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5 гіперлокальних буковинських медіа серед 50-ти найбільш 

гендерночутливих в Україні: за підсумками трьох хвиль 

моніторингу у 2022 році 

Водночас у липні до балансу трохи не дотягнули (48,5%). Об’єктами третьої 

хвилі моніторингу в межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної 

журналістики», що тривала тиждень з 6  червня, стали такі  гіперлокальні 

медіа Чернівецької області:  газети Вижницькі обрії, Вільне життя 

(м.Кіцмань), Голос краю (м.Заставна), Рідний край (м.Сторожинець), Слово 

правди/Новий день (спільний випуск новоселицької та глибоцької), 

Хотинські вісті та інтернет-видання Глибока.Info, Заставна сьогодні, 

Північно-Бесарабський інформаційний портал, Район-Інфо. Новоселиччина. 

Проаналізовано 299 публікацій: 120 з 6 друкованих та 179 з інтернет видань. 

Хоча загальна кількість матеріалів майже така, як у квітні (308), – тема війни 

займає тільки чверть контенту (у квітні – більше половини): на зміну емоціям 

та гострим реаліям перших місяців прийшли буденні клопоти далекої від 

зони бойових дій території та певне звикання до обставин, у яких жити?.. 

 

      
 

На поданих вище діаграмах визначено питому вагу не тільки теми війни, але 

й кількісний зріз у ній експерток та героїнь: він свідчить про значний рівень 

уваги до гендерної складової у цій темі, і навіть вищий на 2 %, ніж у квітні.     

А як з гендерною чутливістю гіперлокальних видань щодо інших тем? 

Друковані ЗМІ. Найбільше коментарів/прямої мови жінок та згадок про них 

загалом у темах культури (63%), волонтерства/благодійності (60%), бізнесу 

/економіки ( 57%), освіти/науки (56%), соцзахисту та екології (50%), охорони 

здоров’я/медицини (45%). Найменше у матеріалах про війну (27%), кримінал 

(25%), роботу влади/політику (16%). Ось, приміром, в іншому аж 70% 

героїнь: зокрема завдяки рубриці «Прилітали лелеки», де названі місцеві 

мешканки та переселенки, які дали у червні нове життя, а значить – надію! 

Нехай будуть щасливими під мирним небом України її нові громадянки та 

громадяни. 
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Зауважимо, що газети здебільшого називають поіменно тих, хто допомагає 

від щирого серця, як, до прикладу: «Волонтерки невтомно готують їжу для 

армії» («Хотинські вісті») або «Благодійний ярмарок випічки», де кошти 

збирали для ЗСУ, та названо імена усіх 21 учасниць (Вижницькі обрії) та ін. 

Гіперлокальні буковинські газети майже досягли гендерного балансу, у 43% 

випадків звернувшись до думки жінок і у 54% випадків згадавши як героїнь.  

Інтернет видання. Темами, де загалом вирізняється гендерна складова, 

назвемо культуру (66%), освіту/науку (48%), кримінальну хроніку (47%), 

діяльність влади/політику (43%). Присутність жінок у темах економіки, 

соціального захисту, війни, волонтерства, спорту – на рівні 20-25%.  

Інтернет видання подають ще більше текстів фактажних, не «олюднених», 

безіменні повідомлення пресслужб, сухі звіти інспекцій та служб.  А назвати 

б імена, то й картина заграла би барвами. 

     
Ці діаграми ілюструють ставлення друкованих та інтернет-видань до 

гендерного балансу. Як бачимо, газети значно чутливіші (уважніші). За 

кількістю залучення експерток  виокремимо сайт Глибока.інфо та газети 

Рідний край і Хотинські вісті. Згадували жінок у своїх матеріалах частіше за 

інших Вижницькі обрії та Голос краю.  

На фемінітивах не збиралась спеціально наголошувати, гадалось, вони міцно 

увійшли у політику чернівецьких медіа, в т.ч. гіперлокальних, і динаміка 

застосування з 2020 року (48%: газети 66%, сайти 29%) дотепер йшла вгору. 

У лютому ц.р. – 73% (81% газети, 65% сайти), у квітні – 74% (78% газети, 

70% сайти). Але у червні «підкачали» Голос краю (10%) та Слово правди 

/спільний випуск з Новим днем (67% проти квітневих 81%). Відтак загальний 

показник трьох хвиль моніторингу 2022 р. найнижчий: 70% (газети 73%, 

сайти 68%).  Не дала «обвалитися» нижче газета Вільне життя, яка 

покращила своє ставлення до фемінітивів. Послідовно симпатизують їм 

газети Вижницькі обрії, Хотинські вісті (по 91%) та Рідний край (94%), а 

також інтернет-видання Глибока.Інфо (100%), Заставна сьогодні (79%). 

Звикнувши до складних словотворень щодо назв професій та зайнятості, 

перечіпаєшся через іменники чоловічого роду, коли йдеться про жінок: поет, 

працівник, бібліотекар, директор, автор тощо, – тим більше, що аналоги 
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жіночого роду віддавна усталені мовленнєві норми (Академіч. словник укр. 

мови: поетеса (т.6, с.765), працівниця (т.7, с.521, авторка (т.1, с. 14), 

бібліотекарка (т.1, с.173), директорка (т.2, с.282) тощо) 
 

За трьома показниками: кількістю експерток/героїнь та фемінітивів - 

визначаємо індекс гендерної чутливості  

    
50% гендерний рубіж перетнули газети: Хотинські вісті (59%), трохи 

випередивши Слово правди/Новий день та Рідний край (55%) і Вижницькі 

обрії (54%), наблизився сайт Глибока.Info (50%). 

  

Та головне, що гіперлокальні видання Чернівецької області працюють: які 

активніше, які час від часу виставляючи актуальні повідомлення на сайт чи  у 

ФБ – продовжують літопис боротьби України за свободу і незалежність після 

військового вторгнення росії: фіксують звитягу наших захисників, роботу 

волонтерів та влади, емпатію та реальну допомогу цілого світу, життя 

переселенців та приязнь місцевих мешканців – віддзеркалюють людяність, 

патріотизм, незламну силу духу українців. 

 

Ознайомитися із загальними даними моніторингу можна на сайті 

Волинського прес-клубу  

 

Тетяна Смолдирева 

експертка з моніторингу 

___________________ 

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа відбувається в межах 

проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським 

пресклубом у партнерстві з Незалежною громадською мережею пресклубів України  
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