоя частіше, ніж жіночі ѐк у пресі, так і в Інтернеті, 
причому газети трохи більш критичні відносно чоловіків, ніж Інтернет. У цілому, іронічно-
негативний контекст представленнѐ жінок маю майже 1% усіх фото з жінками в пресі й 
новинних сайтах (0,9%, 0,9%), чоловіків - 3% усіх фото із чоловіками в пресі й 2,2% - в 
Інтернеті (Рис.5.7). 

У регіональній пресі іроніѐ відносно жінок варіяютьсѐ від 0,7% усіх жіночих фото в газеті 
«Експрес» до 2,4% у газеті «Жизнь», тоді ѐк у газетах «Данкор», «Чорноморські новини», 
«Донбасс» таких фото не зафіксовано. Критичні образи чоловіків максимально часто 
зустрічаятьсѐ в газетах «Ваш шанс» (7,3%), «Високий замок» (5,4%), мінімально - у газеті 
«Донбасс» (0,7%), а в газеті «Жизнь» не зафіксовані зовсім. В Інтернеті іроніѐ до жінок 
присутнѐ в 0,4% жіночих фото на сайтах TSN.UA, SEGODNYA.UA і 6% жіночих фото в 
Панорамі. Чоловіки в іронічному або негативному контексті мінімально представлені в 
SEGODNYA.UA (1,1%), максимально - на сайті Панорама (10,2%), ѐкий позиціоную себе ѐк 
найбільше іронічно-критичний серед аналізованих. Можна сказати, у порівнѐнні зі 
всеукраїнськими сайтами регіональні сайти ю дещо більш лоѐльними щодо чоловічих фото 
із сумнівним ефектом длѐ представлених персонажів. 

Фото з іронічно-негативними оцінками чоловіків і жінок: преса, Інтернет 
(%, N1=1374 жінок, 2415 чоловіків, N2=4603 жінок, 11200 чоловіків) 
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Одесский вестник №6

Ваш шанс №7

Жизнь №52

Жизнь №4

 
 

Жінки представлені на фото в іронічно-негативному контексті у таких сферах, ѐк «побут», 
«велика політика», - ѐк у друкованих, так і в електронних медіа. Чоловіки – у сферах 
«культура», «побут», «велика політика» у пресі та «побут», «велика політика» в Інтернеті.  

 

5.4. Висновки до розділу  

Фотопрезентації ґендерних ідентичностей у пресі й Інтернеті відтворяять трансльований 
текстами медіа зразок кількісного чоловічого домінування, хоча й у варіанті, дещо більш 
лоѐльному щодо жінок. Співвідношеннѐ візуальних образів жінок і чоловіків складаю 1:1,7 
(36% vs. 64%) в пресі, 1:2,4 (29% vs. 71%) в Інтернеті, причому диспропорціѐ ґендерного 
представництва ю характерноя длѐ більшості соціальних сфер, що репрезентуятьсѐ. 

Відмінності в практиках преси й Інтернету візуально представлѐти український соціум, що 
вміщую в себе «світ чоловіків» і «світ жінок», невеликі у плані структурної репрезентації 
цих світів. У друкованих виданнѐх приналежність до політики, великої й локальної, до 
сфери бізнесу, економіки й фінансів, а також промислових і військових галузей, спорту 
візуально асоціяютьсѐ із чоловічим привілеюм, фотообрази гуманітарних сфер ближче до 
ґендерного балансу, І тільки невиробнича сфера дому й побуту у візуальному втіленні 
залишаютьсѐ переважно «світом жінок». У фотоматеріалах Інтернету тиражуютьсѐ та сама 
структура чоловічої й жіночої зайнѐтості − з високими показниками чоловічої візуальної 
присутності в політиці, економіці, промисловості й спорті, а також, на відміну від преси, і 
у сфері освіти й науки, та з неприпустимістя суттювої переваги жіночої участі в усіх інших 
областѐх, вклячаячи побут.  

Кількісна представленість різних соціальних сегментів у аналізованих виданнѐх ю доволі 
нерівномірноя. Аналіз фотоколекцій ѐк преси, так й Інтернету свідчить про те, що медіа 
схильні розміщати у своїх виданнѐх фотографії насамперед зірок культури й спорту, а 
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також чоловіків і жінок у невиробничій обстановці, ѐкщо мова йде про пресу та відомих 
політиків − в Інтернеті, тобто світ рекреації та влади розглядається в медіа як більш 
прийнятний для візуальної презентації соціуму своїм аудиторіям.  

Серед фотоперсонажів різної статі й віку в пресі й Інтернеті очевидно лідируять молода 
жінка й чоловік зрілого віку ѐк фігури найбільш привабливі длѐ аудиторій, на думку 
редакторів, однак кількісно чоловічий образ суттюво переважаю. Ці два іміджі 
використовуятьсѐ длѐ репрезентації будь-ѐких областей життѐ, пов'ѐзаних насамперед зі 
стійкими уѐвленнѐми щодо чоловічих і жіночих ґендерних ролей, у той час ѐк образи 
чоловіків і жінок іншого, особливо літнього віку, суттюво обмежені в асоціаціѐх з 
клячовими, за поглѐдом медіа, соціальними сферами. У цілому, фотопрезентації 
чоловіків і жінок у регіональній українській пресі й новинних сайтах відповідаять 
сучасним тенденціѐм медіакультури представлѐти соціум ефектним простором подій зі 
своюя уѐвноя ґендерноя структуроя. 
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ДОДАТОК 

Додаток 1. Характеристики видань, що аналізуються у дослідженні 
 

Донбасс 
(Донецьк) 

Донецька обласна газета, видаютьсѐ щоденно, російськоя мовоя, тираж 
= 15000 

Жизнь  
(Донецьк) 

Газета Донецької обласної ради та обласної держадміністрації, виходить 
4 рази на тиждень, українськоя мовоя, тираж = 42778 

Високий замок  
(Львів) 

Львівська обласна газета, всеукраїнське суспільно-політичне виданнѐ, 
виходить 4 рази на тиждень, українськоя мовоя, щотижневий тираж = 
464500 

Експрес  
(Львів) 

Львівська газета, що позиціоную себе ѐк найбільша газета країни 
українськоя мовоя, виходить тричі на тиждень, щотижневий тираж = 
1229700 

Чорноморські новини 
(Одеса) 

Співзасновник газети одеська обласна держадміністраціѐ, громадсько-
політичне виданнѐ, виходить 2 рази на тиждень українськоя мовоя, 
тираж близько 28000 

Одесский вестник  
(Одеса) 

Газета міської ради, лідер серед суспільно-політичних видань Одеси, 
виходить раз на тиждень російськоя мовоя, тираж близько 19000 

Данкор (Суми) 
Сумський міський щотижневик, регіональне суспільно-політичне та 
рекламно-інформаційне виданнѐ, російськоя мовоя, тираж = 12000 

Ваш шанс (Суми) 
Обласна суспільно-політична газета, найбільш рейтинговий та об'юмний 
щотижневик області (загалом з додатками - 128 с.), російськоя мовоя, 
тираж = 72500 

 

 

ОстроВ  
(www.ostro.org) 

 Проект здійсняютьсѐ за підтримки Національного Фонду 
Підтримки Демократії; Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в 

Україні; Міжнародного фонду «Відродженнѐ»; 
8 місце у рейтингу регіональних Інтернет-медіа. 

Близько 50 матеріалів на день 

ЗІК 
(zik.ua) 

Західна інформаційна корпораціѐ 
2 місце у рейтингу регіональних Інтернет-медіа. 

Близько 200 матеріалів на день 
Думская 

(dumskaya.net) 
2 місце у рейтингу регіональних Інтернет-медіа. 

Близько 30 матеріалів на день 

Панорама 
(rama.com.ua) 

Міський інформаційний суспільно-політичний щотижневик, 
регіональні новини (електронна версіѐ газети). 

Близько 30 матеріалів на день 

Gazeta.ua 
4 місце у національному рейтингу Інтернет-медіа. 

Близько 140 матеріалів на день 

Korrespondent.net 
1 місце у національному рейтингу Інтернет-медіа. 

Близько 80 матеріалів на день 

Tsn.ua 
3 місце у національному рейтингу Інтернет-медіа. 

Близько 200 матеріалів на день 

Segodnya.ua 
2 місце у національному рейтингу Інтернет-медіа. 

Близько 250 матеріалів на день 
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Додаток 2. Концептуальна модель контент-аналізу преси 
 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА                                                                                      Пресса /регионы

КА: draft

1. НОМЕР ГАЗЕТЫ

001 код ИЗДАНИЯ (1-8)

1 – Донбасс (Донецк)
2 – Жизнь (Донецк)

3 – Високий замок (Львов)
4 – Експрес (Львов)
5 – Чорноморські новини (Одесса)
6 – Одесский вестник
7 – Данкор (Сумы)

8 – Ваш шанс (Сумы)

003 номер выпуска (1-n) ______

Единица контекста: издание
Единица анализа: выпуск издания, газетный номер
Единицы счета: 
1) поѐвление категории (признака категории) в номере газеты
2) количество поѐвлений категории в номере газеты

Выборка сообщений: сплошнаѐ, исклячаѐ блок Реклама

 Кодировочный лист заполнѐетсѐ на каждый номер газеты

Временная рамка: 1 ѐнварѐ 2013 – 30 иянѐ 2013

К а т е г о р и и

006 Тематика обращения к понятиям «гендера»
(подсчитываем упоминания исходя из установки: одна тематика 
может встречаться не больше 1 раза в одной и той же статье )

1 – Резонансные событиѐ, в свѐзи с которыми возникает тематика гендерной
политики (скандальные случаи, особые ситуации, праздники) (1-n)___

2 – Гендернаѐ политика в Украине (совершенствование законодательства, 
яридические акты, выступлениѐ политиков) (1-n)___

3 – Общественное мнение о гендерной политике (акции, статистика, экспертиза)

(1-n)___
4 – Гендернаѐ политика за рубежом (совершенствование законод-ва,  

яридические акты, общественное мнение, митинги, происшествиѐ)
(1-n)___

5 – Дискриминациѐ по признаку пола (производственнаѐ сфера, квалификациѐ, 

образование, профессиональнаѐ карьера) (1-n)___
6 – Про: феминизм, гомосексуализм, (толерантность, права человека, «новаѐ» 

семьѐ, демократические ценности) (1-n)___
7 – Анти: феминизм, гомосексуализм (осуждение церкви, угроза разрушениѐ 

семьи, навѐзывание чуждых ценностей) (1-n)___

8 – Популѐризациѐ «гендерных стереотипов» (традиционных образов и ролей 
мужчин и женщин) (1-n)___

9 – Популѐризациѐ равноправиѐ мужчин и женщин вне сферы половых отношений 
(примеры) (1-n)___

10 – Проѐвлениѐ агрессивности и нетерпимости в лябых сферах, в том числе в 

отношении гендерных вопросов (1-n)___
11 – Другое (напишите) _______________ (1-n)___

002 год, месяц (1-6)

1 – ѐнварь 2013
2 – февраль 2013
3 – март 2013

4 – апрель 2013
5 – май 2013
6 – иянь 2013

2. ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

004 Упо треблен ие понят ий «гендер», «гендерная пол итика », «о беспечение

равных прав и возмо жностей для Мужчин и Же нщин», ге ндерные
стереотипы, ЛГБТ … (1-2)

1 – ЕСТЬ УПОМИНАНИЯ ОБ ЭТИХ ПОНЯТИЯХ

2 – НЕТ УПОМИНАНИЙ ОБ ЭТИХ ПОНЯТИЯХ – переход к вопросу 007

Если упоминания ЕСТЬ – зафиксировать ссылку и название статьи в Таблице 1

005 Есть упоминания о понятиях
1 – «гендер»
2 – «гендернаѐ политика»
3 – «обеспечение равных прав и возможностей длѐ Мужчин и Женщин»

4 – другое, близкое по смыслу (феминность, маскулинность…)
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КА: draft

3. ИМИДЖИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

007 УПОМИНАНИЯ О ЖЕНСКИХ ПЕРСОНАЖАХ (1- n)____________

008 УПОМИНАНИЯ О МУЖСКИХ ПЕРСОНАЖАХ (1 – n)____________

009 ФОТОГРАФИИ С ЖЕНСКИМИ ПЕРСОНАЖАМИ (1 – n) _________

010 ФОТОГРАФИИ С МУЖСКИМИ ПЕРСОНАЖАМИ (1 – n) ________

011 НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕНЩИНАМ (1 – n) ________

11a – физическое насилие (1 – n)____________
11b – экономическое насилие (1 – n)____________
11c – сексуальное насилие (1 – n)____________
11d – морально-психологическое насилие (1 – n)____________

012 НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К МУЖЧИНАМ (1 – n) ________
12a – физическое насилие (1 – n)____________
12b – экономическое насилие (1 – n)____________

12c – сексуальное насилие (1 – n)____________
12d – морально-психологическое насилие (1 – n)____________

3.1. ЖЕНЩИНЫ
Социальные сферы

013 Политика местного, регионального масштаба (1-n)_____________
014 среди них: женщины – профессиональные политики, гос.чиновники, 
административные лица, местная власть, депутаты (1-n) _________________
015 резонансные события (вписать)__________________________
________________________________________________________

016 Контекст упоминания о женских персонажах в местной политике 
016а деловой, производственный контекст (1-n)________________
016b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________

016c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)__________
016d материальный контекст, доходы (1-n)____________________
016e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

017 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_кол-во упоминаний_

018 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________
2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

019 Фотографии, рисунки женщин в политике местного, 
регионального масштаба в СТАТЬЯХ и ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
(1-n)__________

020 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
021 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
022 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

023 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
024 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)_______________

Для каждого конкретного человека/ персонажа фиксируется одно 
упоминание независимо от количества его называний в тексте

Если фото и рисунки поданы отдельно, без статей, только с небольшими 
подписями или без подписей, то вопросы по Статьям не заполняются, 
фиксируются только вопросы по фото/ рисункам
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025 Политика украинского и международного масштаба(1-n)_______

026 среди них: женщины – профессиональные политики, гос.чиновники, 

административные лица, местная власть, депутаты (1-n) ________
027 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

028 Контекст упоминания о женских персонажах в политике 

украинского и международного масштаба
028а деловой, производственный контекст (1-n)________________
028b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
028c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_________
028d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

028e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

029 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
030 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

031 Фотографии, рисунки женщин в политике украинского 
масштаба (1-n)
___________________

032 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
033 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________

034 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
035 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
036 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

037 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере политики, 

женские образы-символы, их высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

038 Экономическое развитие и финансовые рынки в целом (1-n)

039 среди них: женщины, профессионально вовлеченные: экономисты, 

банкиры, предприниматели и проч. (1-n) ________
040 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

041 Контекст упоминания о женских персонажах в экономике

041а деловой, производственный контекст (1-n)________________
041b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
041c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)________
041d материальный контекст, доходы (1-n)____________________
041e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

042 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
043 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

044 Фотографии, рисунки женщин в экономике (1-n)
________________________

045 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
046 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________

047 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
048 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
049 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

050 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 

экономики и финансов, женские образы-символы, их 
высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
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051 Здравоохранение в целом (1-n)______________

052 среди них: женщины-врачи и другие профессионально вовлеченные 

в сферу здравоохранения (1-n) ________
053 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

054 Контекст упоминания о женских персонажах в 

здравоохранении 
054а деловой, производственный контекст (1-n)________________
054b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
054c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
054d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

054e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

055 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
056 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

057 Фотографии, рисунки женщин в здравоохранении (1-n)
___________________

058 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
059 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
060 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

061 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
062 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

063 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 
здравоохранения, женские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

064 Образование, наука в целом (1-n)___________

065 среди них: женщины-учителя и другие профессионально вовлеченные 

в сферу образования и науки (1-n) ________
066 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

067 Контекст упоминания о женских персонажах в образовании и 

науке
067а деловой, производственный контекст (1-n)________________
067b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
067c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
067d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

067e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

068 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
069 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

070 Фотографии, рисунки женщин в образовании и науке (1-n)
___________________

071 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
072 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
073 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

074 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
075 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

076 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 
образования и науки, женские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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077 Сельское хозяйство в целом (1-n)_____________

078 среди них: женщины, профессионально вовлеченные 

в сферу сельского хозяйства (1-n) ________
079 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

080 Контекст упоминания о женских персонажах в с/х

080а деловой, производственный контекст (1-n)________________
080b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
080c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
080d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

080e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

081 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
082 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

083 Фотографии, рисунки женщин в сельском хозяйстве (1-n)
___________________

084 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
085 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
086 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

087 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
088 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

089 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 
сельского хозяйства, женские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

090 Промышленность, армия и транспорт в целом (1-n)____________

091 среди них: женщины, профессионально вовлеченные 

в сферу промышленности и транспорта (1-n) ________
092 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

093 Контекст упоминания о женских персонажах в сфере 

промышленности, армии и транспорта
093а деловой, производственный контекст (1-n)________________
093b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
093c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
093d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

093e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

094 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
095 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

096 Фотографии, рисунки женщин в сфере промышленности, 
армии и транспорта (1-n) __________________

097 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
098 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
099 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

100 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
101 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

102 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 
промышленности, армии и транспорта, женские образы-символы, 

их высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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103 Культура, туризм, сфера услуг в целом (1-n)___________

104 среди них: женщины, профессионально вовлеченные 

в сферу культуры, туризма, услуг (1-n) ________
105 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

106 Контекст упоминания о женских персонажах в культуре, 

туризме, сфере услуг
106а деловой, производственный контекст (1-n)________________
106b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
106c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
106d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

106e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

107 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
108 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

109 Фотографии, рисунки женщин в сфере культуры, туризма (1-n)
___________________

110 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
111 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
112 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

113 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
114 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

115 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере 
культуры, туризма, женские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

116 Спорт в целом (1-n)_________

117 среди них: женщины-спортсменки и другие, профессионально 

вовлеченные в спорт (1-n) ________
118 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

119 Контекст упоминания о женских персонажах в спорте

119а деловой, производственный контекст (1-n)________________
119b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
119c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
119d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

119e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

120 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
121 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

122 Фотографии, рисунки женщин в сфере спорта (1-n)
___________________

123 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
124 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
125 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

126 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
127 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

128 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в сфере спорта, 
женские образы-символы, их высказывания (вписать)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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129 Женщины в сфере домашнего хозяйства, семьи, быта, 
домохозяйки, не работают (вне работы) (1-n)_________

130 среди них: женщины-домохозяйки (1-n) ________
131 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

132 Контекст упоминания о женщинах в быту

132а деловой, производственный контекст (1-n)________________
132b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
132c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
132d материальный контекст, доходы (1-n)____________________
132e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

133 Упоминания о нарушении прав женщин (1-n)_____________
134 Женские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________
2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

135 Фотографии, рисунки женщин в дом. хозяйстве (1-n)
___________________

136 заметки по фото, рисункам (вписать)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
137 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
138 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
139 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________

140 женщина в иронично-негативном контексте (1-n)______

141 Стереотипы, сентенции, цитаты о женщинах в дом. хозяйстве 
(вписать)
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3.2. МУЖЧИНЫ
Социальные сферы

142 Политика местного, регионального масштаба (1-n)_____________
143 среди них: мужчины – профессиональные политики, гос.чиновники, 
административные лица, местная власть, депутаты (1-n) _________________
144 резонансные события (вписать)__________________________
________________________________________________________

145 Контекст упоминания о мужских персонажах в местной политике 
145а деловой, производственный контекст (1-n)________________
145b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________

145c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)__________
145d материальный контекст, доходы (1-n)____________________
145e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

146 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_кол-во упоминаний_

147 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________
2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

148 Фотографии, рисунки мужчин в политике местного, 
регионального масштаба в СТАТЬЯХ и ОТДЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
(1-n)__________

149 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
150 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
151 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

152 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
153 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)_______________

КА: draft

154 Политика украинского и международного масштаба(1-n)_______

155 среди них: мужчины – профессиональные политики, гос.чиновники, 

административные лица, местная власть, депутаты (1-n) ________
156 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

157 Контекст упоминания о мужских персонажах в политике 

украинского и международного масштаба
157а деловой, производственный контекст (1-n)________________
157b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
157c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_________
157d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

157e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

158 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
159 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

160 Фотографии, рисунки мужчин в политике украинского 
масштаба (1-n)
___________________

161 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
162 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________

163 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
164 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
165 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

166 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере политики , 

мужские образы-символы, их высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

167 Экономическое развитие и финансовые рынки в целом (1-n)

168 среди них: мужчины, профессионально вовлеченные: экономисты, 

банкиры, предприниматели и проч. (1-n) ________
169 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

170 Контекст упоминания о мужских персонажах в экономике

170а деловой, производственный контекст (1-n)________________
170b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
170c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)________
170d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

170e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

171 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
172 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

173 Фотографии, рисунки мужчин в экономике (1-n)
________________________

174 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
175 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________

176 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
177 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
178 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

179 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере 

экономики и финансов, мужские образы-символы, их 
высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 

9

КА: draft

180 Здравоохранение в целом (1-n)______________

181 среди них: мужчины-врачи и другие профессионально вовлеченные 

в сферу здравоохранения (1-n) ________
182 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

183 Контекст упоминания о мужских персонажах в 

здравоохранении 
183а деловой, производственный контекст (1-n)________________
183b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
183c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
183d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

183e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

184 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
185 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

186 Фотографии, рисунки мужчин в здравоохранении (1-n)
___________________

187 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
188 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
189 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

190 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
191 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

192 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере 
здравоохранения , мужские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

193 Образование, наука в целом (1-n)___________

194 среди них: мужчины-учителя и другие профессионально вовлеченные 

в сферу образования и науки (1-n) ________
195 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

196 Контекст упоминания о мужских персонажах в образовании и 

науке
196а деловой, производственный контекст (1-n)________________
196b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
196c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
196d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

196e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

197 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
198 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

199 Фотографии, рисунки мужчин в образовании и науке (1-n)
___________________

200 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
201 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
202 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

203 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
204 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

205 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере 
образования и науки, мужские образы-символы, их высказывания 

(вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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206 Сельское хозяйство в целом (1-n)_____________

207 среди них: мужчины, профессионально вовлеченные 

в сферу сельского хозяйства (1-n) ________
208 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

209 Контекст упоминания о мужских персонажах в с/х

209а деловой, производственный контекст (1-n)________________
209b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
209c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
209d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

209e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

210 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
211 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

212 Фотографии, рисунки мужчин в сельском хозяйстве (1-n)
___________________

213 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
214 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
215 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

216 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
217 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

218 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере сельского 
хозяйства, мужские образы-символы, их высказывания (вписать)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

219 Промышленность, армия и транспорт в целом (1-n)____________

220 среди них: мужчины, профессионально вовлеченные 

в сферу промышленности и транспорта (1-n) ________
221 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

222 Контекст упоминания о мужских персонажах в сфере 

промышленности, армии и транспорта
222а деловой, производственный контекст (1-n)________________
222b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
222c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
222d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

222e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

223 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
224 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

225 Фотографии, рисунки мужчин в сфере промышленности, 
армии и транспорта (1-n) __________________

226 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
227 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
228 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

229 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
230 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

231 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере 
промышленности, армии и транспорта, мужские образы-символы, 

их высказывания (вписать)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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232 Культура, туризм, сфера услуг в целом (1-n)___________

233 среди них: мужчины, профессионально вовлеченные 

в сферу культуры, туризма, услуг (1-n) ________
234 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

235 Контекст упоминания о мужских персонажах в культуре, 

туризме, сфере услуг
235а деловой, производственный контекст (1-n)________________
235b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
235c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
235d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

235e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

236 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
237 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

238 Фотографии, рисунки мужчин в сфере культуры, туризма (1-n)
___________________

239 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
240 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
241 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

242 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
243 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

244 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере культуры, 
туризма, мужские образы-символы, их высказывания (вписать)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

245 Спорт в целом (1-n)_________

246 среди них: мужчины-спортсмены и другие, профессионально 

вовлеченные в спорт (1-n) ________
247 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

248 Контекст упоминания о мужских персонажах в спорте

248а деловой, производственный контекст (1-n)________________
248b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
248c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
248d материальный контекст, доходы (1-n)____________________

248e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

249 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
250 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________

2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

251 Фотографии, рисунки мужчин в сфере спорта (1-n)
___________________

252 заметки по фото, рисункам (вписать)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
253 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
254 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________

255 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________
256 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

257 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в сфере спорта, 
мужские образы-символы, их высказывания (вписать)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

12

КА: draft

258 Мужчины в сфере домашнего хозяйства, семьи, быта, не 
работают (вне работы) (1-n)_________

259 среди них: мужчины-домохозяйки (1-n) ________
260 резонансные события (вписать)__________________________
_________________________________________________________

261 Контекст упоминания о мужчинах в быту

261а деловой, производственный контекст (1-n)________________
261b домашний контекст, дети, отдых, развлечения (1-n)______________
261c гражданское участие (действие, комментарий, мнение) (1-n)_______
261d материальный контекст, доходы (1-n)____________________
261e криминальный, судебный контекст (1-n)___________________

262 Упоминания о нарушении прав мужчин (1-n)_____________
263 Мужские персонажи упоминаются в:
1 – позитивно-нейтральном контексте (1 – n)____________
2 – иронично-негативном контексте (1 – n)____________

264 Фотографии, рисунки мужчин в дом. хозяйстве (1-n)
___________________

265 заметки по фото, рисункам (вписать)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
266 молодой возраст, 10-35 (1-n) ______________________
267 зрелый возраст, 35-60 (1-n) ______________________
268 пожилой возраст, 60+ (1-n)______________________

269 мужчина в иронично-негат ивном контексте (1-n)______

270 Стереотипы, сентенции, цитаты о мужчинах в дом. хозяйстве, 
мужские образы-символы, их высказывания (вписать)
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

271 Общее количество фото и рисунков в номере газеты

(1-n)_____

272 код кодировщика (1-10) ____
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Додаток 3. 
Матеріали до розділу ҐЕНДЕРНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УЯВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 

N1=1075 жінок,N2=2368 чоловіків N1=298 жінок,N2=1376 чоловіків 

N1=1331 жінок,N2=3609 чоловіків N1=1384 жінок,N2=3476 чоловіків 
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Ваш шанс, N=26

Жінки Чоловіки

 

N1=632 жінок,N2=1878 чоловіків N1=570 жінок,N2=1573 чоловіків 

N1=731 жінок,N2=1833 чоловіків N1=1896 жінок,N2=3803 чоловіків 
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N1=788 жінок,N2=3465 чоловіків N1=2058 жінок,N2=8630 чоловіків 

N1=378 жінок,N2=1861 чоловіків N1=408 жінок,N2=1449 чоловіків 
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N1=1885 жінок,N2=7901 чоловіків N1=1324 жінок,N2=6888 чоловіків 

N1=1777 жінок,N2=5499 чоловіків N1=2216 жінок,N2=6526 чоловіків 



Висвітлення тематики насилля в українських ЗМІ 
(%, N=375 згадувань про насилля) 
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у друкованих ЗМІ



 

Додаток 4 

Вербальна репрезентація чоловіків та жінок: ґендерні стереотипи 

Найбільш насичений й варіативний спосіб репрезентації чоловіків та жінок у пресі та на сайтах новин 
– безпосередньо вербальний опис. Саме через слово, вміннѐ та майстерність його використовувати, 
мас-медіа, ѐк і лядство в цілому, передаю, зберігаю та вдосконаляю різноманітні культурні коди. 
Серед них – "спрощені, схематизовані образи чоловіків та жінок, їх прав та відносин у сім'ї та 
суспільстві" 1, тобто ґендерні стереотипи. 

Важливо виѐвити, чи присутні в українських медіа лише відгуки ґендерної стереотипізації, чи вона 
повноя міроя знаходить тут свій проѐв. Або ж досліджувані виданнѐ маять чітку спрѐмованість на 
подоланнѐ ґендерної стереотипізації.   

Як не дивно, за нашим спостереженнѐм, жіноча емансипація у виглѐді подоланнѐ стереотипів у 
медіа проѐвлѐютьсѐ в тому числі через фігуруваннѐ жіночих персонажів у значній кількості 
кримінальних подій, - злочини, ѐкі в очікуванні аудиторії можуть бути суто "чоловічими", вже 
приймаять "жіноче обличчѐ", - прикро, але факт: жінки не лише стаять жертвами, але й 
ініціаторками злочинної поведінки. Частина з цих злочинів стосуютьсѐ їх рідних дітей, - коли мати за 
недбалості калічить або вбиваю дитину, історії з кинутими немовлѐтами, випадки сурогатних матерів, 
жінка, що зробила 50 абортів (Segodnya.UA 16.03) і т.п. Значна кількість таких матеріалів складаю 
враженнѐ, що жінка припинѐю грати роль інертної, врівноваженої берегині домашнього вогнища, 
вона протестую проти скромної непомітної ролі у побуті, і вириваютьсѐ в інший світ, нехай навіть 
злочинним шлѐхом. Але в тому великому світі не завжди медіа відводить жінці паритетні з чоловіком 
місцѐ й контексти, - часто жінки, ѐк «викляченнѐ» у публічних сферах стаять персонажами епатажу, 
йдучи шлѐхом «спроб та помилок», намагаячись випрацявати свій «жіночий стиль» у політиці, 
економіці, виробництві. 

Окрім кримінально-судових та побутових розбирань, а також – спортивних успіхів, ѐкі демонструять 
ѐк жінки, так і чоловіки, ролі та ситуативні контексти, в ѐких переважно з'ѐвлѐятьсѐ жінки, можна 
поділити на такі: 

 політичні інсинуації; 

 долученнѐ до "серйозних справ"; 

 жінка-богинѐ; 

 жіноча логіка та емоції. 
В першому блоці помітна роль жінок-депутаток, ѐкі часто стаять персонажами скандальних 
політичних хронік:  

 "И.Фарион запомнилась украинцам провокацией в детском садике, когда она неожиданно 
обрушилась на детей с русскими именами" (Думскаѐ 8.06); И.Фарион воспитывает 
"регионалов" (Панорама 24.04); Фарион предложила лечить геев (Segodnya.UA 15.05); 

 Удар: "Демократиѐ по-украински - это выбрасывать из помещениѐ женщин-депутатов" 
(Korrespondent.NET 18.01); 

 "Жінки заблокували трибуну парламенту з вимогоя заслухати генпрокурора  Пшонку" (ZIK.UA 
11.01); 

 І.Геращенко: "Рік тому, коли ми з колегоя з БЮТ Оленоя Кондратяк створили міжфракційне  
об'юднаннѐ «Рівні можливості», ми сподівалисѐ привернути увагу саме до теми необхідності 
активного залученнѐ жінок у політику. І сьогодні нам здаютьсѐ, що лід зрушивсѐ…" (ZIK.UA 
19.03); 

 Кужель стала жертвоя провокацій (Gazeta.UA 19.03);  

 "Свободівці" Ірині Сех розбили губу під  час штовханини у Раді (Gazeta.UA 19.03); 

 Королевскуя обѐзали говорить на украинском на форуме женщин-предпринимателей 
(Korrespondent.NET 12.04); 

                                                 
1 Ґендер і стратифікаціѐ // Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посібник / ред. С.Макеюва. – К., 2006. – 
372 с.; с.262 

 



 "Богословскаѐ рассказала, как женщина из "Свободы" очками избила мужчину из Партии 
регионов" (ОстроВ 19.03); 

 "Регионалку", в которуя бросили снегом, хотѐт посадить на 5 лет за "клевету" (ОстроВ 15.04); 

 Ангелу Меркель на выставке изобразили, как свиноматку, кормѐщуя несколько стран 
(Gazeta.UA 5.02); 

 "Старій карзі не місце в рая!" - про Маргарет Тетчер (Gazeta.UA 9.04). 
 
Окремо виділѐютьсѐ образ жінки - символу української політики, боротьби та непокори – Юлії 
Тимошенко:  

 Юлиѐ Владимировна была просто иконой длѐ своих соратников (Думскаѐ 19.03); 

 Длѐ многих стран вопрос экс-премьера Тимошенко значит многое (Korrespondent.NET 30.05); 

 Скандальна  книга про "аферистку" Тимошенко виходить друком у Франції (TSN.UA 5.06); 

 Тимошенко поселилась в душе (Донбасс №3); 

 Немецкие СМИ обвинѐят Тимошенко в проплаченном пиаре (Ваш шанс №1); 

 Международный суд признал Юлия Тимошенко коррупционером (Одесский вестник №5). 
  
Втім, з медіа дізнаюмось і про більш звичайні ситуації з іншими популѐрними жінками, 
"депутатесами" (Gazeta.UA):  

 Т.Повалій задекларувала доходи (Korrespondent.NET 19.03); 

 Раїса Богатирьова втекла від журналістів (Gazeta.UA 26.06); 

 Королевскаѐ увеличила стоимость путёвки в "Молодуя  гвардия" (Думскаѐ 20.02); 

 Спектакль по роману Анны Герман получил премия (ОстроВ 28.03); 

 Ю.Луценко: "У вас просто обалденнаѐ жена! Мы так гордимсѐ вашей женой и говорим  
нашим, что есть у кого учитьсѐ!" Ірина Луценко: "Я буду пантерой сражатьсѐ за то, чтобы 
вернуть своего мужа" (Gazeta.UA 9.04);  

 Л.Янукович - "очень простаѐ в общении" (Korrespondent.NET 8.06); 

 Лядмила Янукович побывала на выставке детского рисунка в Донецке (Жизнь №28); 

 ФОТОФАКТ. Супруга президента Лядмила Янукович посетила Международный турнир 
"Звезды шеста" (ОстроВ 11.02); 

 Кужель спасает обвиненного художника  (Данкор №26); 

 О.Кужель: "Це тільки ви, чоловіки, думаюте, що ѐкщо ми жінки працяюмо з чоловіками то там 
щось ю. Ви не припускаюте, що жінка може бути розумнішоя і працявати на рівних" 
(Gazeta.UA 7.03); 

 Жінки Партії регіонів перетворились на доѐрок та медсестер на сторінках корпоративного 
календарѐ (Високий замок №8); 

 Навіть будучи "при надії" Ірина Геращенко не полишаю роботи у Верховній  Раді (Високий 
замок №8); 

 "Сегоднѐ Клеопатра была бы "образцом" современной женщины-политика, умеящей 
сочетать политику и личнуя жизнь" (Korrespondent.NET 9.06). 

 
У другому блоці представлено жінок, ѐкі активно "копирсаятьсѐ" у "серйозних" справах, і горді за те, 
що їм щось вдаютьсѐ: 

 мэр Славѐнска (Н.Штепа) поставила ультиматум всем крупным орендаторам города (ОстроВ 
17.06); 

 Вона багато працявала над тим, щоб осучаснити українську історичну методологія і тим 
врѐтувати її честь, врешті-решт, принести в неї свободу (ZIK.UA 30.05); 

 FEMEN выступила против женского обрезаниѐ на открытии Берлинского кинофестивалѐ 
(Korrespondent.NET 8.02); 

 Активистки Фемен провели "топлес-намаз" (Segodnya.UA 5.06); 

 Американский модный сайт вклячил Пустовит в Топ-5 лучших русских дизайнеров 
(Korrespondent.NET 24.04); 

 В Вене проходит выставка двух украинских художниц (Korrespondent.NET 24.04); 

 Українська письменницѐ стала обличчѐм ювропейської літератури в США (Високий замок 
№34); 

 Сумские студентки провели акция в поддержку своего ректора (Данкор №5); 



 Женщины больше мужчин стремѐтсѐ к знаниѐм (Жизнь №35-36); 

 Викладачка луганського ВНЗ розробила унікальні цукерки длѐ схудненнѐ (Високий замок №6); 

 Армиѐ все меньше зависит от физической силы - значит, женщин с каждым годом там будет 
все больше (Данкор №11); 

 «Многие пожмут плечами: женщина-тренер? ..А почему нет?! Если поднимали женщины 
полки в атаку, выигрывали сражениѐ, если руководѐт они заводами и  институтами, городами 
и странами; если играят в футбол и судѐт футбольные матчи, значит, и тренерами могут 
быть» (Ваш шанс №1); 

 «Жінка за кермом - давно не дивина. Водії у спідницѐх і з автомобілѐми вправлѐятьсѐ, і 
таксистами працяять, і трамваѐми та тролейбусами  руляять. А ось за баранкоя маршрутки 
представниці прекрасної статі - справжній дефіцит» (Високий замок №12); 

 Ня-фотомодель провела в Днепропетровске пресс-конференция на тему "Эротика - это 
искусство или разврат" (Segodnya.UA 18.01);  

 Королевой Украины стала специалист по налогам из Харькова (Segodnya.UA 27.05). 
 
"Женщины отличаятсѐ достаточно высокой профессиональной активностья, особенно после 
окончаниѐ учебы; Женщины традиционно преобладаят среди работников системы образованиѐ – 
82% всех работников этих учреждений и здравоохранениѐ – 86%. Они успешно трудѐтсѐ также в 
финансовых учреждениѐх – 72% и в органах государственного управлениѐ – 73%. На предприѐтиѐх 
почты и свѐзи, в гостиницах и ресторанах, в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений на 
женщин приходитсѐ две трети всех занѐтых. Женщины составлѐят половину научных работников 
(Донецкой) области. Женщины больше подвержены риску потерѐть работу. Несмотрѐ на то, что в 
сфере оплаты труда дискриминации по полу не существует, среднѐѐ зарплата занѐтых в экономике 
женщин ниже, чем представителей сильного пола. … удельный вес женщин выше в отраслѐх с 
низким уровнем оплаты труда, а в промышленности, строительстве, на транспорте многие профессии 
с более высоким заработком традиционно ѐвлѐятсѐ мужскими. Во-вторых, женщинам не всегда 
удаетсѐ достичь верхних ступенек карьерной лестницы, хотѐ немало и исклячений, которые приѐтны 
и полезны и длѐ женщин, и длѐ всего общества." (ОстроВ 4.03); 
 
Жінка-богиня – це не стільки високий професіонал, скільки співчутлива берегинѐ, ѐка допомагаю в 
скрутні моменти, зціляю та відновляю лядську душу: 

 Присвоюннѐ званнѐ мати-героїнѐ (Gazeta.UA 17.01); 

 Жінка народила 2 пари близняків і отримала нагороду від держави (Високий замок №28); 

 Женщина закрыла собой спутника и принѐла на себѐ основной удар (Думскаѐ 21.02); 

 Кампаниѐ "Матери против наркотиков" (ОстроВ 24.04); 

 "Она прекрасный специалист. Врач от бога" (ОстроВ 28.03); 

 Щастѐ й краса материнства в усі століттѐ оспівувалисѐ художниками і поетами. І невипадково 
від того, наскільки шанована в державі жінка, ѐка виховую дітей, можна визначити ступінь 
культури й благополуччѐ суспільства (ZIK.UA 12.05); 

 "Немаю дорожчої і ріднішої лядини, ніж мама, ѐка дала життѐ, навчила мудрості і 
благословила на добрі справи та починаннѐ. Уроки матері лишаятьсѐ головними на 
життювому шлѐху, а її лябов - надійним оберегом (Gazeta.UA 12.05);  

 Одесситка вошла в тройку самых влиѐтельных женщин Русской православной церкви 
(Segodnya.UA 13.03); 

 "На Масленицу зѐтьѐ приходѐт к тещам на блины. Считаетсѐ, что это помогает сохранить 
дружбу и взаимоотношениѐ в семье" (Думскаѐ 13.03);  

 Конкурс «Красота в погонах» (Панорама 11.03); 

 Особенность женщины в том, что она хочет быть счастливой, она должна становитьсѐ 
счастливой и делать счастливыми других. Она может найти это счастье как в чем-то 
глобальном, так и в чем-то совершенно незаметном на  взглѐд других (Ваш шанс №7); 

 Все женщины хотѐт быть лябимыми (Ваш шанс №12). 
 
Жіноча логіка, розрахунок, емоції: 
"Американка шукаю стабільну кар'юру. Українка шукаю стабільного чоловіка."; "Американка знаю, ѐк 
розігріти курѐчі нагетси. Українка - знаю, ѐк приготувати страви за бабусиним рецептом."; 



"Американка маю високу самооцінку, ѐка не підкріплена красоя. Українка - це суміш низької 
самооцінки й разячої краси."; "Запорука щастѐ американки - спонтанний секс і протизаплідні пігулки. 
Запорука щастѐ длѐ українки - це шляб." (Gazeta.UA 18.01);  
 

 Двірничка прибирала сміттѐ прапором (TSN.UA 18.04); 

 "Она не отличает "лѐ" от "лѐ-диез" (TSN.UA 24.04);  

 "Когда смотришь на эту женщину, трудно поверить, что нормальный мужчина может быть с 
ней" (ОстроВ 24.04); 

 Під час презентації Ірен Роздобудько зізналасѐ, що вважаю, що писати багато книг недобре, 
однак сама по-іншому не може (ZIK.UA 8.06); 

 Медсестры отметили свой праздник конкурсом вареников (Ваш шанс №20); 

 «Медсестра з непокритоя головоя - ѐк жінка з порожніми відрами» (Високий замок №20); 

 Жінка вкрала спортивний костям, бо ій "нема в чому бігати" (Експрес №56); 

 Донецька дівчина побила дружину коханцѐ, зв'ѐзала її і втекла через вікно на простирадлі 
(TSN.UA 20.02); 

 Найкрасивішу дівчину Криму звинуватили у хамстві і позбавили корони (TSN.UA 13.03); 

 Колишнѐ солістка гурту "ВІА Гра" перетвориласѐ на лѐльку (Високий замок №22); 

 Як жінка, не можу зрозуміти, що це за форма протесту – з'ѐвлѐтисѐ перед дітьми і чоловіками 
без бястгальтера. Жіночі груди завжди слугували окрасоя жінки, милували око і зводили з 
розуму представників сильної статі. Але коли розмахувати ними (у деѐких “феменок” 
особливо і нема чим!) де треба і де не треба — таке ѐвище викликаю, щонайменше, огиду. Бо 
жіночі груди — це ще й ознака материнства. Природа дала груди прекрасній статі, щоб 
годувати дитину, а не осквернѐти честь Жінки. (Високий замок №22); 

 Студентка кинула в Жириновського капустоя (Високий замок №14); 

 У Дніпропетровську жінка на позашлѐховику припаркувалась прѐмо в кіоск (TSN. UA 26.06); 

 В Киеве неизвестнаѐ светловолосаѐ дама на "Лексусе" припарковала автомобиль на 
трамвайных путѐх и умчалась... Позади скопилось большое количество разного транспорта. И 
что, вы думаете, она сказала в своё оправдание: "Я просто не знала, что там парковатьсѐ 
нельзѐ" (Жизнь №52); 

 Подруга откусила гостье палец за то, что ей не понравилсѐ ужин (Segodnya.UA 8.02);  

 В Одессе мать и две дочери воровали кошельки в маршрутках (Segodnya.UA 8.02); 

 Девушка украла 500 кг углѐ (Жизнь №4); 

 Женщины сходѐт с ума из-за того, что работаят и смотрѐт за домом одновременно 
(Segodnya.UA 24.05);  

 Студентки організували в квартирі елітний будинок розпусти (Експрес №42); 

 Социальнаѐ роль женщины часто требует от нее объединѐть роль домохозѐйки, сиделки, 
добытчицы. При этом она должна хорошо выглѐдеть (Segodnya.UA 24.05);  

 Женщина, котораѐ слишком напрѐженно работает, выглѐдит в глазах мужчин менее 
здоровой, а значит не способной выносить и родить ребенка (Segodnya.UA 24.05). 

 
Чоловіки демонструють силу та успішність: 

 Порошенко инвестирует в новый СМИ-проект (ОстроВ 24.04); 

 "Министр, конечно, повел себѐ как «хозѐин своего слова», - пообещал встретитьсѐ с 
журналистами, но в результате ограничилсѐ разговором с народными депутатами." (ZIK.UA 
22.05); 

 Янукович сократил расходы на себѐ и Администрация Президента (Korrespondent. NET 3.01);  

 А.Герман: "Серед опозиціонерів, ѐкі марѐть президентством, ѐ не бачу того, хто би був  
конкурентом Януковичу за досвідом, за вміннѐм тримати дисципліну, за здатністя  знаходити 
виходи з найскладніших ситуацій, за вміннѐм балансувати між Сходом і Заходом" (ZIK.UA 
19.03); 

 Янукович наговорив компліментів багатодітним матерѐм (Gazeta.UA 12.05);  

 Азаров привітав матерів зі свѐтом і пообіцѐв вирішити всі їхні проблеми (Gazeta.UA 12.05);  

 Азаров приказал снести секс-шоп (Високий замок №20); 

 Яценяк на "політичних оглѐдинах" в Америці (Високий замок №92); 



 Глава ГАИ Донетчины возглавил стражей дорог всей страны (Донбасс №17); 

 9-річний вундеркінд читаю лекції у Черкаському університеті (Gazeta.UA 19.03); 

 Сергiй Бубка став першим українцем, ѐкий боротиметьсѐ за пост президента Мiжнародного 
олiмпiйського комiтету (Жизнь №58); 

 Олимпийский чемпион по боксу А.Усик демонстрирует "ЗD объёмность" нового тарифного 
плана (ОстроВ 28.03); 

 У Абрамовича народиласѐ донька - його сьома дитина (Gazeta.UA 15.04); 

 Сильным обѐзан быть мужчина, и женщину он должен завоевать (Ваш шанс №21); 

 67-летний спортсмен установил рекорд по жиму гири лежа (Донбасс №57). 
 
Чоловіки люблять гроші та іграшки, навіть чужі: 

 Все прихоти депутата финансируятсѐ из бяджета, в котором нет денег на бинты и марли длѐ 
сельских больниц (ОстроВ 24.04); 

 мэр Сак погорел на крупной взѐтке; на Донетчине мэр пойман на взѐтке (Segodnya.UA 27.04); 

 В Сумах задержали на взѐтке начальника исполнительной службы (Ваш шанс №15); 

 Візьмемо длѐ прикладу представника найкорумпованішої системи - даїшника (TSN.UA 17.02); 

 Мэр Керчи выделил сыну полгектара земли в центре города незаконно (Segodnya.UA 8.02);   

 Бизнесмен из Волыни, чтобы не платить налоги, продавал грибы и ѐгоды сам себе 
(Segodnya.UA 1.03); 

 Доходы главы Миндоходов за год выросли почти вдвое (Донбасс №43) 

 Визначилисѐ перші претенденти на "Золотий  відкат" у "Чемпіонаті України з корупції-2013" 
(Чорноморські новини №49); 

 "Карпаты" продали футболиста (Segodnya.UA 27.04); 

 Винахідний пенсіонер збудував хату зі  склѐної тари (Експрес №42); 

 Ахметов опинивсѐ у списку 100 найбагатших лядей світу (Експрес №14); 

 Активы Александра Януковича оценили в 1,7 миллиарда гривен (Жизнь №26); 

 Если вы хотите, чтобы солдаты, подвергавшие себѐ риску, отдохнули, необходима система 
"женщин длѐ утешениѐ" (Korrespondent.NET 15.05); 

 Рубаха-парень ищет бястгалтер-девушку (Данкор №19); 

 "Секс-гігант" замовив  одразу трьох повій (Високий замок №92); 

 Мужчины вспоминаят о подарках в последние дни (Одесский вестник №10). 
 
Чоловіки-легенди та герої нашого часу: 
 

 Почётный гражданин Одессы - летчик-штурмовик с Золотой звездой (Думскаѐ 8.06);  

 Г.Жученко - последний живущий в Одессе участник ВОВ (Думскаѐ 8.06); 

 Багато учнів Кривенка вже розійшлись сьогодні по світу, тому Кривенко зараз ю більше, ніж 
коли він був (ZIK.UA 30.05); 

 Нестерчук зробив за свою життѐ більше, ніж політики за все свою життѐ (ZIK.UA 26.06); 

 Черчиль почитаем в Британии не только как политик, но и как военный, писатель и учёный 
(Korrespondent.NET 12.05); 

 У свій день народженнѐ студент коледжу врѐтував життѐ чотирирічної дівчинки та іі бабусі 
(Експрес №56); 

 Український мандрівник проїхав 29 тисѐч кілометрів до Австралії на мотоциклі (Експрес №56). 
 
Чоловіки-катастрофи: 
 

 "То Бойко закупив втридорога і ніхто за це не відповідав, а Бойко навпаки йде на службове 
підвищеннѐ" (Gazeta.UA 15.01); 

 За наказом чиновників охоронці напали на невдовлених студентів (Gazeta.UA 15.01); 

 Водитель находилсѐ в алкогольном опьѐнении за рулём (Панорама 17.06); 

 Таксиста шість разів ловили за кермом нетверезим (Високий замок №12); 

 Милиционер порезал беременнуя (Segodnya.UA 16.03); 



 В команде Януковича, ѐ думая, убеждены в том, что можно быть немножко беременным 
(ОстроВ 26.02); 

 Отмена депутатских полномочий Павла Балоги и Александра Домбровского высшим 
административным судом (Segodnya.UA 12.60); 

 В прокуратуру направлено требование возбудить уголовное дело против Табачника за 
фальсификация школьной программы по истории Украины (ОстроВ 8.02); 

 Зѐть нардепа-"регіонала" напав на журналістку (Високий замок №52); 

 Геннадий Калищук неоднократно допускал проѐвлениѐ немотивированной агрессии по 
отношения к журналистам, вклячаѐ применение физической силы (ОстроВ 30.05); 

 Прийомний син губернатора побив представниця Свободи, у ВР піднѐли руку на жінок!  
(Високий замок №42); 

 К пострадавшей сразу же подбежал водитель «скорой», а врач вышел из машины и 
продолжал говорить по телефону. Медик подошел к  ребенку лишь после того, как свидетели 
аварии в грубой форме потребовали от него оказать помощь девочке (Gazeta.UA 1.03); 

 В Мариуполе задержан вор-экстрасенс (Донбасс №3); 

 В Донецке мужчина, обманутый кредитным соязом, стал террористом (Донбасс №29); 

 Мужчина продавал 3х-летнего сына (Жизнь №64); 

 Під колесами автівки міліціонера загинула велосипедистка (Високий замок №24); 

 На Херсонщині чоловік застрелив матір, а потім і себе (Segodnya.UA 20.02); 

 Сумно. Чоловiкiв в Українi менше, нiж жiнок. I при цьому алкоголь убиваю так багато 
представникiв сильної статi, ѐкi могли б стати чоловiками, батьками... Із тих, хто залишаютьсѐ, 
багато живе в обiймах iз плѐшкоя…(Експрес №26); 

 Все кавалеры лишены романтики. …Никто не хочет вклячать мозги, совершать поступки или 
хотѐ бы придумывать что-то необычное. Зачем? Открытку с цветами можно послать через 
социальнуя сеть… (Донбасс №27). 

 
 
Не дуже різноманітно, але представлена тематика співвідношеннѐ та боротьби статей, а зокрема – у 
випадках абсурдних зазіхань на рівність: "…десь у Німеччині зі світлофора хочуть прибрати чоловічу 
фігуру, бо це ображаю права жінки" (TSN.UA 7.03). 
 

Таким чином, стереотипи щодо жіночих ролей поступово «розмиваятьсѐ» і додаятьсѐ новими 
образами - жіночоя участя та її артикулѐціюя в медіа у таких сферах, ѐк політика, промисловість та 
побут – у контекстах громадської участі та криміналу. Жінка конкурую з чоловіком за робочі місцѐ, за 
право присутності у публічній сфері, навіть коли наступаю час народжувати та займатисѐ дітьми. 
Найбільш традиційним залишаютьсѐ образ жінки у побуті - домашній контекст, родина, діти. І йому в 
медіа відводитьсѐ належна пошана. Щодо чоловіків, - найчастіше ѐскраво представлені їх керівна 
діѐльність у різних сферах, - наказувати та контролявати; складаютьсѐ картина чоловічих успіхів, 
боротьби та подоланнѐ перешкод. Втім, чоловіки нерідко представлені також з позицій слабкості, - 
програші, падіннѐ, злочинна діѐльність - у політиці, бізнесі, побуті. 
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