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5.
Неефективний моніторинг процесу виконання гендерних програм та заходів.
6.
Недостатній рівень гендерної культури та гендерної компетентності серед працівників
державного апарату, які мають планувати та реалізовувати гендерні зміни.
7.
Низький рівень представництва жінок в органах влади у суспільному та політичному
житті, що обмежує їхні можливості впливати на прийняття рішень, що стосуються гендерних
проблем.
8.
Існування розриву між теоретичним осмисленням гендерних проблем і запитами
повсякденної соціальної практики впровадження в життя гендерної рівності.
9.
Недостатній рівень розповсюдження інформації про міжнародні документи і національне
законодавство, які встановлюють рівні права і можливості чоловіків і жінок.
10. Неналежний рівень гендерної освіти та популяризації гендерних знань.
Суттєво покращити ситуацію у цій царині могли б наступні кроки: поширення гендерних знань
та різних форм гендерної освіти; підвищення через систему квотування рівня представництва жінок в
органах влади у суспільному та політичному житті; посилення кадрової, організаційної та фінансової
підтримки державних структур, які відповідають за розробку та практичну реалізацію гендерної
політики; підвищення через систему перепідготовки гендерної компетентності працівників
державного апарату; підтримка гендерних досліджень у різних галузях знань, розширення кола
науковців, які займаються гендерною проблематикою, збільшення кількості спеціалізованих видань;
створення у ЗМІ середовища для обговорення гендерних проблем; залучення неурядових організацій
та громадськості до процесу формування та реалізації гендерної політики.
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Бондар O.
(Borys Grinchenko Kyiv University, Україна)
ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНИХ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Останнім часом неузгодженість у підходах до цілей, теоретичних концепцій та методології
гендерних лінгвістичних досліджень призвели до перегляду наукових принципів вивчення категорії
статі та лінгвістичних механізмів прояву гендеру в мові та мовленні, що обумовлює необхідність
простежити останні тенденції гендерних розвідок, які презентують різні наукові напрями та концепції
гендерної лінгвістики у західному мовознавстві.
Сучасна наука чітко розмежовує понятття «статі» як біологічно детермінованої категорії й
«гендеру» як культурно й соціально визначеної категорії. Гендер визначений як поняття, яке не має
остаточних та однозначно окреслених меж, а маскулінна та фемінінна поведінка визнається як
континіум, а не як дихотомія [10; p. 159], відповідно, особа може самовизначитися щодо власного
місця на вісі маскулінність-фемінінність. Тим не менше, актуальним є також усвідомлення
значущості біологічного параметра як вихідної точки соціально важливого поділу на чоловіче і
жіноче. Останні тенденції гендерних досліджень у лінгвістиці стають більш очевидними при
зіставленні основних напрямів гендерної лінгвістики.
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Традиційно гендерні особливості мовлення пояснювалися біологічними, психологічними та
соціально-культурними причинами. На даному етапі західні мовознавці виділяють два основних
напрями досліджень, які зробили найбільший внесок у розвиток гендерної лінгвістики:
варіаціоністський та інтеракційний [3; p. 332]. Суть першого напряму полягає в пошуках
підтверджень гендерно специфічної мовленнєвої поведінки. До ранніх емпіричних варіоціоністських
досліджень відносять польові дослідження В. Лабова та П. Траджила в області фонології, які
свідчили про вживання стандартних, більш престижних форм жінками в межах однієї соціальної
групи [14, 15], зараз соціолінгвістичні дослідження [6]. Інтеракційний підхід спрямований на
дослідження гендерно специфічної комунікації у різних контекстах. В межах даного підходу
виокремлюють три впливові теорії: дефіцитності (deficit), домінування (dominance), диферентності
чоловічої і жіночої мов (difference) або гендерних субкультур (gender subcultures). Основу теорії
дефіцитності, яка виходить із невпевненості, слабкості жінки та, відповідно, «неповноцінності»
жіночого мовлення порівняно з чоловічим закладені Р. Лакоф, яка вводить термін «жіноча мова»
(women’s language) і виділяє ознаки жіночого мовлення. Теорія домінування у комунікації
репрезентована дослідженнями асиметричних моделей ведення діалогу, спричиненими нерівним
статусом чоловіка та жінки, а саме: переривання розмови, контролю над темами розмови, мовчання
[7, 15]. Гіпотеза «теорії двох культур» або «теорії розбіжностей», вперше сформульована Д. Мальцем
та Р. Боркер, ґрунтується на ідеї про те, що гендерна сегрегація в дитинстві веде до вироблення
особливих мовних практик, різних у чоловічому і жіночому середовищах.
Більш сучасний підхід, на якому зупинимося детальніше, отримав назву теорії
перформативності (від англ. perform «виконувати, здійснювати»), його вважають радикальним
напрямом, оскільки відкидається існування будь-якого зв’язку (реального чи символічного) між
статтю й гендером. Дослідники спираються на постмодерністську гіпотезу, згідно з якою гендер є
тим, що індивід виконує, а не тим, чим він чи вона є [4; p. 6-7]. На засадах соціокультурної природи
«гендер» трактують як конвенційний ідеологічний конструкт, в якому акумульовані уявлення про те,
що означає бути чоловіком або жінкою в певній культурі [1; с. 239]. Ми погоджуємося з думкою
А. П. Мартинюк, яка вбачає прорахунки теорії перформативності у баченні гендерної ідентичності як
результата індивідуальної діяльності та неврахуванні соціального контекста, який обмежує вибір
індивіда регулятивними нормами конкретного лінгвокультурного соціума [2; с. 304]. Представники
інтерактивного підходу, менш радикального постмодерністського напряму, визначають гендер як
інтерактивне досягнення, підкреслюючи, що перформативність значною мірою є відтворенням
регулятивних та владних соцікультурних норм, котрі формують культурно обумовлені очікування, в
тому числі в межах традиційної системи статевих відносин. До нових тенденцій, що випливають з
соціально-конструкціоністського підходу, відносимо зростання уваги до взаємовідносин гендерної та
сексуальної ідентичності. Так само як і гендер, сексуальність спримається як нестійка багатогранна
форма ідентичності, яка сконструйована та здійснюється через поведінку та мовлення [3; p. 336], як
проілюстровано дослідженнями К. Холл та С. Кізлінг [8, 11]. Відповідно, актуальності набувають
дослідження мовлення людей, що ідентифікують себе з сексуальними меншинами. Даний підхід
піддає критиці Дж. Холмс, яка зазначає, що антиесенціалізм зайшов занадто далеко,
унеможливлюючи бачення жінки частиною пригніченої соціальної групи, незважаючи на існуючі в
сучасному суспільстві репресивні статеві норми та соціальні очікування, особливо у сферах бізнесу
та політики. Дослідниця закликає до повернення до делікатного есенціалізму та вимагає повернути
жінку до центру гендерних лінгвістичних досліджень [10].
Значною віхою та свідченням незгасаючого інтересу до гендерних питань у мовознавстві стало
заснування у 2007 році окремого академічного журналу Language and Gender, який став платформою
висвітлення актуальних питань гендерної лінгвістики та дозволив нам виділити основні останні
тенденції даного розділу мовознавства [13].
Як мовлення частіше розглядається крізь призму різноманіття дискурсів, так і в гендерну
лінгвістику увійшло поняття діяльнісних спільнот (Communities of Practice), тобто таких, що
складаються навколо практичного рішення спільної задачі, а їх учасники поділяють способи
говорити, цінності, сподівання. Термін, запроваджений педагогом Е. Венгером, автором соціальної
теорії навчання, в 1991 році, був уведений у лінгвістику вченими П. Екерт та С. Макконнел-Гінет, які
вважають, що лінгвістичне гендерне дослідження має базуватися на детальному розгляді соціальних
та мовних практик певних діяльнісних спільнот. Дослідниці закликають до уникнення узагальнень,
спрямувавши увагу на конкретне. Гендер, як один з аспектів особистості, постійно створюється та
змінюється у різних формах взаємодії з іншими членами певної діяльнісної спільноти [6]. Введення в
дослідницький категорійний апарат поняття «діяльнісні спільноти» поклало початок новому,
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надзвичайно продуктивному напряму сучасних наукових розвідок, оскільки географія дослідження
не обмежується західними розвиненими країнами, увага дослідників сфокусована на спільнотах з
різною гендерною ідентичністю в різних культурах на основі різних мов [14]. Разом з тим, в
науковому середовищі спостерігаємо зростання інтересу до соціолінгвістичних досліджень та
відродження «нового біологізму», або біологічного есенціалізму, пов’язаного з питанням різної
будови та функціонування центральної нервової системи чоловіків та жінок [5].
Потрібно зазначитити, що останнім часом характерне використання широкого діапазону
методів: корпусна лінгвістика, конверсаційний аналіз, контент-аналіз, критичний аналіз дискурса,
соціолінгвістичні методи, та інші, в тому числі міждисциплінарні. Для низки досліджень властиве
одночасне використання декількох методів, отже одна з найбільших важливих тенденцій сучасної
гендерної лінгвістики є схильність до плюралізму дослідницької методології. Різні методи
доповнюють один одного і мають сукупну експланаторну силу [14].
Отже, останні десятиріччя гендерних мовознавчих досліджень збагатили уявлення лінгвістів
про складність, мінливість гендеру як явища, яке по-різному проявляє себе в мовленні.
Багатогранність гендеру також вимагає усвідомлення неоднорідності гендерних мовних практик у
різних діяльнісних спільнотах. Роль статі не абсолютна, адже певна мовленнєва поведінка може бути
обумовлена крім гендерної приналежності низкою інших факторів. Разом з тим, все ще
спостерігається збереження впливу традиційних статевих норм та стереотипів на мовлення,
відповідно необхідна гнучкість у застосуванні теоретичних та методологічних підходів дослідження
гендеру.
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ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Процес становлення української держави відбувається в умовах світових гендерних
перетворень. Проблема гендерної освіти та виховання є відносно новою. Багато її аспектів ще й
сьогодні залишаються малодослідженими і потребують ґрунтовного вивчення.
Актуальні питання ґендерної культури, технологій упровадження принципів гендерної
демократії у сфері сучасного освітнього простору розглядаються у працях В. Агеєвої, Т. Булавіної, Л.
Бут, С. Вихор, Т. Говорун, Н. Грицяк, І. Жерьобкіної, І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, Н. Лавриченко, О.
Суслової та ін. У сучасній українській педагогіці гендерну проблематику ґрунтовно досліджують В.
Кравець, І. Мунтян, О. Цокур та ін.
Визнання дискримінації жінок, обмеження їхнього доступу до влади та інших ресурсів – одна з
важливих умов гендерного виміру навчально-професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників. Готовність до урахування гендерного підходу має комплексний характер та визначається
такими критеріями:
- мотиваційна готовність – вивчення та усвідомлення свого власного потенціалу та його
впливу на хід виховного процесу;
- теоретична готовність – наявність достатнього рівня знань у напрямку гендерного виховання
студентів;
- практична готовність – наявність комунікативних, психологічних, організаторських умінь
щодо здійснення різних форм з урахуванням гендерного підходу;
- готовність до творчості і співпраці – відкритість і сприйняття всього нового, здатність до
експерименту, пошуків та інновацій; розробка колективних творчих заходів з урахуванням
гендерного підходу майбутніх соціальних працівників; вивчення та уточнення гендерного портрету
груп студентів та впливу особистості викладача на характер взаємодії зі студентами.
Кожен студент – це не абстрактна нейтральна цілісність, а майбутня доросла жінка або чоловік.
На розумінні цього і ґрунтується гендерна модель. Такий підхід передбачає виховання гармонійного
розвитку у студентів рис фемінності та маскулінності з врахуванням психофізіологічних
особливостей (інтелектуальної та емоційної сфер особистостей чоловіків і жінок, поведінки і
характеру, взаємодії між ними).
Дидактична модель гендерного підходу до підготовки майбутніх соціальних працівників має
свою мету і завдання, основні принципи, зміст і складові частини.
Метою гендерного підходу у підготовці студентів є таке формування особистості юнаків і
дівчат, щоб вони були:
- вільними від гендерних стереотипів;
- відповідальними за свою поведінку і міжособистісні взаємини;
- рівними у самовираженні в усіх сферах життя демократично орієнтованого суспільства;
- незалежними від традиційних поглядів на роль і місце жінок та чоловіків в суспільстві.
До завдань належать:
- формування мотивації та основних умінь особистості студентів, необхідних для
рівноправної участі у суспільному житті;
- сприяння становленню активної життєвої позиції особистості щодо реалізації ідеалів і
цінностей гендерної демократії в Україні, усуненню дискримінації і захисту прав студентів;
- формування громадянської позиції щодо вирішення проблеми рівноправної участі дівчатстудентів у факультетських студрадах, студентському самоврядуванні.
Базується гендерний підхід на таких принципах:
- гуманізм – забезпечення рівних прав і свобод чоловіків і жінок має пріоритетний характер;
виховання гендерної свідомості та гідності, а також розуміння його значимості;
- демократичність – виховання прагнення до соціальної солідарності, справедливості, уміння
конструктивно діяти і приймати гендерно збалансовані рішення;
- наступність і безперервність – постійне розширення інформаційних і практичних кроків
гендерного виховання у дошкільній, середній та вищій освіті, а також самоосвіті;
- міжпредметність – отримання гендерних знань під час вивчення різних навчальних
предметів; узгодження змісту навчальних програм з метою і завданнями гендерного підходу;
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