
Газета «Слово правди» (м.Новоселиця) – гендернонайчутливіше 

гіперлокальне медіа: результати лютневого моніторингу 2022 р.: 66%! 

 

ЧЕКАЄМО НА ВЕСНЯНЕ НАТХНЕННЯ… 

Представленість жінок у публікаціях гіперлокальних медіа Буковини 

складає загалом 30,5%,  причому 38% у газетах і лише 23% на сайтах. 

Експертна думка жінок врахована на 31,5%:  39% – у друкованих, 24% - в 

інтернет-виданнях. Героїнями публікацій жінки були майже у третині 

випадків, або 29,5%: газети – 37%,  сайти – 22%.Чоловіки переважають у 

матеріалах про політику, економіку, війну, кримінал, спорт. Жінки – у темах 

благодійності, соціальної політики, ситуативно – освіти, культури, медицини. 

Моніторинг гіперлокальних медіа на гендерну чутливість у лютому 2022 р. 

охопив і 10 видань Чернівецької області. Це 4 сайти: «Глибока.info», 

«Заставна сьогодні», «Район.іnfo» (Новоселиччина)», «Північно-

Бесарабський портал» та 6 газет: згадана «Слово правди», «Вижницькі обрії», 

«Вільне життя» (м.Кіцмань), «Голос краю» (м.Заставна), «Хотинські вісті» та 

– вперше – «Рідний край»  (м.Сторожинець).  

Проаналізовано 353публікації: 183 у друкованих медіа та 170 у стрічках 

новин інтернет-видань за критеріями: 1) представленості жінок/чоловіків як 

експерток/експертів (тих, хто коментує/ чию думку цитують) та як 

героїнь/героїв; 2) застосування фемінітивів; 3) наявності стереотипів та 

сексизмів у журналістських матеріалах; 4) наявності тематичнихпублікацій. 

Друковані видання. 

У газетних публікаціях експерток 39%. Коментарів жінок більше у темах 

освіти/науки (71%) та культури (60%) і традиційно менше (хоча аж надто 

мало) у  темах влади/політики (13%) та економіки/ бізнесу (11%). Думка 

жінок більш ніж у третині випадків звучала щодо охорони 

здоров’я/медицини (38%), війни/армії (40%), соцзахисту (33%), паритетно 

щодо волонтерства/благодійності (50%). Відкладена на весну цікавість до 

довкілля/екології, дозвілля, спорту . 

Найчастіше цікавились думкою жінок заставнівський «Голос краю» (54%) та 

сторожинецький «Рідний край» (47%), трохи уваги та натхнення не 

вистачило «Вижницьким обріям» та «Слову правди». Натомість згадок про 

жінок у газеті «Слово правди» найбільше (53%). Див. діаграму 1. 

Співвідношення героїнь/героїв у газетах 37%-63%. Більше згадок про 

жінок у публікаціях про соцзахист (67%), благодійність (51%), медицину та 

культуру (по 46%).  Перевага героїв значна у темах економіки (89%), спорту 

(82%), освіти/науки – 79%, війни (72%), політики (68%), криміналу (67%).  

Привертає увагу баланс жінок/чоловіків (коментарі і згадки) в «іншому», 

тобто у публікаціях, які складно віднести до зазначених вище тем. 

Наприклад, «Рідний край» провів опитування «Яким досягненням у житті 

пишаєтесь?», подбавши про гендерний баланс та фемінітиви; «Вижницькі 



обрії» написали про «рубінове» весілля, «Хотинські вісті» про День в історії 

тощо. 

 
Діаграма 1 ілюструє ставлення газет до гендерного балансу та фемінітивів. 

«Слово правди» та «Хотинські вісті» для позначення зайнятості жінок 

вдаються винятково до іменників жіночого роду, решта надають їм перевагу.   

За співвідношенням жінок/чоловіків друковані видання Буковини можна 

розташувати у такому порядку: «Слово правди» (48,5%), «Рідний край» 

(43%), «Голос краю» (42,5%), Вижницькі обрії» (41,5»), «Хотинські 

вісті»(31,5%), «Вільне життя»(29,5%). Про гендерну зацікавленість заявив 

новачок у моніторингових дослідженнях -  «Рідний край».  

Подивимось індекс гендерної чутливостігазет (за трьома основними 

показниками: баланс жінок/чоловіків та вживання фемінітивів) на Діаграмі 2. 

Усі, крім «Вільного життя», перетнули 50% рубіж! Газета «Слово правди» 

стала лідеркою поміж українських друкованих видань! А ще ж не весна! 



 
 

Інтернет-видання надають очевидну перевагу чоловікам. 

Жінки були експертками та героїнями менш ніж у  чверті випадків 

(відповідно 24% та 22%). Тенденцію гендерної нечутливості можна 

простежити, зокрема за Діаграмою 3. 

За дотриманням гендерного балансу (жінки/чоловіки) інтернет-медіа 

виглядають так: Північно-Бесарабський інформаційний портал (29%), 

«Заставна сьогодні» (27%), «Район.info» (Новоселиччина) (25,5%), 

«Глибока.info» (15%). Навіть фемінітиви не рятують… 

 
Сайти здебільшого подають статистичну інформацію, в т.ч. сухі зведення 

захворюваності на Ковід, повідомлення від пресслужб та офіційних структур 

– а не від фахівчинь/фахівців, нерідко виступають агрегаторами новин. Отже, 

«олюднених» повідомлень небагато, відтак і згадуваних осіб. Ситуацію 

частково порятувала рубрика «День в історії» на «Район.info». Але монархів, 

винахідників, мореплавців та інших героїв  виявилось значно більше, ніж 



ентузіасток, та й інквізиція перешкодила розумницям залишити слід в історії. 

Хоча, якщо добре пошукати або уявити/поміркувати... 

Проте половина коментарів щодо культури/релігії та благодійництва 

належить жінкам (по 50%), третина (33%) – щодо економічної тематики, 

чверть – щодо політики та освіти/науки (відповідно 23% та 25%). Експерток 

не зустріли у статтях про медицину, соцзахист, спорт, війну, довкілля. 

Натомість саме теми соціальні та охорони здоров’япоказали баланс героїнь 

(50%), а благодійності/ волонтерства – 67%! 40% героїнь в освітній тематиці, 

21-22%  у політичній та економічній, по 28% у культурній та спортивній. 

З балансу жінок/чоловіків у публікаціях та ставлення до фемінітивів 

формується гендерний індекс видань – див. нижче Діаграму 4. Редактор 

«Глибока.Info» є послідовним прихильником фемінітивів (100%), висока їх 

питома вага у новинах «Район.info» та «Заставна сьогодні» (зауважимо, що 

для аналізу взято також матеріали з рубрики «Буковина» сайту «Заставна 

сьогодні», позаяк стрічку формує один власник/редактор). 

Позиції сайтів за індексом гендерної чутливості бачимо на Діаграмі 4: 

 
 

Інтернет-медіа на різній, але відстані від гендерної чутливості. То що, колеги, 

чекаємо на весняне натхнення й оновлення? 

 

Фемінітиви 

Більшість буковинських гіперлокальних медіа, як засвідчив моніторинг 

(див.Діаграми 1 і 3), зацікавлено послуговуються фемінітивами. Однак газети 

застосовують їх активніше (81%) за сайти (65%). До слова: позаминулорічні 

цифри були на порядок менші (відповідно 66% і 29%).  

Допомагають виданням у просуванні фемінітивів  й пресслужби різних 

відомств. Приклад: «Військовослужбовиця, співробітниця, посадовиця, 



зловмисниця, правопорушниця, фігурантка» - це все про 1 особу! – у 

повідомленні речниці СБУ («Слово правди», «Глибока.Info»). 

А ресурс є:  збільшенню кількості фемінітивів сприяли б уважність та 

послідовність, адже досі зустрічаємо спеціалістка – спеціаліст, директорка 

– директор, фахівчиня – фахівець, юристка – юрист тощо. Прийнятна 

лексема жінка-генерал, бо рідко вживана, але ж звичні у мовленнєвій 

практиці форми бійчиня, офіцерка, поліцейська. 

 

Найчастішими темами у моніторинговий період були захворюваність на 

Ковід, перехід на дистанційне навчання, річниця виведення радянських 

військ з Афганістану і долі військових, вшанування героїв неоголошеної 

сучасної війни РФ проти України, мистецькі заходи. Багато імен темі 

культури дала публікація-спогад про газету як осередок національного 

відродження і розвиток просвітянського руху Заставніщини (на тлі 

становлення Незалежності) у газеті «Голос краю». А такий гарний 

інфопривід для гендерного балансу, як День жінок та дівчат у науці, ледь 

використано – за винятком кількох побіжних згадок та спецнарису 

«Наполегливість, якою керують серця» у цій же газеті.  

До тематичних публікацій можна віднести також життєві історії-портрети 

«Кіцманчанки на військовій службі: про жінок, які руйнують стереотипи» 

(«Вільне життя») та «Афганка» («Слово правди»).  У цій же газеті в інтерв’ю 

«Про територіальну оборону» згадуються права і можливості жінок: «Жінок 

приймаєте у територіальну оборону? – У нас, в Україні, гендерна рівність, 

тому – так. Приймаємо. Жінки можуть займати ті ж самі посади, що і 

чоловіки. Жодних обмежень для жінок немає». 

 

Нехай би не настала необхідність реалізувати ці права, зберігся мир в 

Україні, тривало життя українських родин, прийшла весна оновлення.  

 

Відповідно до результатів моніторингу Індекс гендерної чутливості 

гіперлокальних медіа Буковини у лютому - 46%. Це – середній показник 

по Україні. 

Представленість жінок склала загалом 30,5%: 38% у газетах і 23% на 

сайтах. У порівнянні з результатами лютневого моніторингу 2020-го 

(загалом 38%: газети 43,5%  і сайти 32,5%) відчутне «похолодання». Роль 

просування на сходинку «середняків» зіграли фемінітивт (73% проти 47,5% 

у 2020 р.), збільшивши тодішній (41%) результат на 5 пунктів. 

Чекаємо на мирну весну та весняне натхнення до гендерної чутливості. 
 

Ознайомитися із загальними даними моніторингу гіперлокальних медіа 24 

областей України (інфографіка) можна на сайті Волинського прес-клубу. 

 

 

Тетяна Смолдирєва 

експертка з моніторингу 

http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1097:-2022-&amp;catid=10:gendermedia&amp;Itemid=21


___________________ 

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа відбувається в 

межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який 

реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, 

Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної 

програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку 

(USAID) і виконується міжнародною організацією Internews. 


