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Я тебе проклинаю, війна… 

Заголовок навіяний життєстверджувальним проєктом збереження 

історій кохання «Я тебе… війна», який згадаємо нижче. Наразі вже 

другий рік на мирному полі гендерної чутливості медіа експерти 

розгортають окрему вкладку «Війна». І там дуже багато імен…  

 

До моніторингу обласних медіа України на гендерну чутливість (13-19 

лютого 2023 р.) потрапили буковинські газети «Буковина», «Молодий 

буковинець», «Погляд» та інтернет-видання «А.С.С.», «Букінфо», 

«BukNews», «Буковинська правда», «Версії», «Шпальта», «0372.ua – сайт 

міста Чернівці». Загалом проаналізовано 582 публікації: 97 – у газетахта 485 

– на сайтах. Сумно, але факт: аби наблизитись до гендерного балансу, треба, 

мабуть, ще не один пуд солі з’їсти. Жінкам (у відсотках тут і надалі) 

належить трохи менше третини, чоловікам – впевнених дві третини (28:72). 

Йдеться про загальну кількість експерток/експертів та героїнь/героїв, тобто 

коментарів та згадок. Два роки від минулого моніторингу обласних видань 

таку позицію навіть не похитнули (29:71).  Хоча: що було – бачили, а що 

буде – побачимо!Тож залишімо загальний порівняльний аналіз тенденцій до 

урожайнішого часу та повернімося у лютий, який неочікуваним снігом 

примудрився засипати очікування. 

Газети натхненніше звертались до жінок (34,5%), сайти не гналися за 

цифрами (21,5%). Тримати руку на пульсі 20-40 публікацій простіше…  

Загальне враження у розрізі контенту теж не стало несподіванкою: у темах 

політики/влади, економіки, спорту, криміналу впевнено переважають 

чоловіки. Щодо тем освіти, соцзахисту, охорони здоров’я, волонтерства, 

культури і навіть війни видання явно прагнуть вирівняти картину, подекуди 

жінки навіть виходять вперед. Детальніше – нижче, по видах ЗМІ. 

Друковані видання 

Присутність жінок як експерток бачимо у 45% випадків, ще трохи – і 

баланс. Переважають коментарі жінок у медицині (70%), соцзахисті67%), 

дещо несподівано - війні (61%) та волонтерстві (59%). Гендерно 

збалансована освіта (50%) та на позначці 43% - культура.  

Героїнь у газетних публікаціях – тільки 24%.Балансу (50%) досягнуто у 

соціальному захисті, 43% у медицині. Третину героїнь дали теми освіти і 

культури. Кримінал, спорт, війна, волонтерство, політика - від 14 до 25%.    

Давайте подивимось діаграму гендерної чутливості газет. 
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Як бачимо, найвищий відсоток експерток (50%) – у матеріалах «Буковини», 

героїнь – «Погляду» (37%). 

Цікаво, як газета «Погляд» гендерно врівноважувала тему бізнесу. До аналізу 

цін на АЗС та курево запрошено економічних аналітиків. На противагу –  4! 

аналітикині у матеріалі «Плануємо витрати і купуємо українське». Привертає 

увагу також збалансованість ілюстрацій до публікацій: про підвищення 

пенсій – він і вона, про виплати військовим – фото військовослужбовиць 

тощо. До слова: коментує бойові дії в газеті заступниця МОУ Ганна Маляр.   
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Наразі найвищий Індекс гендерної чутливості (баланс жінок/чоловіків + 

кількість фемінітивів) – у  газети «Погляд» (60%). Майже нога в ногу йдуть 

шляхом поваги до гендерного питання  «Буковина» та «МБ».  

 

Інтернет-видання. В онлайн-публікаціях жінкам належала кожна четверта 

думка/коментар (24%), проте тільки  п’ята частина (19%) згадувань (героїні). 

Загалом присутність жінок на сайтах в межах 21,5%. Є ресурс! 

У яких соціальних ролях жінки виступали на сайтах? 

Експертки переважали у темах екології (67%), соціальної політики (60%) та 

медицини (53%). Менше у волонтерстві 33%, культурі 28%, темі війни 20%. 

До прикладу, у публікації інтернет-видання «Версії» на тему екології «Війна, 

збільшення населення та генератори: чи змінилась якість повітря у 

Чернівцях» – три експертки.  

В Україні частка жінок у науці майже вдвічі більша, ніж у світі – це я до того, 

що на моніторинговий тиждень припав День жінок і дівчат у науці, але про 

нього не згадало жодне видання, хіба наведеною вище.  А яке поле 

залишилось незасіяним! Бо ж тема освіти і науки представлена  тільки 14% 

експерток і жодною героїнею… Тему культури могли б збагатити публікації 

до близького дня народження Лесі Українки чи обговорення пропонованого 

на 25 лютого Дня української жінки.  

 

 

Великий дисбаланс, очікувано,  щодо політики (13%), економіки (5%), 

спорту (0). Щодо криміналу (0) – то й дякувати Богові… 
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Героїні. Баланс (50%) тільки у соціальному захисті, 43% у спорті, по 33% у 

медицині та екології, 18% в культурі, 16% в економіці, 14% - у темі війни.  

З діаграми попередньої видно, що найвища питома вага експерток у 

виданнях А.С.С.,  Версії та БукНьюз, героїнь – у Версіях. У цього видання 

відтак і найвищий індекс гендерої чутливості. Інтернет-виданням А.С.С. та 

Шпальта не вистачило півкроку до 50%. 

Нижче подаємо діаграму індексу гендерної чутливості чернівецьких сайтів 

(за трьома показниками).  

 

 

І про фемінітиви. За кількістю їх використання в публікаціях медіа 

Чернівецької області є одними з лідерів в Україні – 93% (такий показник 

іще в рівненських видань). 

З діаграм гендерної чутливості (див.вище) зрозуміло, що це стало мовною 

нормою. Рівень застосування вищий за 90%. Погляд, Шпальта, Буковинська 

правда позначають посади та зайнятість жінок винятково іменниками 

жіночого роду. В інших виданнях, попри чітку тенденцію, маскулінітиви де-

не-де та проскочать, причому швидше як неуважність чи передрук.  

Цікавий приклад. Четверо українок запустили проєкт «Я тебе… війна», аби 

створити архів зі ста історій про кохання під час війни. Про це написали усі 

ЗМІ. Шпальта  зазначає, що участь можуть брати усі охочі - від військових до 

волонтерів, від рятувальників до поліціянтів, від журналістів до медиків –  

про це розповіли їй співзасновники проєкту. Між тим, авторки проєкту у 

пресрелізі зазначили потенційну участь у 2-х словоформах: «Ціль проєкту – 

зібрати сотню незвичайних історій кохання під час війни різних людей: від 
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госпітальєрів/ок до волонтерів/ок, від поліцейських до переселенців/ок, від 

рятувальників/ць до медиків/инь, від журналістів/ок до військових»... І саме 

так подано інформацію на сайті А.С.С. Скільки фемінітивів не потрапили в 

скриньку моніторингову… Правда, у Шпальти їх і так вже віддавна 100%. 

Почула у суперечці аргумент на користь фемінітивів, який ну ду-у-же 

заімпонував: словотворення фемінітивів як спротив мові країни-агресорки… 

До слова, чернівецькі ЗМІ саме так і пищуть: країна-агресорка (Букінфо). 

Стереотипний та сексистський контент у текстах майже не траплявся, хіба 

разочок перечепилась за «жіночок» та «прекрасну половину людства») 

Тематичних публікацій – з експертками, героїнями – не було. По одній 

невеликій просвітницькій  статті про сексуальне насильство розмістили 

А.С.С. та Версії. 

Окремою темою моніторингу ось вже рік є війна– неспровокована 

несправедлива безглузда кривава війна росії проти України, проти свободи і 

демократії, проти людей, проти моралі. Гинуть кращі сини й дочки України, 

руйнуються міста й долі, нівечиться людське життя і тисячолітні духовні 

надбання …Темами війни прямо чи опосередковано, тлом позначено понад 

40% контенту: війна в політиці, міжнародних відносинах, мистецтві, екології, 

економіці, кримінальній хроніці (ухилянти/колаборанти), спорті… – варто 

згадати висвітлення позиції України щодо участі російських та білоруських 

спортсменів в олімпійських іграх-2024 чи наведений вище приклад проєкту 

історій кохання «Я тебе…війна!» – життя триває! Кількість експерток/ 

героїнь в темі війни майже тотожна з загальною їх питомою вагою в 

публікаціях. Експерток у газетах 45%, героїнь – 17%. На сайтах значно 

менше, відповідно 21% та 5%  –  це певним чином пов’язано із більшою 

кількістю фактажної, не олюдненої інформації. Звісно, що на фронті, і серед 

очільників МОУ та Генштабів тощо більше чоловіків. І у рубриці Загибель/ 

Вшанування Героїв – цього тижня самі Герої: Буковина попрощалася з 13-ма 

захисниками, а від початку повномасштабного вторгнення наша маленька 

область втратила 408 буковинців (газета Буковина,  станом на 15.02).  
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На діаграмі бачимо кількість публікацій, де є тема війни, кількість експерток 

та героїнь у таких публікаціях (у%).  

У темі війни читаємо коментарі волонтерок Ніни Семирозум,  Галини Токар 

та інших, які готують смаколики на передову, юристки Юлії Фуштей, яка 

коментує грошове забезпечення тих, хто служить, медикині Катерини 

Терлецької, згаданої вже заступниці МОУ Ганни Маляр, дізнаємося про 

зв’язківку підрозділу Нацгвартії Маргариту, яка виховує 3 дітей і пише вірші, 

та військову Аллу Рупташ, яка знайщла кохання на службі, про позицію на 

підтримку України президентки Єврокомісії Урсули ден Ляєн, італійської 

лікарки Ан'єзе Касельгранді, заступниці держсекретаря США Венді Шерман 

та віцепрезидентки Камали Гарріс… Про загиблих Героїв розповідають 

матері, дружини, сестри, вчительки, голови громад. Жінки коментують війну, 

жінки беруть у ній участь прямо та опосередковано: служать, волонтерять, 

печуть, збирають, чекають, бережуть, виховують, навчають… і вірять. В 

ЗСУ, Україну і Бога. Нехай Бог береже наших захисників та захисниць!   

 

За результатами моніторингу у лютому 2023р. чернівецькі медіа з 

Індексом 50% є одними з найбільш гендерночутливих серед усіх видань 24 

областей України, які підлягали моніторингу. Ознайомитися з цими 

даними можна на сайті Волинського прес-клубу, а також на сторінці у 

Facebook. 

 

Тетяна Смолдирева, медіаекспертка 

___________________ 

Гендерний моніторинг журналістських матеріалів регіональних видань 

України відбувається у  межах проекту «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», Internews.  

http://volynpressclub.org.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1164:2023-02-28-09-11-01&amp;catid=10:gendermedia&amp;Itemid=21
https://www.facebook.com/volynpressclub/posts/pfbid02RtRpJvXXKQqXXtgmNstXnJeoxACuo8Z8DwSfEjKeFchWj4Z7cxeDnD5mnJkAJBhkl
https://www.facebook.com/volynpressclub/posts/pfbid02RtRpJvXXKQqXXtgmNstXnJeoxACuo8Z8DwSfEjKeFchWj4Z7cxeDnD5mnJkAJBhkl

