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– тенденції посилення психологічної залежності, 
коли в результаті довгого блукання у віртуальному 
інформаційному лабіринті втрачається контроль над 
своїми діями та тривалістю часу;

– тенденції експансії маніпулятивних практик, 
коли за допомогою новітніх інформаційних 
технологій підсилюється маніпулювання суспільною й 
індивідуальною свідомістю;

– тенденції росту симулятивних форм презентації 
соціальної компетентності, за яких дефіцит місця і часу 
приводить до того, що єдиною раціональною формою 
наукової дискусії стає нелогічна, неструктурована, але, 
разом з тим, ефектна презентація образу чи ідеї теорії; і 
на кінець:

– тенденції збагачення спектру соціальних технологій 
і механізмів вибудовування партнерських відносин.
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Trends of the game play’s process of social practices in the 
formation of value–semantic component the communicative culture 
of modern youth

The article argues that the virtual environment that is created by using 
information and telecommunication technologies makes significant influence on the 

formation, first of all, the new youth communication culture. Such processes along 
with a number of positive features, characterized by trends of the game play’s process 
of social practices, duality of consciousness, axiological disorientation of members of 
the youth information and developed groups of society, has a specific behavior styles, 
communication, leisure, ideas about the world, which are embodied in a special 
youth lifestyle. Modern youth communicative culture becomes the cyber–subculture, 
characteristic ways of thinking and acting in the youth environment.

Keywords: youth culture, trends of the game play’s process of social practices, 
information and telecommunication technologies, information–communicative 
environment, communicative culture.
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Тенденции играизации социальных практик в формировании 
ценностно–смысловой составляющей коммуникативной 
культуры современной молодежи

Дано обоснование тезиса о том, что виртуальная среда, созданная с 
помощью информационно–телекоммуникационных технологий, оказывает 
существенное влияние на формирование современной молодежной 
коммуникативной культуры. Такие процессы, наряду с целым рядом 
положительных черт, характеризуются тенденциями «играизации» 
социальных практик, раздвоенностью сознания и ценностно–смысловой 
дезориентацией членов «продвинутой» молодежной группы общества, для 
которой свойственны специфические стили поведения, общения, проведения 
досуга, представления о мире, воплощающиеся в особом образе жизни.
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національна особистісність гідності жінки 
(український фемінізм перШої полоВини  

XX століття)
В онтології єдності національної особистості і національного буття 

останнє, закорінене у культурних, економічно–господарських, духовно–
моральних традиціях, у першу чергу синтезує громадсько значущі, достойні його 
здобутки творчо–самотворчого потенціалу людини – як гідність національного. 
Як політична та етнічна спільнота формується і утверджується у відносинах 
з іншими національними спільнотами у її окремішності, незалежності і з 
притаманними їй рисами національного характеру, самосвідомості та гідності. 
З точки зору об’єктивно–історичного поступу українського суспільства 
активізація та урізноманітнення проявів вітчизняних жіночих рухів у перші 
десятиліття ХХ ст. були своєчасними – вони відповідали нагальним потребам 
соціального і національного розвитку. Мається на увазі, що завдяки цим 
рухам все активніше та змістовніше формувалися, зміцнювалися національна 
культура та еліта, утворювалися її нові форми і т.д. Вітчизняний фемінізм 
«заповнював» надактуальні «ніші» у просторі модерної національної культури, 
формуючи і забезпечуючи, репрезентуючи нового її творця, який, виробленням 
нового змісту форм спілкування й творчості, освоював і нове поле цієї культури 
– культивував простір духовного буття українців в цілому. За покликом своєї 
долі українська жінка прагнула посідати ті надважливі для національно–
культурного буття, для утворення нації особливо інтенсивні та духовно–
морально змістовні «перетини» шляхів культури, своєю активністю власне їх 
і зініційовуючи та зреалізовуючи, а не просто представляючи. Як гідна своєї 
нації, формами її творчо–самотворчого життєздійснення, вона індивідуально–
особистісно «збирала» на полі української культури її здобутки і, разом з тим, 
стверджуючи також і якісно нові як способи особистісного самоздійснення. Як 
демонстрація національно стверджувальних смислів, жіночі рухи в Україні – це 
«відкривання» нових шляхів просування вітчизняної культури від минулого через 
тогочасну сучасність до майбутнього.

Ключові слова: особистісність, гідність, жінка, фемінізм, жіночі 
організації, жіночий рух.
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Особливості соціальних та національних процесів 
в Україні, українська бездержавність упродовж XIX і 
перших десятиліть XX ст. впливали також на зародження 
і розвиток, громадсько–політичний, духовно–культурний 
рівень і самосвідомість жіночих рухів, на формування 
взаємозв’язків між ними та суспільством в цілому. Як 
дійовий культуростверджувальний та громадсько–
політичний чинник, вітчизняний фемінізм формувався у 
силовому полі пробудження й зміцнення української нації, 
боротьби за незалежність і українську державність.

Біля витоків зародження українського фемінізму 
в Галичині у другій половині ХІХ ст. було зростання 
зацікавленості представниць прекрасної статі 
громадськими питаннями, зокрема, організація допомоги 
нужденним, сиротам. Про активізацію вітчизняного 
феміністичного руху в 60–ті рр. ХІХ ст. свідчили намагання 
допомагати сільському населенню і що, зокрема, яскраво 
відображено українською класичною літературою ХІХ 
ст. Так, в 60–ті рр. активність жіночих рухів проявлялася 
також у подальшому зближенні із сільським населенням 
– із одночасною появою нових творів красного 
письменства, присвячених даній проблемі, – зображенню 
діяльності перших вітчизняних феміністичних об’єднань. 
Прикметно, що жіночі рухи поступово набували більшого 
розмаху, охоплювали не лише представниць інтелігенції, 
але й широкі селянські верстви. Селянки й робітниці 
т.зв. прогресивними колами суспільства не сприймалися 
лише як «інертна маса», хоча й потребували попередньої 
«підготовчої» роботи, аби стати свідомими учасниками 
громадського життя українського суспільства [13]. 
Зароджувалися і набували поширення жіночі рухи в 
Галичині у другій половині ХІХ ст., зосереджуючись на 
виборюванні прав жінок на самореалізацію завдяки вільно 
обраним сферам діяльності, можливостей отримувати 
освіту. Так, питання вивільнення, розвитку людських 
якостей індивідуальності жінки у цей період особливо 
активно заторкувалися в творчості І. Я. Франка [4].

У 80–90–ті рр. ХІХ ст. активними учасницями 
вітчизняного фемінізму були Н. Кобринська, І. Кравченко, 
К. Попович–Боярська, Є. Ярошинська. У перші десятиліття 
ХХ ст. український жіночий рух був представлений 
діяльністю і громадсько–політичною творчістю Олени 
Пчілки, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Мілени 
Рудницької–Лисяк, Марії Крушельницької, Марії 
Струтинської, Людмили Стершинської–Чернявської, 
Дніпрової Чайки (Людмили Василевської) [9]. Проблеми 
статей та гендерних відносин активно залучалися і 
вітчизняною освітою та вихованням [7]. Українські 
жінки, представниці вітчизняних феміністичних рухів 
демонстрували розуміння винятково великої ролі 
виховання та освіти молодого покоління. «Яке жіноцтво 
такий нарід. А темна неосвідомлена жінка – мати не 
могла виховати своїх дітей на свідомих членів нашої 
Батьківщини. Неосвідомлена мати не могла влити в серце 
своїх синів і доньок чувств великої любови, любови 
Рідного Краю» [3, с. 76]. Зародження й поступовий, усе 
інтенсивніший розвиток вітчизняних феміністичних 
рухів свідчили про все глибше усвідомлення українським 
суспільством органічної включеності жіночого буття в 
буття національно–культурне, необхідності піднесення на 
нові рівні громадської активності українського жіноцтва, і 
чи не в першу чергу – завдяки освіті.

Так, видатний український економіст, статистик, 
педагог і патріот першої половини ХХ ст. Й. Шимонович 

у своєму лекційному курсі «Історія політичної економії», 
оприлюдненому 1920 р., зокрема, зазначав: «Міль у своїй 
книжці «Вільність» перший виступає в обороні жінок 
і вимагає пошановання їх прав, зауважуючи, що всі ті 
нещастя, які приходиться їм переносити, не залежать від 
їх волі» [5, с. 368]. Й. Шимонович цитує думки Міля: 
«Ніколи родини не стають численними з волі жінки, жінка, 
не говорячи про терпіння фізичні та припадаючу на неї 
частину невигід, мусить переносити на собі цілий тягар 
незносної хатньої праці» і т.д. Крім цього, наголошується, 
що Міль «стоїть за покращення стану жінок і пропонує 
дуже радикальні міри, як обмеження minimum’a числа 
родин. Так, наприклад, обтяження великою родиною 
він порівнює до такого негативного явища, як п’янство» 
[5, с. 368]. У цьому ж підручнику висвітлюється також 
заторкуване Мілем питання одруження та родинних 
стосунків. «Щоби запобігти нещастю, яке причинює на 
його думку надмірний зріст людности, пропонує він, щоби 
обов҆язуюче право забороняло одруження бідаків, поки не 
докажуть вони, що «є в стані утримувати родину». І навіть 
засоби деяких урядів контингенту, прийняті в цьому 
напрямі, він схвалює» [5, с. 368].

Різноспрямований за його тенденціями, завданнями 
та суб’єктами, вітчизняний жіночий рух першої 
половини ХХ ст. був, зокрема, представлений прямими 
проявами боротьби жіноцтва за свої права, розмаїттям 
форм духовного, культурного й політичного виховання 
та освіти. Але особливо позитивно стверджувальним 
та істотно його підсилюючим був чинник ідейно–
національний. Репрезентуючи історично зформовані 
етнічні цінності та самосвідомість, «своє спільне», а 
відтак і будучи об’єднавчою за її потенціалом, ідейно–
національна орієнтація феміністичних програм служила й 
«невичерпним джерелом для дальшого розвитку жіночих 
рухів» [6, с. 99]. Умови і форми національно–культурної 
творчості, буття своєї нації сприймалися як максимально 
адекватні потребам та інтересам національної 
особистості, яка активно розвивала внутрішній світ, 
стверджуючи багатство індивідуальних якостей. Тому 
цілком об’єктивним є твердження, що особистісність 
української жінки збагачувалась і зміцнювалась в умовах 
поглиблення національної свідомості, «розуміння своєї 
єдності із нацією, усвідомлення жінкою своєї вартости, 
своїх сил, своїх досягнень, своєї єдности» [6, с. 99].  
А відтак і утвердження її гідності.

Громадська діяльність і творчість представниць 
українського фемінізму другої половини ХІХ ст. 
найбільш адекватно можуть бути представлені в контексті 
різнопланової національної праці – як зманіфестування 
потреб відродження та утвердження української нації, 
національно–культурного буття. Національна праця 
пов’язана із утвердженням, розвитком національної 
самосвідомості і національної ідеї як чинників духовно–
культурного, надзвичайно історично тривалого і 
трагічного возз’єднання національного буття, але що, 
отже, означало й формування та збагачення національної 
особистості, визначальні чесноти якої – національна 
гідність, честь і відповідальність. Адже уперше після 
розпаду Київської Русі в ХІІІ ст. об’єднання різних частин 
української землі мало місце аж у перші десятиліття  
ХХ ст. – 22 січня 1919 року.

В онтології єдності національної особистості і 
національного буття у першу чергу синтезуються 
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громадсько значущі, достойні його здобутки творчо–
самотворчого потенціалу людини – як гідність 
національного. Як політична та етнонація спільнота 
формується і утверджуються у відносинах з іншими 
національними спільнотами у її окремішності, 
незалежності і з притаманними їй рисами національного 
характеру, самосвідомості та гідності. З точки зору 
об’єктивно–історичного поступу українського 
суспільства активізація та урізноманітнення проявів 
вітчизняних жіночих рухів у перші десятиліття ХХ 
ст. були своєчасними – вони відповідали нагальним 
потребам соціального і національного розвитку. Мається 
на увазі, що завдяки цим рухам все активніше та 
змістовніше формувалися, зміцнювалися національна 
культура та еліта, утворювалися її нові форми і т.д. 
Вітчизняний фемінізм «заповнював» надактуальні «ніші» 
у просторі модерної національної культури, формуючи 
і забезпечуючи, репрезентуючи нового її творця, який, 
виробленням нового змісту форм спілкування й творчості, 
освоював і нове поле цієї культури – культивував простір 
духовного буття українців в цілому. За покликом своєї 
долі українська жінка прагнула посідати ті надважливі 
для національно–культурного буття, для утворення нації 
особливо інтенсивні та духовно–морально змістовні 
«перетини» шляхів культури, своєю активністю 
власне їх і зініційовуючи та зреалізовуючи, а не просто 
представляючи. Як гідна своєї нації, формами її творчо–
самотворчого життєздійснення, вона індивідуально–
особистісно «збирала» на полі української культури її 
здобутки і, разом з тим, стверджуючи також і якісно 
нові як способи особистісного самоздійснення. Як 
демонстрація національно стверджувальних смислів, 
жіночі рухи в Україні – це «відкривання» нових шляхів 
просування вітчизняної культури від минулого через 
тогочасну сучасність до майбутнього.

Жіноча гідність зміцнюється, збагачується як 
складовий чинник формування та життєздійснення 
національної особистості української жінки. 
Особистісність ідейно–національних цінностей 
української жінки слугувала буттійнісною основою 
зародження, зміцнення і творчо–самотворчої реалізації 
її гідності. Гідною поставала особистість української 
жінки, духовно–моральний світ якої зманіфестовував 
ідейно–національні цінності, як гідна усвідомлення й 
розумінням і величі національних ідей, цінностей своєї 
нації, і неповторності краси національних почуттів. Саме 
ці чинники, зрештою, об’єднували українське жіноцтво 
на усіх етапах становлення та зміцнення вітчизняного 
фемінізму, особливо ж на його вихідних етапах.

Так, Жіночий Конгрес 23–27 червня 1934 р. у м. 
Станіславові, у якому брали участь представниці жіночих 
організацій з багатьох країн світу, особливо виразно 
продемонстрував «велич і красу національних почуттів, 
що єднали усіх у велику національну жіночу родину» 
[6, с. 97]. Високі почуття єдності, переживання спільної 
долі та причетності до національних духовних цінностей, 
національного оточення та рідної культури – усе це 
демонструвало рівень «національної свідомості, що в 
тяжкій боротьбі нашій за існування, за виборення прав на 
місце під сонцем так зросла й зміцнилася, як ми й сами 
того не уявляли» [6, с. 98], наголошувала одна з учасниць.

Гідність української жінки демонстрував внутрішній 
світ духовних цінностей, почуттів, переживань своєї 

власної причетності до історичних зрушень, національного 
самоутвердження українського народу і, отже, особистого 
переживання національно–духовного свята, коли дух 
нації набував чіткіших зреалізувань реальними формами 
й прагненнями відродження національного буття, 
демонстрації краси і не повторюваності українського 
світу і людини.

Вітчизняні феміністичні рухи 20–30–х рр. ХХ ст. 
спрямовувалися проти будь–яких форм приниження 
гідності жінки як особистості, зокрема, і з поширенням 
штучного нав’язування жінкам, як вважалося, історично 
і традиційно виправданих стереотипів і світоглядової 
свідомості, і форм поведінки, видів життєдіяльності, 
визначених статевими відмінностями. Адже проблема 
полягала і в тому, що встояти за надскладних нинішніх 
умов може лише у необмежуваності індивідуального 
саморозвитку та самоутвердження у її дійсності гідна 
особистість, онтологія якої «гарантована» її самоповагою 
в атмосфері максимально адекватного національно–
культурного буття. Його змістом, потенційними 
можливостями нації як суб’єкта культурних процесів 
визначається сучасне та майбутнє як суспільства, так і 
особи.

Між тим нині для людини характерні, так би 
мовити, мінімізовані обов’язки, а разом з тим, і 
можливості практичної реалізації індивідуальних 
рішень у «віддаленому від держави способі життя» 
(К. Поппер); і зростання спокуси бути поза межами 
відповідальності – без збагнення загрози потрапляння 
у небуття за втрати непохитності в збереженні людської 
гідності, поваги і самоповаги. Гідність – не раз і 
назавжди здобута якість, навпаки, вона має і практично 
впроваджуватись, і, як неминучий тягар, усвідомлюватись 
життєвою необхідністю її доконечного відтворення й 
зміцнення, достойним особистості життєздійсненням, як 
обов’язкові життєві прояви; максимально по–людськи 
зманіфестований зміст зв’язку людини із її життям, 
неперервна «праця гідності» свідомої цього обов’язку 
особистості, підтримувана довічним її внутрішнім 
живим «вирощуванням» індивідуально–особистісної 
захищеності – у недоторканності, збереженні людиною 
розбудовуваними й визнаними іншими кордонами 
«території достойності». Гідною є особистість, котра 
підтримується відповідними життєдіяльністю та 
вчинками: способом буття гідності є особистісність 
самоздійснення індивідуальності людини. А це означає, 
що гідність постає життєвою необхідністю для моральної 
особистості, про розгортання неперервного практичного 
вирішування пов’язаних із нею питань свідчить той факт, 
що, залишене без належної турботи, вона перетворюється 
на відкриту лакуну, що поглиблюється й розширюється 
до безслідної зникомості в ній совісті, честі та 
відповідальності, засадних чинників людського буття.

Моральна самосвідомість істотно важлива як чинник 
розвитку достойного змісту мислення, «гідного розуму», 
спроможного синтезувати, піднімаючи на належний рі-
вень і традиційні, базові національно–культурні цінності, 
і нові джерела утвердження відповідально–самовідпові-
дальної особистості як носія честі, котра, відтак, міцно 
залишається «в межах традиції слави даної спільноти»  
(С. Вейль), членом якої вона є. Тому і готовність адекват-
ного поглибленого сприймання здобутків національної 
культури також є демонстрацією активності національної 
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особистості, її гідності, позаяк, зокрема, також увираз-
нює підготовленість до самостійної нової творчості. Це і 
є завжди гідна свого високого покликання особистість, бо 
духовно–інтелектуальні, національно–культурні здобут-
ки вона спромагається стверджувати і зміцнювати своєю 
творчістю від імені соціального оточення виправданими її 
відданістю, достоїнством і повагою. Під таким кутом зору 
представлена творча активність національної особистості 
є гідною як наскрізно визначальним принципом відно-
шення до національного світу: достойними поваги поці-
новується прагнення привносити у світ свої індивідуальні 
бачення й розуміння добро стверджувальності, взаємодо-
помоги, прогресивних перспектив його розвитку.

Особистість є вищим проявом людської 
індивідуальності у єдності її духовно–моральних та 
інтелектуальних якостей і властивостей, у їх формуванні та 
проявах здійснюється вона в умовах і формах національно–
культурного буття. Стрижнем її життєздійснення є 
утвердження її індивідуальності в системі її потреб, 
інтересів, переконань, ідеалів та рис характеру; характер 
же змісту, наскрізно синтезуючого її утвердження, 
визначається особливостями національно–культурних 
традицій і цінностей, національно–ідейною атмосферою 
суспільства з їх епіцентром – буттям людини, національної 
особистості. О. Ольжич наголошував на доконечності 
для зміцнення «істоти» української нації стимулюючих 
творчо–історіотворчі зусилля ідей – козацького роду, 
«козацьких внуків» в період нової історії. Життєздійснення 
національної особистості щонайперше демонструє 
поступальність національно–культурних процесів, 
«національної кристалізації», супроводжуючись із 
реалізацією «потреб оновлення національного організму» 
визначених та спрямованих «національним принципом» 
національних особистостей. Буттійнісність національної 
особистості – у моральній силі, з її невичерпним джерелом, 
визначеним історичною закоріненністю у матеріальних 
і духовних здобутках української нації її творчо–
самотворчого життєздійснення як усе більш змістовне 
«усамостійнення людини» (О. Ольжич).

Так, скажімо, на особливо дійову роль у формуванні 
національної особистості, рівня її моральності, 
національної честі, самоповаги і гідності вітчизняні 
громадські діячі початку ХХ ст., філософи та учасники 
вітчизняного феміністичного руху наголошували на 
історичних, духовних і культурних традиціях. В оповіданні 
О. Кобилянської «Аристократка» змальовується образ 
жінки, високі родичі якої були знищені царським урядом 
як «політичні злочинці», а доля закинула її у віддалені 
куточки України. Але, перебуваючи у надскладних умовах 
і фактично позбавлена засобів до існування, вона з гідною 
подиву мужністю гордо переносила життєві негаразди, і, 
більше того, віднаходила в собі сили, аби відгукуватись на 
звернення односельчан. «Кождий селянин, кожда жінка в 
селі знали і шанували її, для кождого мала пораду і щире 
слово» [2, с. 133]. Високий духовний її аристократизм 
проявлявся, по суті справи, у тому, що вона жила своїм 
минулим, – точніше, збережене до найменших дрібниць 
її минуле жило у ній своїм, активно надихаючим її особу 
життям, надавало їй наснагу. Пригадуючи своє славне 
минуле, вона «в таких хвилях неначе відживала… Її мутні 
очі оживлялися, похилена стать випростовувалася, а її руки 
ставали повні ласкавого пониження…» [2, с. 134]. Славне 
минуле національної особистості кристалізується у 

своєрідному «ембріоні» гідного відношення до історичної 
дійсності. «Сильного духу, аристократка в повнім 
значенні слова, саме та, що ненавиділа з глибини серця 
малодушність, що воліла упадати з голоду, як приймати 
милостиню й коритися – скінчити життя в найбільших 
злиднях!» [2, с. 137]. Але вже її внук, котрий був «сином 
пригнобленої нації», коли йому виповнилося тринадцять 
років, поклявся їй стати своєму народові вірним.

Шляхетна національна особистість не може не 
відчувати і не переживати стан приниження «цілого 
угнетеного народу, по котрого струнах грають предивно–
свавільну мелодію» [2, с. 138], руйнуючи пам’ять про 
славне минуле нації, як умову гідності особистості. Але ж 
стан подібних переживань гідної особистості є моральною 
гарантією практичного вирішення проблеми вивільнення 
нації, наголошує О. Кобилянська. Гідна українська жінка 
– національно свідома, позаяк особистісність її буття 
життєво воз’єднує минуле, сучасне й майбутнє; і отже дана 
особистість викликає довір’я, що є особливо значущою 
якістю: довіряти – значить покладати відповідальність 
за існуючу дійсність і майбутнє. Гідну особистість жінки 
делегує нація на шляхах й індивідуально–особистісного 
життєздійснення важливіших національно–духовних 
цінностей та потреб: лише сповнена даними життєвими 
інтенціями жінка є гідною, вона, за виразом Олени Теліги 
прагне: «Щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись 
знову із своїм народом». Так, зображена Уляною Кравченко 
жінка повстає проти споконвічно сформованої атмосфери 
приниження і пригноблення людини, людського єства 
в жінці, котра, болісно сприймаючи несправедливе 
ставлення до жіноцтва, з одного боку, з іншого, проявляє 
гостру потребу утвердження, зміцнення своїх як 
індивідуальних, так і громадськи значущих чеснот, а в 
першу ж чергу – своєї людської гідності. «Розкрий очі, 
вмій дивитися на все, що гарне, що в промінню сонця, у 
краплині роси дрожить, миготить… В серці красу і чисті 
думки переховай, живи любов’ю рідної землі, у хвилинах 
сумніву любов рятує, спасає… Душа жінки, що терпіла, 
більша від душі холодних скептичних мудреців, душа 
жінки повна інтуїції, натхнення, милосердя, спочуття… 
Але ти не знаєш себе, жінко, не знаєш вартості своєї 
ні гідності, як ті цвіти в борі, що можеш бути вільною, 
рівною братам своїм можеш бути» [8, с. 21]. Спрагла за 
людяністю, любов’ю, звершенням людськості та гідності, 
жінка потребує повноти життя, успіху людських проявів її 
неповторної індивідуальності, як особистості національно 
свідомої. Причому українська жінка – максималістка, 
позаяк твердить: «Жити або не жити… Не животіти, жити 
цілою міццю свого «Я», бурею думок, вогнем чуття!.. Усе 
знати, пізнати, усього зазнати, чару краси, глибини тайн… 
Не хочу сонного життя…півжиття… Не хочу півсвітла… 
сумерку… Життя! Світла повені!.. Усього – або нічого!..» 
[8, с. 22].

Високо поціновували творчість У. Кравченко, 
як намагання обстоювати високі феміністичні ідеї, 
неповторність і красу жіночої природи та жіночу гідність 
її сучасники. Так, С. Єфремов зазначав: «Програмовим 
лозунгом поступового галицького жіноцтва стала 
поезія Ю. Шнайдер «На новий шлях», що показує долю 
самотньої жінки на тому новому шляху боротьби за своє 
людське достоїнство. Градом пересудів, глузування, 
наклепу стріли філістери змагання жінки до людських 
ідеалів» [1, с. 514].
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Гідність – найвища людська чеснота, те людське в 
індивіді, що слугує відповідними сходинками піднесення 
та утвердження індивідуальності тому найстрашнішою є 
її втрата. Це було визначальним лейтмотивом творчості 
українських письменниць другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.

Гідність особистості – у спрямуваннях її життєздій-
снення на максимально досяжні самоствердження, само-
зреалізування своїх творчо–самотворчих можливостей як 
самозвершення, коли, отже, людина переживає радість і 
щастя свого буття: по справжньому, істинно щасливою 
може бути лише гідна людина, осягаючи життєві процеси 
самоздійснення як джерело свого щастя. Щастя може на-
бувати смислу лише у процесах його пошуку.

З метою адекватного розуміння суті проблеми жіночої 
гідності у єдності історичних процесів утвердження 
національно–культурного розвитку, розуміння 
внутрішнього взаємозініціювання зазначених процесів 
необхідно наголосити на тогочасних об’єктивних умовах 
жіночого буття, стані жінок у суспільстві. Для українського 
суспільства кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. 
культурно–просвітницька, філантропійна та етнографічна 
діяльність жіноцтва, тобто види діяльності, що свідчили 
про прагнення жінок до самостійної активності, 
сприймалася, по–перше, як цілковита несподіванка. Так, 
чим раз більше жінка визволялася зі своїх «спеціяльно 
жіночих пут», із «жіночих закутків» вдиралася у людські 
ряди», спільність не вірила власним очам, оглядалась 
здивовано» в навкруги й запитувала: чи то правда? [9]. 
По–друге, метою все активнішого вивільнення жінки було 
її, по суті, особистісно стверджувальне прагнення, але 
«ідеалом» при цьому служив чоловік: «Жінка хоче стати 
і навіть мимо всіх перепон мусить стати чоловіком» 
[9]. Безперечно, тривалий час жінки ще не позбудуться 
споконвічно притаманній їм недовіри до самих себе, 
інерція переконаності у своїй меншовартості досить все 
ще досить відчутна. Але жінка, «мимо всього нині чи 
завтра, за десять, чи за сто літ мусить здобути собі право 
стати рівною мужчині людиною» [9]. У якості першої 
і визначальної мети постулювалося право на працю, 
завдяки чому, вважалося, відкривається шлях також до 
інших людських прав.

Зманіфестування особистісності інтенцій жіночої 
гідності розгортається на шляхах усе дійовіших проявів 
«жіночого духу», тих буттійнісних якостей жінки, завдяки 
яким вона, власне, й спромагається самоздійснюватися. 
Але при цьому особистісність жіночої гідності якраз і 
демонструє ретельне збереження й зміцнення традиційних 
національних цінностей жіночого буття, її покликання 
як жінки в родинно–побутовій сфері, із одночасною їх 
репрезентацією в формах буття суспільного. Жіночі 
людські якості є і повинні бути, безперечно, засобами 
збагачення, розвитку й поглиблення національних і 
культурних цінностей, по–своєму репрезентуючи в 
національно–культурному розвитку, у сфері освіти та 
виховання споконвічні національні духовні цінності, 
доконечність цінностей – мудрості, віри, надії, любові, 
добра і краси. «Ми віримо, що почування, довіри і воля 
української жінки це органічна складова частина скарбу 
народної душі та що її думка, її рада й її чин так само 
потрібні, так само необхідні і не заступні для розвитку і 
визволення нації, як сили мужеського духа» [10, с. 101]. 
Але це й означає, що жіноча гідність може й повинна 

розглядатися не як даність, вона є здобутком творчо–
самотворчої реалізації особистості, процесуальністю, 
як зорієнтованістю на більш високі духовні, моральні 
й інтелектуальні здобутки. Скажімо, подібні інтенції 
визначалися представницями українського фемінізму 
наприкінці 30–х рр. ХХ ст. За словами М. Струтинської: 
«Коли взяти під увагу глибокі переміни, які в порівнянні 
з недавноминувшим виявляє сьогодні жіноча психіка, то 
сміливо можна сказати, що жіночий рух перейшов далеко 
свої організаційні можливості та в більшій або меншій 
мірі відбився на загалові жіноцтва» [12, с. 102]. Причому 
ці зміни виявилися помітними стосовно усіх без винятку 
соціальних прошарків – і соціально–активних, для яких 
безпосередніми здобутками трансформувався їхній 
освітній, національно–культурний, духовно–моральний 
та інтелектуальний рівень. Але не менш значущими 
були внутрішні зміни й у «працьовичок усякого роду 
інституцій», й у «хатніх жінок». Національно–особистісні 
якості жіночого буття та відповідальності, у єдності 
все дійовіших проявів жіночої гідності, свідчили про 
усе помітніший вихід жінки із «затишку існування у 
чоловічій тіні»; коли для способу жіночого буття була 
характерна, зокрема, манера роззброювати споконвічно 
узвичаєною «непослідовністю нерозгаданого «жіночого 
сфінкса», «вічною дитячістю» [12, с. 103] і т.д., що не 
рідко ототожнювалася із жіночістю. Для сучасного 
світу усе більш виразні такі риси як спеціалізація, 
стандартизація, «механізація» життя і світогляду людини, 
запанування загальноприйнятих думок, уподобань та 
поведінки [12, с. 103]. Але за умов зростання негативних 
впливів і соціальних та національно–культурних 
обставин існування українців в «тюрмі народів», як 
і наслідків техніко–технічної цивілізації, українське 
жіноцтво демонструвало автентичні національні якості, 
прагнення до збереження і збагачення національно–
культурно увиразненого особистісного «Я». Жіноцтво 
в цьому відношенні вигідно відрізнялося від чоловіків, 
наголошувала М. Струтинська. «Як рідко можна зустріти 
жінку бюрократа, так поширеного тепер, нестерпного 
типу! Проти змеханізування людини бунтується жіночий 
інстинкт життя» [12, с. 103]. Хоча тут мають місце 
переважно «природні» мотиви, які, вочевидь не були 
розвинені, тому з подібних випробувань «жінки виходять 
на загал переможцями, а навіть подекуди (зокрема в 
ділянці громадської праці) виправдують сподівання 
сучасного фемінізму, який чекає від них оживлення 
змеханізованої людської культури» [12, с. 104].

Внаслідок трагічних воєнних перипетій Першої світової 
війни на теренах України народ, за виразом О. Богачевської, 
був «заголюканий, переляканий, здеморалізований», молодь 
потопала в морі полонізації або русифікації, представники 
інтелігенції або знищувалися, або потрапляли в пастку 
всіляких обіцянок духовних благ. Але, наголошує авторка, 
існує сила, що «не дає завмирати народній душі, що дає нам 
запоруку на краще завтра. Це є любов до рідного, під впливом 
якої будиться в народі національна свідомість, охота до 
боротьби, новий запал до творчої праці» [11, с. 80]. Відтак 
усе помітнішими були прояви «національної свідомості 
і єдності» і, за умови «менш впливової ролі партійного 
тертя та особистісних амбіцій», національні й соціальні 
проблеми, переконана О. Богачевська, вирішувалися б 
значно успішніше. Тим більше, що на середину 20–х років 
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ХХ ст. цінності національної свідомості та національно–
культурного розвитку і національної єдності мали усе 
вагоміший вплив також на українське жіноцтво. Воно, 
зазначала О. Богачевська, «вже почувало обов’язок щось 
робити, а дана праця має започатковуватися у чи не 
найголовнішій, найвідповідальнішій ділянці активності 
української жінки – у «національному вихованні молодого 
покоління», цей процес має цілеспрямовано розвиватися 
заради формування «громадян ідейних, свідомих і 
готових до посвяти» [11, с. 80]. Цілком слушно при цьому 
наголошувалось на необхідності пробудження позиції 
виваженого, розсудливого відношення молодого покоління 
до тенденцій і потреб національного й соціального розвитку 
на засадах міцної волі, витривалості та віри в перемогу 
національних ідеалів. Вихована у єдності зазначених 
морально–духовних та інтелектуальних цінностей і вимог 
патріотична молодь спроможеться з честю брати участь в 
національно–культурному будівництві, гідно сприйматиме 
і всі несподівані повороти долі.

З викладеного, отже, випливає, що феміністичний рух 
у Галичині 20–х рр. ХХ ст. по суті представляв інтереси та 
завдання українського жіноцтва і в т.зв. Великій Україні і 
українок інших країн Європи й Америки.
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National ipseity of a woman’s dignity (Ukrainian feminism of the 
first half of the 20th century)

In the ontology of national personality and national existence, the latter 
is ingrained in cultural, economic, spiritual and moral traditions. It synthesizes 
achievements of creative and self–creative potential of a person which are important 
for society, such as dignity of the national. Political and ethnic community is 
formed and consolidated in its relations with other national communities, in its 
singularity, independence and with characteristic features of national mentality, 
self–consciousness and dignity. From the viewpoint of objectively historical progress 
of Ukrainian society, activization and diversification of manifestations of domestic 
women’s movements in the first decades of the 20th century were quite opportune – 
they corresponded to the urgent needs of social and national development. What is 
meant is that due to these movements, national culture and lite were being formed 
and consolidated more and more actively, new forms of them were being created and 
so on. Domestic feminism «filled» all extra–topical «niches» in the space of modern 
national culture, forming, providing and representing its new creator that produced 
new content of communicative and creative forms, mastered new spheres of this 
culture – cultivating the space of spiritual existence of Ukrainians in general. At the 
call of her destiny a Ukrainian woman aspired to take her extra–important places for 
national and cultural existence, for creation of the nation, especially intensive and 
spiritually moral and meaningful places in the cultural ways. Her activity initiated and 
fulfilled those places, not just represented them. As a worthy member of her nation, 
she «harvested» the fields of Ukrainian culture the achievements of the latter with 
the help of the form of her creative and self–creative life–happening, her individual 
ipseity. In addition, she established qualitatively new principles of individual self–
accomplishment. As a demonstration of national affirmative meanings, women’s 
movements in Ukraine are the «discoveries» of new ways of advancement of domestic 
culture from the past through those times nowadays to the future.

Keywords: National ipseity, dignity, woman, feminism, women’s organizations, 
women’s movement.
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Национальная личностность достоинства женщины 
(украинский феминизм первой половины XX века)

В онтологии единства национальной личности и национального бытия 
последнее, коренится в культурных, экономически–хозяйственных, духовно–
нравственных традициях, в первую очередь синтезирует общественно 
значимые, достойные его достижения творчески самотворческого потенциала 
человека – как достоинства национального. Как политическое и этническое 
сообщество формируется и утверждается в отношениях с другими 
национальными сообществами в ее отдельности, независимости и с присущими 
ей чертами национального характера, самосознания и достоинства. С 
точки зрения объективно–исторического развития украинского общества 
активизация и разнообразие проявлений отечественных женских движений 
в первые десятилетия ХХ в. были своевременными – они отвечали насущным 
потребностям социального и национального развития. Имеется в виду, что 
благодаря этим движениям все активнее и содержательнее формировались, 
укреплялись национальная культура и элита, образовывались ее новые формы 
и т.д. Отечественный феминизм «заполнял» сверхактуальные «ниши» в 
пространстве современной национальной культуры, формируя и обеспечивая, 
представляя нового ее создателя, который, выработкой нового содержания 
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форм общения и творчества, осваивал и новое поле этой культуры – 
культивировал пространство духовного бытия Украинской в целом. По зову 
своей судьбы украинская женщина стремилась занимать те сверхважные для 
национально–культурного бытия, для образования нации особенно интенсивные 
и духовно–нравственно содержательные «пересечения» путей культуры, 
своей активностью собственно их и инициированные и среализованные, а 
не просто представляя. Как достойная своей нации, формами ее творчески 
самотворческого жизнеедействия, она индивидуально–личностно «собирала» 
на поле украинской культуры ее достижения и, вместе с тем, утверждая 
также и качественно новые как способы личностного самоосуществления. 
Как демонстрация национально утвердительных смыслов, женские движения 
в – это «открытие» новых путей продвижения отечественной культуры от 
прошлого через тогдашнюю современность к будущему.

Ключевые слова: личностность, достоинство, женщина, феминизм, 
женские организации, женское движение.

* * *

УДК 314.156.(477)
Чуйкова О. В., 

кандидат філософських наук,  
доцент кафедри філософії та біоетики,  

Одеський національний медичний університет  
(Україна, Одеса),  

mallena07@inbox.ru

«скляна стеля» і «липка підлога»  
як прояВ гендерної неріВності В кар’єрі: 

нейробіологія про жіночий потенціал керіВника

Проблеми «скляної стелі» і «липкої підлоги» залишаються актуальними в 
сучасних державних інститутах освіти, медицини і так далі, включаючи подвійні 
стандарти в просуванні чоловіків і жінок. Гендерна наука створила спеціальний 
термін «ескалатор», що ілюструє прискорений темп без належної професійної 
креативності для просування співробітників чоловічої статі. Для жінок, що 
претендують на кар’єрне і зарплатневе зростання, створюється інша форма 
штучного утримування внизу – «липка підлога». Деякий час назад соціальну 
несправедливість утримування жінок внизу кар’єри і зарплати на користь 
чоловіків обґрунтовували міфами, стереотипами про жіночу інтелектуальну 
недостатність і чоловічу «відповідальність» за утримування сім’ї. Сучасна 
нейробіологія показала, що лобові долі (керівні) розвиненіші у жінок, що мозок 
влаштований гармонійніше, консервативно і має багато переваг, у тому 
числі захист здоров’я жінки. Більше того, в стресових обставинах чоловіки 
самоусуваються від відповідальності за нащадків, а жінки, навпаки, ставлять 
метою захистити і підтримати дітей. Цьому відповідає теорія Голдберга 
про «контекстно–залежну» поведінку чоловіків і «контекстно–незалежну» 
поведінку жінок. Отже, природа і соціальні, економічні завдання відповідають 
жіночому типу мислення і завданню збереження людських, життєво важливих 
ресурсів.

Ключові слова: нейробіологія, лобові долі, «скляна стеля», «липка підлога», 
гендер, кар’єра, діти.

Скляна стеля – це невидимий бар’єр, який ефективно 
перешкоджає просуванню людини по професійних сходах 
і зайнятті ним високих позицій у бізнесі або політиці. 
Такими працівниками, як правило, виявляються жінки. 
Протилежністю скляній стелі э так звані ескалатори, 
які дозволяють за короткий термін добитися досить 
вражаючого кар’єрного зростання. Але несправедливість 
ситуації наступна: якщо на скляну стелю часто 
«наштовхуються» жінки, працюючі в галузях, що 
вважаються чоловічими (банківська справа і фінанси), то 
ескалатори «несуть» уверх молодих людей, що зробили 
ставку на кар’єру в тих професіях, в яких традиційно 
переважають пані (перукарі, лікарі, педагоги).

Дослідження, які доводять, що жінки мають навіть 
більш великий репертуар управлінських стратегій в 
порівнянні з чоловіками–керівниками і користуються 
ними більше вибірково та з метою захищати та 
підтримувати нащадків, а також про економічні збитки, 
фінансові та людські, (дитячі хвороби та смертність), 
якщо жінкам складають штучні умови «скляної стелі» 
та «ліпкої підлоги», щоб утримати від керівних посад, 

високої зарплатні – це роботи О. К. Самарцевої, А. 
Є.Чирикової, С. А. Ільїних, И. Е. Калабіхіна, С. Ю. Рощин, 
Ларрі Кехілл, Дебора Теннон й багато інших.

Синдром «липкої підлоги» іноді використовується 
нарівні з терміном «скляна стеля», але попри те, що поняття 
застосовуються при аналогічних явищах (неможливість 
просування по службі), розглядаються вони в абсолютно 
різних контекстах. «Скляна стеля» – це бар’єр до 
досягнення престижних посад. «Липка підлога» означає 
«приліпання» до посади з найнижчим рівнем доходу 
і престижу, без можливості просування по службі. Це 
явище стосується головним чином жінок таких професій, 
як покоївки, няні, офісний персонал, медсестри, вчителі 
та ін. Наші жінки, після закінчення різних навчальних 
закладів мають набагато менше шансів на ринку праці, 
ніж чоловіки. Працедавці не хочуть наймати молодих 
жінок, побоюючись, що ті незабаром підуть в декрет. 
Вони не хочуть брати на роботу і жінок зрілого віку, тому 
що, на їх думку – вони занадто старі, щоб відповідати 
вимогам, що пред’являються до співробітників в компанії, 
що динамічно розвивається. Працедавці також зазвичай 
дотримуються переконання, що родинні обов’язки жінки, 
що має дітей, негативно впливають на ефективність 
її роботи. Американські дослідники Этоу і Портнер 
з’ясували, що родинний стан жінки, наявність у неї дітей 
впливає на думку про неї інших людей і її службовий 
стан, незважаючи на сумлінність в роботі. З’ясувалося, 
що якщо жінка – прекрасний працівник, але при цьому є 
матір’ю, то її вважають менш компетентною, чим так само 
добре працюючу жінку, що не має дітей.

Тут важливо згадати про те, що жінки, як правило, 
працюють старанніше, ніж чоловіки, тому, коли насправді 
трапляється так, що через родинні обов’язки жінка починає 
працювати трохи гірше, чим раніше, це часто означає 
лише те, що ефективність її роботи знизилася до рівня, 
типового для чоловіка без всяких родинних обов’язків. 
Розглянувши ці дані у своїй роботі, дослідники Білбі і 
Білбі іронічно помічають, що, оскільки жінки працюють 
явно краще, працедавці поступали б правильніше, якби 
дискримінували чоловіків. Також важливо мати на увазі, 
що навіть ті жінки, які не несуть особливо великих 
родинних зобов’язань, користуються в організаціях 
меншою владою, ніж чоловіки. Іншими словами, навіть 
якщо у жінки немає дітей, якщо її чоловік допомагає їй по 
будинку або вона може дозволити собі наймати прислугу, 
їй все одно дуже важко піднятися по службових сходах 
вище за невидиму «скляну стелю» [6; 7].

Усе це є, але зв’язувати усю провину тільки з реакцією 
працедавців було б занадто великим спрощенням. Одна з 
причин цього явища криється в менталітеті суспільства, 
що історично склався, який полягає в тому, що керівні 
посади «належать» чоловікам. Жінки розглядаються, 
передусім, як матері і дружини, хранительки домівки. А 
професійна діяльність – це так, щось другорядне. Дуже 
суттєвою перешкодою на професійному шляху жінки є 
подвійні стандарти в оцінці праці. Жінки, які намагаються 
підійнятися на верхівку корпоративної ієрархії, роблячи 
навіть маленький крок вперед, вимушені бути краще 
за чоловіків, увесь час доводити свою цінність, бути 
ефективнішими і допускати менше помилок, але зарплату 
і посаду все одно отримують невиправдано низьку 
порівняно із зусиллями, що витрачаються.

І. С. Кльоцина знаходить ще одну значну відмінність, 
вона вважає, що чоловіки в кар’єрному просуванні 


