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АНОТАЦІЯ 

Ковальчук О. О. Трансформація журналу «Жінка» у 

плюрастичному демократичному суспільстві. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія 

журналістики. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка – Львівський національний університет імені Івана Франка; 

Київ – Львів, 2019. 

Дисертація присвячена показу світоглядної трансформації журналу 

«Жінка» в умовах переходу від тоталітарного радянського суспільства до 

розбудови незалежної Української держави на засадах суверенності, 

патріотизму, демократизму та плюралізму. 

Дослідження присвячено генезі жіночої культури в соціально-

духовно-ментальній еволюції людства, яка прагне ідентифікації через 

феміністський рух і засоби масової інформації та комунікації. Метою 

першої частини дисертації є встановлення зв’язку між: а) поширенням 

освіти, появою періодичної преси, виникненням читацької аудиторії та 

утворенням ґендерного дискурсу; б) розвитком радіомовлення, 

телебачення та Інтернету на тлі процесів денацифікації, дефашизації, 

декомунізації, краху світової колоніальної системи та гарантійним 

отриманням жінками медіатекстів зі своєї інформаційної «ніші». 

Головними наслідками цієї частини дослідження є: феміністський 

рух і ґендерний дискурс у ЗМІ усунули дискримінацію політичну, 

соціальну, з расової та етнічної ознак, борються з дискримінацією з віку, 

фізичних і/чи розумових вад, а також зі статевої орієнтації. Жіночий 

контингент як найбільший на ринку споживання товарів і послуг стимулює 

спеціалізовані видання (програми) переростати національні рамки й 
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ставати міжнародними проектами, що функціонують без будь-яких 

обмежень. 

Наступна частина дисертації розглядає типологічну концепцію 

головного жіночого журналу України «Жінка» як його інформаційну 

політику майже за сто років свого існування. При цьому пропонується 

авторська типологія журнальних періодичних видань. 

У 1920 р. часопис був заснований під назвою «Коммунарка 

Украины» («Комунарка України»). Захищаючи ідею національної 

ідентичності українських жінок, журнал не відповідав очікуванням Кремля 

про русифікацію республіки і був закритий на рубежі 1920-х – 1930-х 

років. 

У цій частині дисертації проведено перший етап триступінчастого 

порівняльного аналізу використання ідеологем як паралінгвістичного 

способу для передачі оціночної інформації в медіатекстах журналу 

«Коммунарка Украины» (1920 р.) та його українізованого варіанту – 

«Комунарка України» (1934 р.). При цьому визначено жіночі ролі у вигляді 

гендерних маркерів у медіатекстах згаданих журналів у відзначені роки. 

Ці жіночі ролі можна поділити на такі підтеми: «статево-вікова 

диференціація», «сімейна диференціація», «приватна комунікація», 

«станова диференціація», «фахова диференціація», «соціально-політична 

диференціація», «ідеологічна диференціація», презентовані виявленими 

ідеологемами. 

Було зроблено висновок, що частотність уживаних суспільних 

ґендерних ідеологем є вищою в жіночому часописі 1920 р., аніж 1934 р. у 

більшості з виділених підтем. Це пояснюється тим, що на початку 1920-х 

рр. більшовики ще боролися за свою владу, і тому апелювали до усіх 

верств населення. У підтемі «сексуальна та вікова диференціація» 

переважає ідеологема «жінка», тому що жінка агітувала взяти активну 
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участь у всіх сферах суспільного життя. Аналогічна ситуація з підтемою 

«сімейна диференціація», де в 1920 р. часто використовувалася ідеологема 

«домогосподарка», тому що домогосподарка намагалася вирватися з 

домашніх умов і залучитися до громадської діяльності на користь нової 

влади. У підтемі «класова диференціація» під час перших п’ятирічних 

планів домінуючими ідеологемами була робітниця, яка працювала в 

промисловості, та селянка в сільській місцевості. У підтемі «професійна 

диференціація» у 1920-х роках переважають «жіночі» професії. У 1934 

році жінки все частіше освоюють «чоловічі» професії, що знайшло 

відображення у відповідних ідеологемах. У підтемі «соціальна та 

політична диференціація» 1934 року інтеграція жінок у трудове та 

соціальне життя ілюструється ідеологемами «делегат», «депутат», 

«активіст», «член профспілки», «громадський інструктор», «робкорка», 

«робсількорка» і так далі. 

Після закінчення Другої Світової війни з метою замовчування 

повоєнного неврожаю, голоду й репресій на тлі зруйнованого 

промислового комплексу і житлового фонду на території України, 

Білорусії, європейської частини Росії та Прибалтики Кремль пропагував 

соціалізм ззовні – в тому числі з допомогою Антифашистського комітету 

радянських жінок, Міжнародної демократичної федерації жінок, які 

«боролися за мирне співіснування соціалізму та капіталізму», за 

рівноправність жінок і захист дітей від будь-якого насильства. Саме в 

такому річищі діяв в Україні головний жіночий часопис, відроджений з 

1946 р. під назвою «Радянська жінка». 

Розглядається публіцистика іноземних авторок на сторінках 

головного жіночого журналу України в радянський час і на початку 

незалежності у порівняльному ключі. 
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Головні висновки цього етапу дослідження: у радянський період 

підцензурне видання змушено використовувало публіцистику іноземних 

авторок для пропаганди радянського режиму, соціалізму й дискредитації 

країн з протилежним соціально-політичним та економічним ладом. На 

початку незалежності України журнал «Жінка» друкував публіцистичні 

виступи іноземних авторок для знайомства українського жіноцтва з 

незнайомими сторонами життя західних суспільств і перенесення кращих 

зразків на національний ґрунт, водночас вказуючи на негативні моменти 

способу життя українок з метою усунення шкідливих звичок. 

Під час другого етапу триступінчастого порівняльного аналізу 

використання ідеологем як паралінгвістичного способу для передачі 

оціночної інформації в публікаціях головного українського жіночого 

журналу було зроблено порівняльний аналіз використання ґендерних 

маркерів у публікаціях журналу «Радянська жінка» за січень-лютий 1958 

року та за аналогічний період тридцять років по тому з метою виявлення 

суспільних ґендерних ідеологем у названому вище журналі у виділених 

роках (за допомогою методу дискурс-аналізу) і визначення частотності 

їхнього вживання у порівняльний спосіб (за допомогою методу контент-

аналізу). 

Використана методика дослідження аналогічна тій, що була 

застосована під час аналізу медіатекстів російськомовного часопису 

«Коммунарка Украины» (1920 року) та його українськомовного аналогу – 

«Комунарка України» (1934 року). 

Для цього були встановлені особливості постсталінського 

ідеологічного дискурсу в два періоди спроб державного реформування з 

різницею в тридцять років. Це стосується «відлиги» Хрущова (конкретно – 

січень-лютий 1958 року) і «перебудови» Горбачова (конкретно – січень-

лютий 1988 року). Шляхом застосування методу дискурс-аналізу 
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медіатекстів головного українського жіночого часопису «Радянська жінка» 

встановлено використання суспільних ідеологем з позитивним і 

негативним забарвленням та нейтральних. Виявлені статеворольові 

маркери піддані процедурі контент-аналізу з метою визначення 

частотності їхнього вживання. 

Встановлено, що порівняно з 1920 і 1934 роками з їхніми 16 

публікаціями кількість медіатекстів у 1958 і 1988 роках зросла до 24. 

Після розпаду Радянського Союзу редакція змінила назву журналу – 

«Жінка», підкресливши тим самим переорієнтацію читацької аудиторії з 

класової ідеології на загальнолюдські цінності. Філософія національних 

цінностей, яку редакційній колегії журналу вдалося зберегти майже чверть 

століття, не витримала фінансового тиску після першого кварталу 2016 

року. З одного боку, намічаються перспективи розвитку, але, з іншого 

боку, можлива втрата ідентичності. 

Аналогічні ґендерні студії застосовані відносно медіатекстів 

реформованого журналу «Жінка» періоду незалежності України. Це 

становить третій етап триступінчастого порівняльного аналізу 

використання ідеологем як паралінгвістичного способу для передачі 

оціночної інформації в публікаціях часопису. 

Для створення умов щодо отримання об’єктивних наукових 

результатів узято двадцятирічний часовий проміжок – січень-лютий 1996 

року та січень-лютий 2016 року. Було встановлено, що кількість публікацій 

у 1996 і 2016 роках знизилася до 16. Це засвідчувало реальну тенденцію, 

що журнал «Жінка» поступово починає поступатися місцем глянцю. 

Таким чином, виявлено притаманні тоталітарному та 

демократичному типам суспільства ґендерні ідеологеми як 

паралінгвістичний спосіб для передачі оціночної інформації в публікаціях 

головного українського жіночого журналу за його майже сторічне 
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існування: «Коммунарка Украины» (1920-ті рр.), «Комунарка України» 

(1930-ті рр.), «Радянська жінка» (1946–1991), «Жінка» (1991–2017). 

У заключній частині дисертації проведено контент-аналіз 

проблемно-тематичного та жанрового контенту номерів журналу «Жінка» 

за січень-липень 2015 року. 

З першого ж дня незалежності Батьківщини головний жіночий 

журнал країни боровся за організацію в суспільстві соціально-політичного 

й культурного процесу та відповідного дискурсу, за збереження рідної 

мови. При цьому особлива роль відводилася саме українським жінкам як 

берегиням роду, сім’ї, вихователькам майбутніх поколінь у свідомому 

патріотичному дусі. Найбільш популярні теми журналу – культура, 

духовний світ людини, релігія, наука, освіта, філософія, психологія, право, 

виробництво, АПК, інформаційні технології, спорт, здоров’я, сім’я, мода, 

рукоділля, косметика, гороскоп, любов до природи, сад, город, дозвілля 

художня література, фольклор тощо. 

У групі інформаційних жанрів лідирують замітка, фотозамітка, 

інтерв’ю, звіт, фотозвіт, фотоінтерв’ю. Практично відсутній жанр 

репортажу, що легко пояснюється місячною періодичністю виходу в світ 

видання. 

У групі аналітичних жанрів слід відзначити беззаперечні позиції 

фотопортрету, який часто підкріплюється жанром портрету. 

Майже в кожному номері можна знайти жанр листа до журналу: 

редакція постійно підтримує зв'язок зі своєю аудиторією, охоче друкуючи 

листи читачів. Часто використовуються жанри кореспонденції та 

зарисовки, менше – фотокореспонденції, статті, огляду, фотоогляду та 

репліки. 

У групі художньо-публіцистичних жанрів редакція «Жінки» 

використовувала винятково жанр есе. 



8 

 

Для подачі читачам життєвих проблем або ситуацій редакція 

«Жінки» найчастіше використовує жанрову форму зарисовки, рідше – есе. 

У групі жанрів художньої літератури лідирували оповідання та вірші. 

Часто публікувалися нотні записи. У поодиноких випадках 

використовувалися жанри казки, новели, притчі та повісті. 

У групі жанрів візуальної комунікації (без урахування фотографій, 

що входили складовою частиною до груп інформаційних та аналітичних 

жанрів) вміщувалися малюнки, колажі, інфографіка тощо. 

Середній показник кількості публікацій щономера з ґендерним 

компонентом становить: публікації, так чи інакше пов’язані з жінками, – 

16–25% (що є цілком природним для жіночого журналу); публікації, так чи 

інакше пов’язані з чоловіками, – 4–10%; публікації, так чи інакше 

пов’язані і з жінками, і з чоловіками одночасно – 4–9%. Решта матеріалів 

не стосувалася ґендеру. 

Переведення журналу в глянець з другого кварталу 2016 року 

означало зовсім інші, значно більші фінансові можливості, які змінили тип 

видання та його масову аудиторію: замість жінок усієї країни – 

високооплачувані або успішно репутаційні жінки працездатного віку. 

Репрезентовані у часописі фемінізовані моделі поведінки лише частково 

відповідають соціальній дійсності і відповідним чином зменшують 

параметри діяльності та соціальні характеристики редакції, знижують її 

творчі можливості. Переорієнтувавшись на конгломерат моделей жіночих 

журналів «Cosmopolitan», «Elle», «Vogue», «Burda Moden», «Караван 

историй», «Лиза», «Отдохни» і т. п., «Жінка» втратила власне творче 

обличчя і як результат – традиційну масову аудиторію, виховану не на 

космополітизмі, а на суверенності, патріотизмові, демократизмі та 

плюралізмі. 
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ABSTRACT 

Kovalchuk O. O. Transformation of «Zhinka» («Woman») magazine 

in a pluralistic democratic society. – Qualification scientific work as a 

manuscript. 

The thesis on reception of a scientific degree of the candidate of sciences 

on social communications on speciality 27.00.04 – theory and history of 

journalism. – Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv – Lviv, 2019. 

The research deals with the genesis of the feminine culture during the 

social, spiritual and mental evolution of the humanity, which is willing to get 

identified through the women’s liberation movement and mass media. The goal 

of the first part of the dissertation is to determine interrelations between: 

a) dissemination of education, emergence of periodicals, rise of readership and 

formation of a gender discussion; b) development of radio and television 

broadcasting and the Internet against the background of the processes of 

denazification, defascisation, decommunisation, wreckage of the world colonial 

system and the guaranteed receipt of media texts by women from their 

information «niche». 

The principal implications of the research are as follows: the women’s 

liberation movement and the gender discussion in mass media eliminated 

political, social, race and ethnic discrimination, while the fight against age 

discrimination, discrimination against the handicapped (both physically and 
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mentally), as well as sexual orientation discrimination. Women, having the 

largest share in the consumption market for goods and services, stimulate 

specialised media (programmes) to fall outside the national scope and to become 

international projects, which can function without any restrictions. 

Next part of the dissertation examines the typological concept of the main 

women’s magazine of Ukraine «Zhinka» as its information policy for almost a 

hundred years of its existence. In 1920 it was founded under the name of 

«Kommunarka of Ukraine» («Communards of Ukraine»). Defending the idea of 

national identity of Ukrainian women, the magazine did not meet the Kremlin’s 

expectations of the Russification of the republic and was closed at the turn of the 

1920s – 1930s. 

A comparative analysis of the use of paralinguistic methods for the 

transfer of evaluation information in the media texts of the magazines 

«Komunarka of Ukrainе» (1920, Russian version і 1934, Ukrainian version) is 

made in this part of the dissertation. The female roles in the form of gender 

markers in media texts of the above-mentioned magazines in the allotted years 

were identified. 

These female roles can be divided into the following sub-themes: gender 

and age differentiation, family differentiation, private communication, class 

differentiation, professional differentiation, social and political differentiation, 

ideological differentiation. 

After the іdeologems was established, it was concluded that their 

frequency was higher in most of the highlighted sub-topics in the women’s 

magazine of 1920 than fourteen years later. 

This is due to the fact that in the early 1920s the Bolsheviks were still 

fighting for their power, and therefore appealed to all segments of the 

population. In the sub-theme «sexual and age differentiation» іdeologeme 

«woman» is dominated, because the woman agitated to take an active part in all 
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spheres of public life. A similar situation with the sub-theme «family 

differentiation», where in 1920 іdeologeme «housewife» was often used, 

because the housewife was trying to wrest from the home environment and to 

involve in public activities for the benefit of the current authorities. In the sub-

theme «class differentiation» during the first five-year plans, the workwoman as 

a toiler in industry and a peasant woman as a toiler in the countryside was the 

dominant ideologems. In the sub-theme «professional differentiation» in the 

1920s, «female» professions dominate. In 1934, women are increasingly 

mastering «male» professions, which is reflected in the corresponding 

ideologems. In the sub-theme «social and political differentiation» in 1934, the 

women’s integration into the labor and social life is illustrated by the 

ideologemes «delegate», «deputy», «activist», «member of the trade union», 

«public instructor», «workwoman correspondent» and so on. 

After the end of World War II, the Kremlin propagandized socialism 

outwardly, including with the help of the Anti-Fascist Committee of Soviet 

Women, the International Democratic Party of the Soviet Union, in order to 

silence the post-war crop failure, famine and repression against the background 

of the destroyed industrial complex and housing stock on the territory of 

Ukraine, Belorussia, the European part of Russia and the Baltic region. A 

federation of women who «fought for the peaceful coexistence of socialism and 

capitalism», for the equality of women and the protection of children from any 

violence. It was in this way that the main women's magazine operated in 

Ukraine, revived since 1946 under the name «Radyanska Zhinka» («Soviet 

Woman»). 

Publicism foreign female authors in the pages of «Soviet 

Woman»/»Woman» in the soviet era and the beginning of independence is 

considered in a comparative manner. 
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The main conclusions of the study are as follows: in Soviet times 

censored newspapers and magazines forced to use publicism foreign female 

authors to propaganda of the Soviet regime, the socialism and discredit the 

opposite socio-political and economic systems. At the beginning of 

independence the magazine «Woman» printed publicistic performances by 

foreign female authors for dating Ukrainian women with unfamiliar aspects of 

life of Western societies and for the transfer of the best examples on the national 

soil, at the same time pointing to the negative aspects of Ukrainian women’s life 

way to eliminate bad habits. 

A comparative analysis of the use of public gender ideologemes in the 

media texts of the magazines «Radyanska zhinka» («Soviet Woman») (post-war 

period) and «Zhinka» («Woman») (the period of Ukraine’s independence) is 

made in the article. 

For this purpose, the peculiarities of post-Stalin ideological discourse in 

two periods of attempts at state reform with a difference of thirty years were 

established. This refers to Khrushchev’s «thaw» (specifically, January-February 

1958) and Gorbachev’s «perestroika» (specifically, January-February 1988). By 

using the method of discourse analysis of the media texts of the main Ukrainian 

women’s magazine «Radyanska zhinka» («Soviet Woman»), the use of public 

ideologemes with positive and negative coloring and neutral was established. 

The detected gender markers are subject to the content analysis procedure in 

order to determine the frequency of their use. It was found that the number of 

publications in 1958 and 1988 is 24. 

After the collapse of the Soviet Union, the editorial board changed the 

name of the magazine – «Zhinka» («Woman»), thereby emphasizing the 

reorientation of the readership from the class ideology to universal human 

values. The philosophy of national values, which the journal’s editorial board 

managed to preserve for almost a quarter of a century, did not survive the 
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financial pressure after the first quarter of 2016. «Zhinka» («Woman») was 

transferred to the gloss. On the one hand, prospects for development are 

outlined, but on the other hand, loss of identity is possible. 

Similar gender studies have been applied to the media texts of the 

reformed magazine «Zhinka» («Woman») during the period of Ukraine’s 

independence. To create the conditions for obtaining objective scientific results, 

a twenty-year time interval is taken – January-February 1996 and January-

February 2016. It was found that the number of publications in 1996 and 2016–

16. This trend suggests that serious publicism of magazine «Zhinka» 

(«Woman») begins to gradually give way to gloss. 

The content analysis of the problematic content, the thematic content and 

the genre content of the issue numbers of the magazine «Zhinka» («Woman») 

for January-July 2015 is conducted in the dissertation. 

The creative face of the magazine «Zhinka» at the level of subjects, 

problems and the genre palette was studied. 

From the first day of the Independence of the Motherland, the main 

women’s magazine of the country fought for the organization of social-political 

and cultural process in the society and appropriate discourse, for preserving the 

native language. In this case, a special role was assigned to Ukrainian women as 

guardians of the family, families, educators of future generations in a conscious 

patriotic spirit. The most popular topics of the magazine are culture, spiritual 

world of man, religion, science, education, philosophy, psychology, law, 

production, аgro-industrial complex, information technology, sports, health, 

family, fashion, needlework, cosmetics, horoscope, love to Nature, garden, city, 

leisure fiction, folklore, etc. 

In the group of information genres leading news, photonews, interview, 

report, photoreport, photointerview. In the group of analytical genres it should 
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be noted the uncontested position of a photoportrait, which is often backed up by 

the genre of a portrait. 

In almost every issue you can find the genre of a letter to the magazine: 

the editorial staff constantly maintains a connection with his audience, eagerly 

typing readers’ letters. Often, genres of correspondence and sketch are used, less 

– photocorrespondence, article, review, photoreview and replica. 

In the group of publicistic genres, the editorial staff of «Zhinka» 

exclusively the genre of essay used. 

In the group of genres of fiction, the leading stories and poems. Often, 

notes were published. In rare cases, genres of fairy tales, short stories, proverbs 

and novels were used. 

In the group of visual communication genres (without taking into account 

the photographs included in the groups of informational and analytical genres) 

there were drawings, collages, infographics, etc. 

Key words: Gender, women’s magazine, «Komunarka of Ukrainе» 

(Russian & Ukrainian versions)/«Radyanska zhinka» («Soviet 

Woman»)/«Zhinka» («Woman»), ideological transformation, the problematic 

content, the thematic content, the genre content, сomparative analysis, 

іdeologeme, media text. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми. Кожний тип суспільства, вироблений 

людством, по-своєму використовував жіноче питання у своїх інтересах: від 

дискримінації жінок до їхньої рівноправної участі у всіх суспільних 

процесах. Одначе та сама демократія поки не може зробити життя усіх 

жінок по-справжньому щасливим: позначаються стереотипи 

патріархатного суспільства. 

Боротьба за усунення жіночої дискримінації нерозривно пов’язана з 

підвищенням освітнього рівня усіх верств соціуму, приверненням 

публічної уваги до питань ґендерної нерівності, вихованням масової 

аудиторії в дусі загальнолюдських цінностей, громадянських прав і свобод. 

Особлива роль у цих процесах відводиться ЗМІ усіх видів і типів – 

насамперед спеціалізованим виданням і програмам, зокрема жіночим 

журналам. 

Дослідженням жіночого питання (приміром, емансипації, участі 

жінок у громадських рухах і політичному житті тощо) займаються 

представники багатьох наукових шкіл. Аналіз баз даних наукометричних 

журналів говорить про те, що сучасні ґендерні студії набувають усе більше 

розгалужень. Подібна активність учених дає підстави говорити про 

достатню вивченість цієї проблематики. Водночас на тлі відзначеної 

міждисциплінарності подекуди важко оцінити досягнення 

журналістикознавства та соціальних комунікацій у цьому питанні – 

наскільки повними вони є. 

Між тим звернення до джерельної бази журналістики – газетно-

журнальних та електронних публікацій, а також ефірних передач 

телерадіоканалів – змушують говорити про маловідомі аспекти ґендеру. На 

рівні пресових видань це стосується жіночих журналів, які видавалися на 
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українській території в радянський період, – «Комунарка», «Селянка», 

«Трудівниця», «Работница и крестьянка», «Колгоспниця України» та 

багато ін. Їхній контент – не кажучи вже про його візуальне оформлення –

залишається малодослідженим, а то й узагалі невивченим явищем. 

Зокрема, це стосується головного українського жіночого журналу за його 

майже сторічне існування: «Коммунарка Украины» (1920-ті роки), 

«Комунарка України» (1930-ті роки), «Радянська жінка» (1946–1991), 

«Жінка» (1991–2017). Пропоноване дослідження якраз і має почати 

заповнювати цю наукову лакуну. 

Таким чином, заявлена тема дисертаційної роботи лежить у річищі 

історико-теоретичних і методолого-прикладних засад функціонування 

журналістики в суспільстві й тому завжди викликатиме законний інтерес з 

боку науковців, практиків мас-медійної галузі та громадськості. 

Стан вивчення та ступінь наукової розробленості теми. Проблеми 

вивчення журналів як виду періодичної преси на тлі ґенези жіночої 

культури та її віддзеркалення в універсальних і спеціалізованих 

друкованих виданнях лежать у міждисциплінарній площині й носять 

вибірковий характер. Аналіз змістового та жанрового контенту головного 

українського жіночого журналу дозволить комплексно вивчити творче 

обличчя журналу «Жінка» та його попередніх видань радянських часів. 

Джерельна база дисертації умовно поділяється на ряд груп. 

Так, історичні засади ґендерної проблематики, а також появу та 

функціонування жіночих журналів вивчали С. Беглов [4], Н. Борисенко 

[49], Л. Волинець [77], В. Галаган [409], І. Добринь [123], Т. Дорош [124], 

В. Ігнатієнко [177], І. Калиновська [409], О. Коломійцева [210–212], 

І. Крупський [226], Г. Лапшина [237–238], О. Лепілкіна [239], О. Маслак 

[325], О. Мелещенко [263; 265], Д. Милявська [271], О. Минаєва [272], 

К. Митрохіна [276], Н. Олійник [304], Т. Пирожкова [320], В. Погребна 
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[325], І. Прохорова [348–349], Л. Прудникова [351], Г. Прутцков [352], 

Л. Смоляр [409], А. Тараненко [422], Б. Черняков [263; 454] та ін. 

Типи ЗМІ, зокрема журнальних видань, вивчали радянські й сучасні 

російські та українські науковці О. Акопов [7–8], С. Антонова [19], 

В. Бакшин [22; 299], О. Богданьок [42], В. Боннер-Смеюха [45–48; 400–

405], А. Бочаров [51–52], С. Гурьєва [115], Т. Давидченко [118], 

А. Животко [133], Т. Іванова [166], Н. Іншакова [168], Ю. Капкова [180], 

О. Кир’янова [186], Н. Клименко [190], В. Ковпак [206], Н. Кулінка [216–

217], М. Недопитанський [295], О. Пльонкіна [323–324], Л. Реснянська 

[425; 466], Л. Світич [383], Т. Хітрова [441], Т. Черепова [451], М. Шкондін 

[425; 476], М. Шостак [477–481], Р. Ямпольська [488–490] та ін. 

Методологічні засади медійної, в тому числі ґендерної, 

проблематики вивчали О. Акопов [6], А. Алексеєв [10], Л. Воронова [86], 

В. Іванов [172; 218], Н. Костенко [218], А. Костикова [219–220], 

О. Кузнецова [227], Г. Лазутіна [235], Б. Мисонжников [268], В. Різун 

[359–360], Т. Скотникова [359], Л. Федотова [437] та ін. 

Становище жінки у тоталітарних суспільствах вивчала М. Музичка 

[292] та ін. 

Проблеми функціонування преси, в тому числі жіночих видань, у 

сучасних суспільствах вивчали Е. Багерстам [21], О. Вороніна [85], 

Т. Воронцова-Хетч [88], В. Демченко [119–120], Е. Денніс [126], С. Еббот 

[485], В. Іванов [169–171; 173], О. Коломійцева [213], Т. Лильо [240], 

Й. Лось [247], Дж. Мерріл [126], О. Мелещенко [264], Т. Пітерсон [387], 

Є. Прохоров [340], Ф. Сіберт [387], С. Черменська [452–453], 

А. Чічановський [456–457], В. Шкляр [111; 457; 473; 475], В. Шрамм [387] 

та ін. 

Світоглядні редакційні засади, концепції журнальних видань вивчали 

А. Борисова [449], Т. Лильо [240], Й. Лось [247], Я. Мамалигіна [253], 
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І. Паримський [310–311], С. Свистунова [380–382], Л. Черепанова [449]. 

Крім цього, деякі загальні питання творчого обличчя видання вивчали 

російська дослідниця Л. Васильєва [67] та український науковець 

М. Василенко [64]. 

Висвітленню в журналах основних проблемно-тематичних ліній 

присвячували свої наукові праці російські та українські 

журналістикознавці Н. Анисимова [14], О. Берлова [221], Г. Вичуб [347], 

І. Клішина [191], В. Колесникова [221], С. Корконосенко [216–217], 

Л. Коханова [220], А. Кочиннєва [221], А. Куракіна [232], Г. Мельник 

[266], а також їхні українські колеги О. Бєляков [31], А. Бойко [43], 

Н. Вернигора [69], Л. Власенко [75–76], О. Гриценко [110–112], 

М. Житарюк [134], С. Злупко [163–164], Н. Зубко [165], О. Мелещенко 

[261–262], А. Москаленко [289], Ю. Мостова [290], А. Нєвалов [297], 

Т. Старченко [415], О. Чекмишев [448] та ін. 

Жанровий контент журнальних періодичних видань вивчали 

науковці з Німеччини В. фон Ла Рош [233], З. Вайшенберг [57], з Франції 

М. Вуароль [89], з Білорусі Б. Стрельцов [417], з Росії В. Антонов [17–18], 

А. Бучинська [55], Л. Глєбова [90], М. Ємельянов [128], О. Казначеєва 

[179], О. Колесниченко [208], М. Колесов [209], В. Конторович [215], 

Л. Кройчик [225], Ю. Марущак [257], О. Миронова [275], О. Мішуріс [278], 

В. Пельт [312–314], О. Тертичний [424], В. Третьяков [427], В. Ученова 

[434], Є. Худяков [129], М. Черепахов [450], М. Шостак [480–481] та ін. 

Розмаїття жанрового контенту видання досліджували українські 

дослідники журналістики М. Балаклицький [23], З. Безверха [29], В. Буряк 

[54], М. Василенко [61–63; 65–66], М. Воронова [87], О. Глушко [96], 

О. Голік [98–99], А. Іващук [175–176], В. Карпенко [181–182], В. Качкан 

[183], Л. Логвиненко [246], М. Подолян [341], Р. Радчик [354], М. Рой 

[361], С. Шебеліст [465], Ю. Ярмиш [491] та ін. 
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Творче «обличчя» журналів вивчали радянські й сучасні російські та 

українські науковці Д. Акчурин [9], В. Березін [30], З. Блисковський [38], 

Р. Вербовий [68], А. Виноградова [71], О. Волошенюк [81], М. Ворон [83], 

А. Ворона [84], С. Галкін [92–93], С. Головко [100–101], С. Горевалов 

[103–104], В. Іванов [174], В. Ковтун [207], А. Кулаков [228], 

В. Михалкович [277], О. Нестеренко [296], В. Нікітін [298], Д. Прилюк 

[346], В. Тулупов [428–429], А. Тульчевський [430], Г. Цуканова [446], 

Б. Черняков [453], Ю. Шаповал [460–464], В. Шевченко [466–469], 

В. Шкляр [464], М. Шостак [481], В. Юодакіс [487] та ін. 

Результати їхніх досліджень поповнили своїми розробками 

європейські та американські колеги У. Боумен [50], Д. Георгієв [95], 

І. Мацку [260], Саліх Хіва Тахір [376], А. Саттон [379], А. Херлберт [439] 

та ін. Дотичними до вказаних вище наукових розвідок є праці 

О. Волошенюк [82], В. Гридчиної [109], присвячені різним аспектам 

візуальної культури в масовій комунікації. 

В окрему групу варто виділити праці європейських і заокеанських 

дослідниць – Г. Бемер [500], Ф. Боннер [503], Л. Вілкс [508], Дж. Вітнелл 

[508], Р. Гарріс [508], А. Годдард [498], Г. Деймон-Мур [494], С. Елгін 

[495], К. Калдас-Култхард [493], М. Култхард [493], Х. Ланге [500], 

Л. Літосселіті [501], С. Маккей [503], Д. Мачін [502], А. С. Огден [504], 

Л. Паттерсон [498], М. Телбот [506], М. дель Тесо-Кравіотто [507], 

Дж. Торнборроу [502], М. Фелтон [496], М. Фергюсон [497], Р. Хаяші 

[499], К. Шевелов [505]. 

Різноманітним аспектам феміністичного дискурсу присвячували свої 

праці представниці суміжних із журналістикою наук – В. Агеєва [1; 411], 

Б. Баранова [25], Е. Барб’єрі [27], І. Блажкевичева [35–36], М. Богачевська-

Хом’як [39–40], О. Волинчик [82], І. Жеребкіна [132], Е. Каюмова [184], 

А. Кириліна [185], Н. Кисарова [187–188], Г. Крижанівська [224], 



23 

 

О. Куприянова [231], А. Ланько [236], В. Лялягіна [251], О. Мещеркіна 

[269–270], С. Оксамитна [411], О. Самотуга [377–378], О. Семиколєнова 

[386], Л. Таран [421], А. Шиліна [386], Ю. Щуплецова [482] та ін. 

Окремо існує ґендерознавчий доробок російських дослідниць 

журналістики Н. Ажгіхіної [2–5], С. Альпериної [11–12], В. Амбросенкової 

[13], І. Балалуєвої [24], В. Боннер-Смеюхи [46–49; 390–395], О. Вартанової 

[59–60], А. Гребеніної [106], М. Гудової [114], Ю. Гусєвої [116], 

А. Жукової [138], В. Журавльової [139], Д. Захарова [149], О. Зиміної 

[161], Лу Мімі [248], Н. Мироненко [274], І. Ракипової [114], О. Смирнової 

[60–61; 406–408], О. Соколової [410], А. Солонської [411], П. Тюренкової 

[431], Т. Фролової [59–60], А. Хлизової [442] та ін., а також їхніх 

українських колег І. Барановської [26], А. Волобуєвої [78–80; 390; 418], 

Т. Землякової [153–160], С. Костя [221], Л. Мазур [234; 252], Г. Маркової 

[255–256], Л. Монич [279–288], Л. Мукомели [293], Н. Остапенко [306], 

В. Передирій [315], О. Поди [326–340], Н. Сидоренко [79; 94; 137; 259; 294; 

306; 315; 388–390; 418; 422;], М. Скорик [94; 391], В. Слінчук [395–399], 

Т. Старченко [315; 413–414; 416], О. Сушкової [419–420], С. Хрисанової 

[444] та ін. 

Ще одну групу становить науково-дослідницька допоміжна 

література: ретроспективний бібліографічний підручник [147], навчальний 

посібник [423], надруковані фахові довідники [41], [53], [58], [108], [143–

146, 148], [167], [317], [384], [412], статті в енциклопедичних словниках 

[245], [318], [319]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. 

Тема дисертації виконана в рамках комплексної програми науково-

дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів 

глобалізації». Тема дослідження є частиною фундаментальної наукової 
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теми Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Український медійний контент у соціальному вимірі» 

№ 11БФ045–01, яка виконувалась у 2011–2015 рр. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні світоглядної трансформації 

журналу «Жінка» в умовах переходу від тоталітарного радянського 

суспільства до розбудови незалежної Української держави на засадах 

суверенності, патріотизму, демократизму та плюралізму. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних 

завдань: 

– простежити ґенезу жіночої культури в соціально-духовно-

ментальній еволюції людства, яка прагне ідентифікації через 

феміністський рух, та її віддзеркалення в універсальних і спеціалізованих 

друкованих виданнях; 

– віднайти спільні та відмінні риси в концептуалітиці жіночого 

періодичного видання в авторитарному, тоталітарному та демократичному 

типах суспільства; 

– провести порівняльний аналіз (на рівні встановлених з текстів 

публікацій ідеологем) основних проблемно-тематичних ліній головного 

українського жіночого журналу за його майже сторічне існування: 

«Коммунарка Украины» – «Комунарка України» – «Радянська жінка» – 

«Жінка» з акцентом на публікаціях періоду незалежності нашої країни; 

– вивчити творче обличчя журналу «Жінка» на рівні жанрового 

контенту. 

Об’єкт дослідження – український жіночий журнал, який за свою 

майже сторічну історію чотири рази змінював свою назву, – «Коммунарка 

Украины» (1920-ті роки), «Комунарка України» (1930-ті роки), «Радянська 

жінка» (1946–1991), «Жінка» (1991–2017). 
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Предмет дослідження – світоглядні трансформації журналу «Жінка» 

як видання незалежної країни, тематика, проблематика, жанровий контент 

часопису. 

Методи дослідження. Специфікою об’єкта та предмета дослідження 

визначається й необхідність методологічного застосування принципів 

історизму, об’єктивності, комплексності та достовірності. У першому 

розділі дисертаційної роботи для вивчення ґенези жіночої культури, її 

віддзеркалення в універсальних і спеціалізованих друкованих виданнях, а 

також для з’ясування системних основи типології друкованих журналів 

застосовані методи спостереження, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, 

історичний, культурно-історичний, історико-порівняльний, історико-

літературний та історико-типологічний. У дослідженні історіографії та 

джерельної бази дисертації було застосовано бібліографічно-описовий 

метод. У другому розділі дисертації для встановлення концептуалітики 

жіночих видань в авторитарному, тоталітарному та демократичному типах 

суспільства так само застосовані історичний, культурно-історичний, 

історико-порівняльний, історико-літературний та історико-типологічний 

методи. Крім того, застосовано метод дискурс-аналізу – зокрема, для 

виявлення суспільних ґендерних ідеологем як паралінгвістичного способу 

для передачі оціночної інформації в публікаціях жіночого журналу 

(«Радянська жінка») та метод контент-аналізу для визначення частотності 

їхнього вживання. Вказані методи використано і в третьому розділі 

дисертаційної роботи для проведення порівняльного аналізу (уже на 

прикладі публікацій журналу «Жінка»). Також застосовані методи 

спостереження, індукції, дедукції, порівняння, зіставлення, 

протиставлення, класифікації, узагальнення, аналізу та синтезу дали змогу 

з’ясувати закономірності розвитку об’єкта дослідження та унаочнити на 

рівні встановлених ґендерних маркерів класифікації у табличному вигляді 

– включаючи проблемно-тематичні та жанрові. У третьому підрозділі 
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третього розділу використано методи проблемно-тематичний і жанрово-

стилістичний. Упродовж усього дисертаційного дослідження застосовано 

хронологічний і системний метод. 

Наукова новизна роботи випливає із самої постановки наукових 

завдань та суті отриманих внаслідок проведеного аналізу результатів. 

З’ясування світоглядної трансформації редакційного колективу 

журналу «Жінка» в умовах переходу від тоталітарного радянського 

суспільства до розбудови незалежної Української держави на засадах 

суверенності, патріотизму, демократизму та плюралізму становить 

комплексну наукову проблему, вирішення якої сприятиме 

реформуванню системи національної журналістики. 

Наукову новизну розкрито в таких положеннях: 

уперше: 

– з’ясовано світоглядну трансформацію журналу «Жінка» в умовах 

переходу від тоталітарного радянського суспільства до розбудови 

незалежної Української держави на засадах суверенності, патріотизму, 

демократизму та плюралізму; 

– виявлено притаманні тоталітарному та демократичному типам 

суспільства ґендерні ідеологеми як паралінгвістичний спосіб для передачі 

оціночної інформації в публікаціях журналу «Радянська жінка»/«Жінка»; 

– простежено основні проблемно-тематичні лінії об’єкта 

дослідження; 

– вивчено жанровий контент журналу «Жінка»; 

удосконалено: 

– віддзеркалення ґенези жіночої культури в універсальних і 

спеціалізованих друкованих виданнях; 

– типологію журнальних періодичних видань; 
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набуло подальшого розвитку: 

– з’ясування спільних і відмінних рис у концептуалітиці жіночого 

періодичного видання в авторитарному, тоталітарному та демократичному 

типах суспільства. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні положення 

можуть бути використані: 

– у загальній теорії журналістики – для подальших розробок частин 

«Журналістика як сфера масовоінформаційної діяльності», «Журналістика 

як система ЗМІ» та «Журналістика як галузь творчої діяльності»; 

– у журнальній журналістиці – для подальших розробок частин 

«Організація планування та роботи редакції журналу», «Творче обличчя 

журналу», «Проблематика виступів журналу», «Журнальні жанри», 

«Архітектоніка номера журналу». 

Це дисертаційне дослідження допоможе ясніше й чіткіше усвідомити 

національні особливості української журналістики, її орієнтації на певні 

світові школи журналістики, а також традиції та новаторство політико-

ідеологічної, соціально-економічної, культурно-освітньої, морально-

етичної та жанрово-тематичної ліній, сповідуваних редакцією жіночого 

часопису «Жінка». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в показі 

світоглядної трансформації журналу «Жінка» в умовах переходу від 

тоталітарного радянського суспільства до розбудови незалежної 

Української держави на засадах суверенності, патріотизму, демократизму 

та плюралізму. 

Результати дослідження можуть бути запроваджені: 

– у практику роботи редакцій щомісячних журналів; 
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– у навчальний процес при викладанні курсів «Вступ до 

спеціальності», «Основи журналістики», «Теорія журналістики», «Теорія 

масової комунікації», «Журнальна журналістика», «Історія української 

журналістики», а також спецкурсів, присвячених вивченню національної 

періодики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію, автореферат, публікації, 

в яких викладено основні положення роботи, дисертантка виконала 

самостійно. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження відбувалася 

під час виголошення доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: «Журналістика-2009: стан, проблеми 

та перспективи» (Мінськ, 3–4 січня 2009 р.), «Типологічні характеристики 

українського медійного контенту» (Київ, 24 березня 2011 р.), «Масова 

література: проблема інтерпретації, змісту та форми» (Миколаїв, 16–17 

жовтня 2015 р.), «History, laanguages and cultures of the slavic peoples: from 

origins to the future» (Прага, 25–26 листопада 2015 р.), «Перспективні 

напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні 

та прикладні аспекти)»/«Моделі гендерної презентації у мас-медіа» (Київ, 

7 квітня 2016 р.), «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи 

розвитку» (Вінниця, 12–13 жовтня 2016 р.), «Новий контент 

аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі»/«Гендерний контент 

сучасних мас-медій» (Київ, 5 квітня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено 

у шести одноосібних публікаціях (п’ять з яких – у наукових фахових 

виданнях, одна зарубіжна – в Торонто, Канада). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів з вісьмома підрозділами і висновками до кожного з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (508 позицій) і 

додатку А, де наводяться статті, в яких опубліковані основні наукові 
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результати дисертації, а також міжнародні та всеукраїнські науково-

практичні конференції, під час яких відбувалася апробація матеріалів 

дисертації. Загальний обсяг дисертації – 241 сторінок, основний текст 

дисертації – 165 сторінки, список використаних джерел поданий на 

56 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ  

ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія й джерела вивчення журналів як виду 

періодичної преси на тлі ґенези жіночої культури та її віддзеркалення 

в універсальних і спеціалізованих друкованих виданнях 

Зародки культури (навіть у найпримітивніших її формах) людей 

первісних суспільств неминуче несли в собі елементи культур, які дуже 

швидко поділилися за статевими та віковими ознаками. Уже звідтоді дві 

сформовані відповідно до потреб свого часу культури – чоловіча та жіноча 

– почали відігравати ключову роль у процесі соціалізації. Це оформилось в 

організації людських спільнот, які залежно від домінантної ролі чоловіків 

або жінок прийнято називати патріархатними або матріархатними. Як 

правило, переважали перші за рахунок більшої м’язової сили, що 

забезпечувало здобич їжі та захист від ворогів як важливих чинників 

виживання та самозбереження. 

Подібний розподіл соціальних ролей закріплювався упродовж 

тисячоліть, і міцно увійшов до світогляду та світосприйняття багатьох 

людських поколінь. З цього приводу дослідник біблійних текстів 

Г. Прутцков зауважує, що Бог, створюючи жінку, замислив не лише 

рівноправність стосунків між нею та чоловіком, а й їхнє взаємодоповнення 

і – відтак – необхідність одне одному. Про це йдеться у Книзі Буття, що 

Бог вирішив, що не добре бути чоловікові самому й створив помічника, 

відповідного йому (Бут. 2 : 18). Однак після гріхопадіння ідеальні, 

гармонійні стосунки, які до того існували між жінкою та чоловіком, 

розладились. 
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Тим не менше, на думку вченого, уважне прочитання старозавітних 

книг показує, що якщо жінка і не займає в суспільстві становище, рівне 

чоловічому, то лише тому, що їй відведена своя, особлива роль: «У всіх 

книгах Старого Заповіту неодноразово йдеться про роль і духовне 

становище жінок, що є різким протиставленням культурам сусідніх із 

давнім Ізраїлем держав, в яких перше місце займали чоловіки. Так, за 

законом Мойсея жертви могли приноситись як провина перед Богом: якщо 

вона грішила, то сама за себе й часом навіть не повідомляючи про це 

своєму чоловікові, приносила жертву за гріх. А в ті часи серед оточуючих 

іудеїв народів жертвоприношення завжди здійснювалися винятково 

чоловіками, в тому числі і за своїх дружин. 

У законі Мойсея, на відміну від законів усіх інших народів, не 

існувало постанов, які вочевидь були б спрямовані проти жінок. За 

старозавітним законом подружні зв’язки могли бути розірвані лише після 

складання спеціального розлучного листа, до того ж написаного винятково 

з причин зради. Серед оточуючих Ізраїль народів (у тому числі й Греції) 

чоловік міг у будь-який час за власною волею кинути дружину. Навіть з 

новонародженою дитиною. <…> 

У Старому Заповіті дуже часто зустрічаються розповіді про видатних 

жінок, таких, як Есфір, Дебора, Маріам, Ребекка та ін. На прикладі цих та 

інших старозавітних жінок можуть багато чого навчитися не лише жінки, а 

й чоловіки усіх часів і народів [342, с. 356–357]. 

Незважаючи на вказані елементи позитиву, щойно процитований 

Г. Прутцков наостанок зауважує, що усе ж священиками були винятково 

чоловіки, котрі уособлювали собою Бога, який був і залишається 

чоловічого, а не жіночого роду. 
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Подібне закріплення соціальних ролей жінки та чоловіка було 

законсервовано на багато століть фактично в усіх суспільствах, де церква 

(не важливо якої конфесії) відігравала домінантну роль. 

Поширення освіти з часів Середньовіччя через мережу коледжів, 

університетів та академій, відображення освітньо-наукової проблематики в 

перших друкованих журналах, виникнення зацікавленої читацької 

аудиторії поступово привело до усвідомлення проблеми ґендеру та 

пов’язаної з нею ґендерної нерівності в суспільстві. Обговорення жіночого 

питання спочатку в універсальних виданнях, пізніше в жіночій друкованій 

пресі спричинило появу в суспільстві ґендерного дискурсу. 

Народжувані ринкові відносини, з одного боку, закріпили в соціумі 

майнове розшарування, а, з другого боку, – заперечували ґендерну 

нерівність через потребу освічених працівників у всіх сферах життя. 

Подібна суперечлива тенденція упродовж XIII – XVII ст. поклало початок 

активізації (Виділення наше. – О. К.) процесів усування жіночої 

дискримінації в суспільстві. Роздуми про тогочасне становище жінок у 

середньовічній Європі містилися в листуванні видатних європейських 

гуманістів. Ґендерний дискурс посилився після виникнення на континенті 

густої мережі коледжів та університетів, чиї навчальні дисципліни сприяли 

науковій акумуляції академічних знань у тій чи іншій сфері людського 

знання. 

Чітко визначений зв’язок між поширенням освіти, появою 

періодичних газет і журналів, а також виникненням зацікавленої читацької 

аудиторії окреслений у дослідженні професорів О. К. Мелещенка та 

Б. І. Чернякова [265, с. 159–160]. 

Тим не менше розпоряджатися власною долею, вириватися з 

родинного кола міг лише вузький прошарок жіночої вищої знаті 

(користування майном, розлучення в суді тощо); менш знатні жінки могли 
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заробляти на життя літературною працею, перекладами, гувернерством і т. 

ін. Однак вони (не кажучи про вже зовсім безправних представниць 

нижчих верств тодішнього соціуму) не мали прав у шлюбі, виборчому 

процесі та інших важливих актах, які безпосередньо впливали на життєвий 

шлях жіночої статі. Часто у таких представниць не вистачало коштів для 

здобуття вищої або, принаймні, початкової, освіти. Зрозуміло, що за таких 

умов не могло бути й мови про періодичні видання, які бодай побіжно 

торкалися б жіночого питання. 

Вік Просвітництва загалом (та особливо його друга половина, яка 

ознаменувалася революціями в Америці та у Франції) закладав підґрунтя 

для покращення долі й статусу жінок у тодішньому слабко 

демократичному патріархатному суспільстві. Це відобразилося в появі у 

Франції першого приватного журналу «Le Mercure Galant» («Галантний 

Меркурій», 1672 рік, Париж), заснованого літератором Ж. Д. де Візе, а 

також у виникненні в Англії одного з перших більш-менш довготривалих 

спеціалізованих журналів «Ladies Mercury» («Дамський Меркурій», 1693 

рік, Лондон), заснованого журналістом Дж. Делтоном. Крім цього, не слід 

забувати про існування та функціонування досить густої, як на ті часи, 

просвітницької мережі так званих «жінок-вісників», які доставляли в 

домівки трактати, альманахи, листки новин. 

Варто відзначити, що тодішньої «першості в журналістиці» (якій 

сьогодні приділяється певна увага в теорії і методиці журналістської 

творчості) було досягти набагато простіше, ніж у пізні часи, але все одно 

незмінним залишалося правило: журналістський, редакторський, 

видавничий успіх журнального проекту забезпечений лише тоді, коли 

передовий досвід останнього масово копіюється відповідно до нових 

ситуативних умов. Унаслідок цього слід відзначити появу двійників 

«Ladies Mercury» в інших країнах – скажімо, журнал Е. Хейвуд «The 

Female Spectator» («Глядачка», 1744–1746, Лондон), журнал М. Новикова 
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«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» 

(1779 рік, Санкт-Петербург), журнал Дж. Л. Блейка «Ladies’ Mercury» 

(«Дамський Меркурій», 1828, Бостон), журнал Е. де Жірардена «La Mode» 

(«Мода», 1829, Париж) тощо. 

Європейський революційний рух першої половини ХІХ століття та 

«Весна народів» 1848–1849 років як його кульмінація, загострив боротьбу 

за здобуття жінками повної середньої, а також вищої освіти, за отримання 

виборчих та інших прав і свобод тощо. До політичної боротьби була 

залучена широка мережа профспілкових організацій. У цей період було 

зафіксовано так звану «першу хвилю» феміністського руху (суфражизм), у 

ході якої жінкам удалось усунути політичну та соціальну дискримінацію у 

Старому та Новому Світі, за винятком колоній і напівколоній в Азії, 

Африці, Австралії та Центральній і Південній Америці. Цей процес тривав 

майже півтора століття, і його перипетії далеко не повністю відображалися 

тодішніми виданнями для жінок. У суто «жіночих» аспектах такі видання 

були й залишалися «журналами для домогосподарок». Поступово з них 

майже непомітно виділилися «журнали для господарок» з порадами 

поводження з прислугою та отримання задоволення від покупок. Це в 

першу чергу стосується американського журналу «The Ladies’ Home 

Journal» (1883). Водночас новий жіночий журнал «Cosmopolitan» (1886) 

звертався до молодіжної та честолюбної аудиторії, учив бути 

винахідливими, яскравими, зухвалими, незважаючи на не дуже вигідні 

стартові умови. Не один раз виникали жіночі журнальні видання «для 

всіх», спираючись на такі об’єднувальні теми, як дім, сім’я. Але упродовж 

усіх трьох хвиль феміністського руху вони перманентно як виникали, так і 

зникали. 

Безперечно, були й такі жіночі журнали, яких в основному важко 

було назвати повноцінними періодичними виданнями: швидше, це були 

періодичні інформаційні листки, які носили елітарний характер і містили 
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обмежене коло тем. Існували вони нетривалий час і мали нечисленне коло 

читачів. Хрестоматійним є приклад лондонської газети «Daily Mirror» у 

1903–1904 років. Ось що з цього приводу пише журналіст-міжнародник, 

британіст С. Беглов: 

«Спочатку «Дейлі міррор» задумувалась як дешева «газета для 

жінок», яку мали видавати самі жінки. Тому й не дивно, що концепція 

газети включала «відображення жіночого життя». 

Не минуло й року, як ставка на вузьку спеціалізацію виявилася 

невдалою маркетинговою стратегією. У 1904 р. через низький рівень 

продажів профіль газети змінили, і всі жінки-журналісти були звільнені. 

Газета почала позиціонувати себе представником дешевої масової преси, 

розмовляючи простою, дохідливою мовою зі своїми читачами» [4, с. 56]. 

Удосконалення на рубежі ХІХ – початку ХХ століття щоденної 

масової політичної преси та масових ілюстрованих журналів, зростання 

їхньої питомої ваги, формування та розвиток інформаційних агентств 

разом з успіхами жіночого руху в боротьбі за свої політичні та соціальні 

права зміцнили підмурки функціонування спеціалізованих періодичних 

видань. На підтвердження цієї тези можна навести дослідження Л. Світич, 

котра наводить програму типового дореволюційного журналу (на основі 

петербурзького видання «Женщина» за 1914 рік). Ця програма була 

складена на підставі ролей жінки як матері, громадянки, дружини та 

господарки. 

Жінка-матір (Курсив тут і надалі Л. Світич. – О. К.). Популярні 

статті про виховання. Розповіді про дітей. 

Жінка-громадянка. Огляд жіночої діяльності в політиці, 

громадському та економічному житті усього світу. Жінка та освіта. 

Жінка-дружина. Мистецтво подобатися своєю красою, практичні 

вказівки з догляду за тілом, волоссям, зубами, нігтями. 
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Жінка-господарка. Практичні вказівки прийомів внутрішнього 

домознавства, таємниця розумної економії, засоби підтримання порядку та 

чистоти в домі, поради, як за мінімальних витрат облаштувати життя своєї 

сім’ї з можливим комфортом [383, с. 157]. 

Щоправда, подальший розвиток феміністського руху та повноцінний 

випуск жіночої періодики був перерваний у ХХ столітті двома світовими 

війнами та утворенням тоталітарних суспільств на теренах Німеччини, 

Італії, Іспанії, Португалії, Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини, СРСР, 

Японії. Уся преса та радіомовлення цих держав були фактично перетворені 

на пропагандистські рупори встановлених режимів. 

У 1900 році в Тернополі під проводом М. Ребачок-Солтис була 

заснована масова українська громадська організація «Жіноча громада», 

мета якої полягала в розвитку національної свідомості українських жінок. 

Організація дешевих кухонь, заснування притулків для сиріт і слуг, 

проведення аматорських вистав і концертів, видання «Букваря» О. Солтиса 

для просвіти та самоосвіти, організація освітніх гуртків, курсів, 

благодійних вечорів – ось неповний перелік справ українських 

подвижниць. Під час Першої світової війни та Визвольних змагань 

спілчанки організації займалися благодійними справами, організовували 

допомогові комітети тощо. Хворими та пораненими опікувався «Комітет 

пані Червоного Хреста», який діяв при «Жіночій громаді». У період ЗУНР 

«Жіноча громада» організувала курси медсестер, випустивши 42 учениці 

[39, с. 70–71]. 

Розпад спочатку Російської імперії (лютий 1917 року внаслідок 

революції, жовтень 1917 року внаслідок більшовицького перевороту), а 

також Австро-Угорської імперії (жовтень-листопад 1918 року внаслідок 

революції) спричинили Українську революцію 1917 року від Слобідської 

та Лівобережної України до Галичини, Волині, Закарпаття, Бессарабії та 
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Північної Буковини. (Її закріпила 22 січня 1919 року злука 

Наддніпрянської Великої та Західної України.) Подальші події 1917–1921 

років привели до проголошення на Наддніпрянській та Західній Україні 

Української Держави-Республіки (як відомо, у різних документах різних 

урядів тодішнє державне утворення згадується під назвами УНР, 

Українська Держава, ЗУНР). Поразка Визвольних змагань у боротьбі з 

північним та західними сусідами привела до розшматування молодої 

держави між СРСР, до складу якого відійшла Наддніпрянська Велика 

Україна, Польською Республікою (Східна Галичина, Західна Волинь), 

Королівством Румунія (Бессарабія й Північна Буковина) та 

Чехословацькою Республікою (Закарпаття). 

В Українській РСР, яка тільки номінально вважалася незалежною, у 

короткий проміжок 1923–1933 років засновувалася та функціонувала 

українськомовна преса, але порівняно з УНРівськими виданнями вона 

знаходилася під партійним контролем і вела пропаганду винятково 

комуністичних ідей. Невід’ємною частиною цієї преси були й жіночі 

журнали. Аналогічна ситуація складалася з радіомовленням, яке почало 

активно розбудовуватися з 1927 року. 

У всій справі керівництва пресою було встановлено надмірну 

централізацію. І ідейно-політично, і організаційно, і в плані матеріально-

технічного забезпечення редакції стали повністю підлеглими відповідним 

партійним комітетам. 

Тим не менше до початку масових репресій 1930-х років в УРСР 

існував феміністський рух в особі тієї ж «Жіночої громади». Після 

заборони цієї організації на теренах УРСР 1924 року членкині 

феміністського руху влилися до «Союзу українок». За короткий час були 

створені філії «Союзу українок». Об’єднуючи переважно жіноцтво 

селянське, вони стали гарною школою для політичного та національного 
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виховання жіночих мас. Запорукою життєздатності цього руху була його 

здорова міцна одиниця – селянська жінка. 

На відміну від західних феміністок українки вважали найвищим 

моральним законом добро Батьківщини. Ці подвижниці взялися 

засновувати культурно-освітні, громадсько-політичні осередки в 

українських селах і провінційних містечках – в упевненості: «величезна 

галузь для жінок – робота над поліпшенням культурно-побутових умов, 

боротьба за культурний побут, культурну працю. Тут жінка найбільше 

може, а тому і повинна, виявити ініціативу і просунути цю справу» 

(«Коммунарка Украины». 1934. № 4. С. 7). 

Саме вони – організації й товариства – мали служити консолідуючим 

фактором для всього українського жіноцтва та нечисленної інтелігенції, 

розмежованої кордонами і власними чварами. 

Завдяки ініціативності, незвичайній працездатності та 

подвижницьким організаторським зусиллям українських феміністок було 

засновано сотні громадсько-політичних і культурно-освітніх осередків, 

покликаних до гуртування жіноцтва, піднесення рівня їхньої освіти, 

висвітлення національних проблем, завдань та обов’язків. 

«Зокрема чим далі більшу участь бере жінка у керуванні державою. 

Наприклад, у міських радах України скликання 1928–29 року жінок було 

21,3%, у міськрадах скликання 1930–31 року – 23,2% загального числа 

членів Рад; у сільрадах на ці самі строки з 17,4% число жінок збільшилось 

до 20,9%. Так само маємо певне зростання жінок у селищних радах, 

райвиконкомах, збільшилось число жінок і серед членів ВУЦВК» 

(«Комунарка України». 1934. № 1. С. 5). 

У процесі збереження рідної мови та культури українські пресові 

видання відігравали подвійну роль – як суб’єкта, так і об’єкта. Іншими 

словами, вони займалися організацією в суспільстві соціально-політичного 
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та культурного процесу, відповідного дискурсу тощо та водночас служили 

інструментами цього. При цьому особлива роль відводилася саме жінкам 

як берегиням роду, сім’ї, вихователькам майбутніх поколінь у свідомому 

патріотичному дусі. 

Повсюдний процес формування і становлення жіночих 

організаційних та ідеологічних структур, участь жінок у просвітницькій, 

господарській, економічній, політичній діяльності висунули важливі нові 

завдання, а саме – створення національної жіночої преси. Тоді, у першій 

половині ХХ ст., виникло багато жіночих журналів, доля яких склалася по-

різному: одні закрилися, другі продовжили існувати поза Батьківщиною, в 

діаспорному колі, треті на рідній землі змушені були прославляти лад 

чергової імперії. 

У 1920 році було засновано видання «Комунарка Украины». Цей 

журнал виходив порівняно невеликим тиражем і налічував до 24 випусків 

за рік. Попри всі намагання облаштувати видання тематикою суто 

жіночого спрямування, «Коммунарка Украины» перетворилась на 

черговий інструмент публікування революційно-ідеологічних питань, 

висвітлення напрямків «ленінського шляху». Видання проіснувало 

декілька років, наприкінці 1920-х років було відроджено під українською 

назвою «Комунарка України». До 1934 року воно певною мірою 

уособлювалося з процесами українізації, ініційованими українськими 

більшовиками О. Шумським, М. Скрипником, М. Хвильовим, 

П. Любченком та ін. Після розгрому Й. Сталіним цієї небезпечної для 

Кремля політичної течії був закритий у другій половині 1930-х років і 

часопис «Комунарка України». Його функції, незважаючи на залишений 

часопис «Селянка України» (пізніше перейменований на «Колгоспницю 

України»), фактично відійшли до центральних (московських) жіночих 

журналів «Работница» і «Крестьянка». Українське жіноцтво після цього ще 
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майже десять років явно потребувало власного друкованого органу – більш 

авторитетного та менш заангажованого бодай зовні, на перший погляд. 

Після смерті Й. Сталіна та розвінчання культу його особи партійно-

радянській пресі дозволялися більші чи менші ступені свободи – але 

власне вільною ця преса так і не стала. Це стосується і журналу для жінок 

«Радянська жінка», який почав виходити з 1946 року. Його концепція буде 

детально розглянута в другому розділі дисертації. 

Водночас на Західній Україні український феміністський рух 

набирав обертів у мережі різноманітних жіночих об’єднань. 

Повоєнні процеси денацифікації, дефашизації та декомунізації з 

паралельним розвитком спочатку радіостанцій і телеканалів, пізніше 

інтернет-видань створили наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. умови для 

функціонування розгалуженої мережі джерел масової інформації та 

гарантійного отримання різними соціальним групами (в тому числі 

жінками) медіатекстів, що перебували в їхній інформаційній «ніші». 

У цей період феміністський рух пройшов «другу хвилю» – усунення 

дискримінації з расової та етнічної ознаки (зокрема, визнання прав 

темношкірого населення в США, пізніше у Південній Африці тощо). Ці 

процеси історично збіглися в часі з крахом світової колоніальної системи – 

передусім в Азії та у більшій частині Африки. Як наслідок цього, у  

1950-х – 60-х роках жіночі видання не просто засновувались, а й починали 

реально конкурувати між собою. Ця ситуація була характерна для країн 

Західної, Центральної та Південної Європи, Скандинавії, а також США, 

Канади, Австралії та Японії. 

Наступне десятиліття пройшло під знаком кар’єрного просування 

жінок по соціальній драбині. Це викликало масову появу ділових жіночих 

журналів. Показуючи зміни в становищі жінок у суспільстві, редакційні та 

видавничі колективи привернули увагу рекламодавців, які почали 
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дивитися на жіночий контингент як на найбільший на ринку щодо 

споживання товарів і послуг. Ця тенденція зберігається й досьогодні. 

Протягом другої і третьої хвиль феміністського руху замість 

журналів «для всіх» робилися спроби випускати журнальні видання з 

акцентом на жіночий інтелектуалізм. Для мільйонерок і мільярдерок 

випускаються видання так званої «prestige-press», які можуть бути 

персонально пронумеровані та доставлятися заможній передплатниці 

додому. Зрозуміло, що тираж таких видань доволі обмежений, і бажаючі 

почитати або просто погортати такий журнал повинні просити дозволу у 

власниці, якщо мають до неї доступ (щоправда, Інтернет бодай теоретично 

дає змогу демократизувати названу вище практику). Гарні та надмірно 

дорогі, подібні журнальні видання намагаються відповідно виглядати і в 

плані змісту (наприклад, всесвітньо відомі бренди «Wallpaper», 

«Cosmopolitan», «Elle», «Harper’s Basaar»). 

Сьогодні в кожній із згаданих вище країн видається до сотні жіночих 

журналів різної періодичності із сукупним накладом, що наближається до 

1 млрд. прим. Багато таких журнальних проектів за певної підтримки 

переростають національні рамки і стають міжнародними друкованими 

виданнями. Причому це можуть бути як міжнародні регіональні видання 

(наприклад, «Караван историй Россия», «Караван историй Украина», 

«Караван историй Беларусь», «Караван историй Казахстан»), так і 

транснаціональні видання («Elle», «Vogue», «Cosmopolitan», «Burda 

Moden», «Marie Claire»). 

Сьогодні ми є свідками «третьої хвилі» феміністського руху, яка 

полягає в усуненні дискримінації з віку, а також зі статевої орієнтації 

(боротьба за останню триває досі). ЛГБТ-організації мають свої власні 

засоби масової інформації та комунікації, які особливо вільно діють у 

таких країнах, як Голландія, Франція, Швеція, США, Канада. В Україні 
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маємо одне спеціальне дослідження, присвячене діяльності австралійських 

радіостанцій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб 

сексуальних меншин [43, с. 154–160]. 

На відміну від минулих періодів жінки сьогодні мають усі 

можливості (і сповна користуються ними) видавати власні періодичні 

друковані та інтернет-видання, випускати телерадіопрограми, продавати 

свою медіапродукцію через інформ-, фото- і відеоагентства. Ці 

спеціалізовані канали передачі масової інформації орієнтуються на 

широкий аудиторний загал без будь-яких обмежень, проти яких виступав і 

продовжує виступає феміністський рух. 

 

1.2. Друковані журнали: системні основи типології 

Теоретичне осмислення журналів як підвиду періодичної преси та 

виду журналістики з кінця XVIII століття та упродовж наступних ста років 

здійснювали французькі дослідники журналістики П. Бейль, Ш.-О. Сент-

Бев, E. Дюбієф, Е. Атен, німецькі журналістикознавці Е. Льобл, Р. Прутц, 

Г. Ертцен, Ф. Хольцендорф, О. Гюбнер, українські пресознавці І. Франко, 

О. Маковей, М. Драгоманов тощо. Їхні досліди у сконцентрованому 

вигляді узагальнили на рубежі ХІХ – початку ХХ століття видавці 

Ф. Брокгауз та І. Єфрон, котрі поділяли журнали на «загальнолітературні, 

літературні ілюстровані, філософські, духовні, загальнонаукові, юридичні, 

історичні, географічні, етнографічні, педагогічні, освітні, природничі, 

військові, сільськогосподарські, промислові, торговельні, медичні, 

математичні, мовознавчі, історико-літературні та бібліографічні, із 

соціальних питань, гумористичні, мистецтвознавчі, модні, спортивні, 

земські та міські, для народу
1
» [54, с. 64–65]. 

                                                 
1
 За сучасною класифікацією – масові. – Прим. авт. 
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Подальші теоретичні пошуки в першій третині століття принесли 

нові результати. Так, відомий український пресознавець В. Ігнатієнко 

приєднався до спроби М. Яновського класифікувати періодику за її 

основними видами. З їхньої точки зору, періодичні видання поділяються 

на: часописи, не обмежені певним колом тем або виразною формою, та 

часописи визначеного кола тем або чіткої конфігурації; а обидві категорії 

на: примірники, що з випуском наступного числа втрачають (у більшій 

частині матеріалу) інформативність, окрім історичної тематики, та 

примірники, з черговим номером яких інтерес до опублікованих раніше 

матеріалів не втрачається. Журнали, поєднуючи пресу, належать як до 

першої, так і до другої категорії періодичних видань [177, с. 75]. 

У ХХ столітті науково-теоретичні пошуки В. Бакшина, О. Шостак 

(щодо типологічної характеристики тижневика), А. Бочарова (щодо 

основних принципів типології періодичних журналів), М. Василенка (щодо 

розробки концепції періодичного видання), С. Галкіна, А. Херлберта (щодо 

художнього конструювання журналу), Д. Акчуріна, М. Ворона, 

С. Горевалова, В. Нікітіна, Б. Чернякова, Ю. Шаповала, В. Юодакіса (щодо 

зображальної журналістики), А. Кисельова, В. Ковтуна, А. Кулакова, 

А. Максимова, А. Саттона, В. Тулупова, О. Циганова (щодо творчого 

обличчя друкованого журналу) та багатьох інших представників не одного 

покоління журналістикознавців достатньо вичерпно підсумував російський 

професор Є. Прохоров, котрий написав стереотипний підручник «Вступ до 

теорії журналістики», що витримав кілька видань упродовж  

1995–2015 років [350]. У цій книзі науковець показав суть наукової 

проблеми, що містилась у виявленні та визначенні типу друкованого 

видання (ефірної програми). 

«Тип (грецьк. typos “відбиток, форма, зразок”) видань і програм, – 

пише Є. Прохоров, – визначається стійкою сукупністю комплексу 

характерних рис, що з’являються під впливом типоутворювальних 
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факторів. Крім трьох названих (соціально-політична, проблемно-

тематична, аудиторна орієнтованість), які є докорінними, діють й інші 

типоутворювальні фактори, що доповнюють і специфікують прояви 

головних. Важливе значення має розрахунковий масштаб регіону 

поширення (Курсив тут і далі Є. Прохорова. – О. К.). Характер ЗМІ 

серйозно залежить також від періодичності… 

Відповідним чином формується і творче обличчя видання та 

програми. Типологічні риси в цій сфері пов’язані із жанровими 

перевагами, … з перевагами стилю викладу» [350, с. 171–172]. 

Дослідження Є. Прохорова доповнив інший російський науковець 

О. Акопов, який вивчав ознаки спеціалізованих друкованих журналів. За 

його дослідженням, при формуванні видання можна виділити три типи 

ознак: головні, вторинні, формальні. До типоформувальних ознак 

належать: видавець (засновник), мета та завдання, читацька аудиторія; до 

вторинних – авторський склад, внутрішня структура, жанри, оформлення; 

до формальних – періодичність, обсяг, тираж. При цьому зрозуміло, що 

визначальними є первинні, типоформувальні ознаки, які створюють «ядро» 

майбутнього видання – його загальну концепцію. Вторинні ознаки 

конкретизують редакторсько-видавничу стратегію, розбивають її на 

тактичні складники. Останні є неповторними, що дозволяє говорити про 

специфіку того чи іншого періодичного видання, його унікальність. 

Формальні ознаки уособлюють матеріальне втілення видання [6]. 

Виходячи з праць Є. Прохорова та О. Акопова, сучасне покоління 

дослідників пропонує своє бачення наукової проблеми типології журналів. 

Іншими словами, усі дослідники до другої половини ХХ століття, коли ще 

не була сформована ані теорія журналістики, ані теорія і методика 

журналістської творчості, розглядали об’єкт наукового аналізу (у нашому 

випадку – періодичні журнальні видання) насамперед як результат 
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наукового пізнання. Вони пропонували різні класифікації, але усі наведені 

схеми загалом були побудовані, зокрема, на принципах галузевої та 

функціональної диференціації. Ще в 60-х роках ХХ століття московські 

науковці В. Соловйов і Н. Рябініна запропонували поліпшену 

класифікацію журнальної періодики порівняно з Ф. Брокгаузом та 

І. Єфроном. На їхню думку, журнальні видання поділяються на: суспільно-

політичні, наукові, науково-популярні, виробничо-технічні, популярні, 

літературно-художні, реферативні [19, с. 56]. 

Одначе наведена класифікація відображала тогочасну практику 

радянського суспільства планової економіки без урахування часописів, 

можливих в умовах тогочасної західної ринкової економіки – приміром, 

рекламних, ділових (бізнесових) видань тощо. 

Не були враховані ці реалії і в двох Державних стандартах України 

(ДСТУ), присвячених основним видам, термінам і визначенню видань, 

створених у 1995 і 2015 рр. «ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. 

Терміни та визначення» відніс журнал до окремої групи періодичних 

видань і навів таку їхню класифікацію: журнали можуть бути суспільно-

політичні, наукові, науково-популярні, популярні, виробничо-практичні, 

літературно-художні, реферативні, релігійні, рекламні [125]. 

Тому й не дивно, що існуючий держстандарт не влаштовує 

дослідників, які перманентно пропонують своє бачення журнальної 

типології. Так, запорізька дослідниця Т. Хітрова поділяє журнали на 

громадсько-політичні, літературно-мистецькі, літературно-художні, 

розважальні, спеціалізовані, рекламно-довідкові, промислово-виробничі, 

сільськогосподарські, екологічні, релігійні видання [441, с. 15]. Своє 

бачення цієї наукової проблеми запропонував М. Недопитанський [295, 

с. 184–186]. Крім того, пропонуються й інші класифікації. 
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На наш погляд, ці численні класифікації виникають через спроби 

поєднати різні типоутворювальні фактори, звести їх до якоїсь змішаної 

схеми, яка б задовольнила всіх зацікавлених осіб через свій, так би мовити, 

«універсалізм». Недоцільність подібних спроб очевидна. Є віками 

вироблена практика, що дозволила в теорії вивести чіткі класифікації 

журналів. Авторка дисертації пропонує вдосконалений варіант типології 

журнальних періодичних видань. 

За віком: 1) дитячі (можлива деталізація – віків дошкільного, 

молодшого шкільного, середнього шкільного, старшого шкільного); 

2) підліткові (на Заході вони називаються тінейджерськими); 3) молодіжні; 

4) дорослі; 5) ветеранські. 

За статтю: 1) чоловічі; 2) жіночі. 

За сексуальними уподобаннями: 1) для людей традиційної орієнтації; 

2) для ЛГБТ-товариства. 

За станом здоров’я: 1) для здорових людей; 2) для сліпих; 3) для 

глухих; 4) для сліпоглухонімих; 5) для тих, хто народився з тими чи 

іншими синдромами; 6) для людей з ознаками інвалідності, які можуть 

пересуватися в інвалідному кріслі; 7) для людей з ознаками інвалідності, 

які не можуть пересуватися без сторонньої допомоги. 

За періодичністю: 1) щотижневі; 2) двотижневі; 3) тритижневі; 4) 

щомісячні; 5) щоквартальні; 6) піврічні; 7) раз на 8 (варіанти – 9 або 10) 

місяців; 8) річні. 

За цільовим призначенням (за існуючими в суспільстві соціальними 

інститутами): 1) філософські; 2) релігійні; 3) наукові; 4) псевдонаукові 

(наприклад, астрологічні, містичні і т. д.); 5) освітні; 6) педагогічні; 

7) юридичні; 8) політичні (політологічні), 9) економічні; 10) з 

 міжнародного життя; 11) психологічні, 12) соціологічні; 13) історичні; 14) 

військові; 15) медичні; 16) географічні; 17) геологічні; 18) біологічні; 19) 
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сільськогосподарські; 20) фізичні; 21) радіофізичні; 22) хімічні; 

23) кібернетичні; 24) комп’ютерні; 25) математичні; 26) технічні; 

27) будівельні; 28) архітектурні; 29) літературні; 30) мистецькі; 

31) культурологічні; 32) для розваг, ігор, проведення дозвілля; 

33) туристичні; 34) спортивні; 35) рекламні; 36) зв’язків з громадськістю; 

37) інформаційно-довідкові; 38) журнали парламенту, міністерств і 

відомств; 39) документальні (архівні) журнали. 

За порушеними великими темами й дрібними підтемами – 

спеціалізовані (для жінок) і вузькоспеціалізовані (для працюючих жінок; 

для домогосподарок; для матерів; для жіночої частини родини; для 

наречених і молодят). (До цієї класифікації близька схема, що розрізняє 

журнали за фахом. Не називаючи варіанти, згадані вище, назвемо, 

приміром, журнали журналістські. На відміну від попередньої 

класифікації, журнали за фахом конкретизують ту чи іншу професію, 

окреслюючи спеціалізації. Наприклад: журнали для скульпторів, для 

графіків, для фахівців ландшафту і т. д.). 

За характером викладу інформації журнали можна виокремлювати як 

громадсько-політичні, науково-популярні, літературно-мистецькі, 

культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні тощо. 

За характером вміщуваної інформації – текстові та ілюстровані. 

За цільовим призначенням і накладом – елітарні та масові. 

За обсягом – «тонкі» й «товсті». 

За форматом – журнали збільшеного, стандартного та зменшеного 

форматів. 

За місцем випуску і сферою поширення: місцеві, локальні (у межах 

однієї області, міста, району, установи); регіональні; загальнонаціональні; 

міжнародні. 
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У більшості названих вище класифікацій відзначені типи 

журнальних видань орієнтуються на аудиторну ознаку. 

Крім цього, можливі укрупнені класифікації – наприклад, журнали 

природничі, технічні, гуманітарні; журнали урбаністичні та для сільської 

місцевості тощо. 

Відштовхуючись від розуміння того, що система ЗМІ має підсистему 

періодичної преси (та, в свою чергу, підпідсистему журнальної періодики) 

зі специфічними, властивими лише їй, загальними для всієї цієї системи 

ознаками, М. Шкондін виділяє цілісний характер преси, внаслідок чого всі 

її структурні компоненти та процеси, що відбуваються в ній, повинні 

«працювати» на єдиний кінцевий результат – створювані посередництвом 

періодичних видань масове спілкування учасників соціальної діяльності та 

масова комунікація через формування та функціонування єдиного 

інформаційного простору з інформаційною взаємодією між членами 

суспільства [425, c. 10–11]. 

Відштовхуючись від наведених у ДСТУ 3017:2015 типологічних 

критеріїв журналу як засобу масової інформації (функціонального 

призначення та/або характеру інформації) можна говорити про видання 

різної періодичності, місця та сфери поширення: 1) соціальної 

спрямованості; 2) ментальної спрямованості; 3) духовної спрямованості; 

4) гуманітарної спрямованості; 5) екологічної спрямованості; 

6) культурологічної спрямованості; 7) ділової спрямованості; 8) силової 

(збройної) спрямованості; 9) сімейної спрямованості; 10) медичної 

спрямованості; 11) спортивної спрямованості; 12) дозвіллєвої 

спрямованості; 13) іміджевої спрямованості (зовнішність, зачіски, 

прикраси, харчування); 14) журнали мод; 15) журнали оглядів; 

16) дайджести. 
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Безперечно, найважливішою системною ознакою журнальної 

типології є функціональне призначення, яке може бути досить 

різноманітним: 1) постачання новин (ширше – інформації); 

2) концептуальний аналіз; 3) пропедевтика; 4) педагогіка; 5) навчання 

(освіта); 6) релакс; 6) ПР (як корпоративна реклама). 

Журнали можуть бути універсальними (висвітлювати усі можливі 

теми та проблеми), багатопрофільними (висвітлювати дві-три-чотири  

теми – наприклад: сім’я та школа, здоров’я, родина, кулінарія і т. д.), 

спеціалізованими (висвітлювати одну тему – наприклад, жіночу в нашому 

випадку) та вузькоспеціалізованими (висвітлювати в одній темі певну 

підтему – наприклад, період вагітності у майбутніх матерів). 

При цьому можливо поєднання кількох класифікацій разом. 

Приміром, універсальний журнал може бути ще і загальнонаціональним (у 

межах усієї країни), і масовим (тобто багатотиражним, розрахованим або 

на всі верстви населення, або на його більшість). 

Журнальна типологія передбачає, що журнал є періодичним 

виданням, призначеним для первинної реальної аудиторії. 

У журнальних виданнях можна зустріти як малі форми публікацій, 

призначені для оперативного інформування, здобуття пріоритетності, 

апробації відомостей, так і великі форми публікацій, спрямовані на: 

1) глибокий аналіз фактів, подій, явищ плинного життя, 2) постановку тих 

чи інших проблем, важливих для суспільства та країни, 3) спонукання до 

широкої громадської дискусії тощо. 

Але все це розмаїття журнальних публікацій, на відміну від газет, 

ґрунтується на циклічності – регулярному (залежно від періодичності 

виходу в світ) оновленні інформації окресленого вище характеру. 

Аналіз журнальних періодичних видань як результат наукового 

пізнання не міг задовольнити наступні покоління дослідників, оскільки 
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такий аналіз не був доведений до кінця, що почали відчувати покоління 

науковців з другої половини минулого століття. Усвідомлення того, що 

типологія журналів – це не лише результат, а й метод наукового пізнання, 

який у комплексі із застосуванням інших методів може принести 

інтегральний результат і дати повну картину об’єкта та предмета 

дослідження, призвело до отримання нових якісних, верифікованих 

результатів. 

 

1.3. Методологічні аспекти дослідження журнальної періодики 

Під час вивчення ґенези жіночої культури та її віддзеркалення в 

універсальних і спеціалізованих друкованих виданнях був застосований 

цілий комплекс методів: опрацювання документів (з усіх відкритих 

інформаційних ресурсів), спостереження, аналіз, синтез, аргументування, 

цитування, посилання (апелювання). Безперечно, цього замало, коли 

йдеться про історичні засади дослідження. У зв’язку з цим було долучено 

історичний, історико-порівняльний і культурно-історичний методи. 

Зокрема, останній метод є методом дослідження журналістики (художньої 

публіцистики), художньої літератури та мистецтва, що використовує 

культуру як ключ до розуміння художнього процесу та ключ інтерпретації 

журналістського (публіцистичного)/художнього/мистецького твору. 

Культурно-історичний метод виходить з того, що культура є 

соціальною пам’яттю людства, суспільним продуктом діяльності людей і 

лише в її просторі журналістський (публіцистичний)/художній/мистецький 

твір може виникнути й здійснити себе як соціальний феномен, а також 

може бути сприйнятий і зрозумілий. Цей метод виходить з розуміння 

журналістики (художньої публіцистики), художньої літератури та 

мистецтва як частини загальної духовної культури та спирається на 

взаємодію художніх явищ із широким полем культури, зокрема з 
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художніми творами інших видів мистецтва. Вадою культурно-історичного 

методу є недооцінка художнього процесу, ототожнення історії 

журналістики (публіцистики), художньої літератури та мистецтва з 

історією суспільної думки, оперування ідеєю «середовища», неврахування 

соціальних факторів, що його зумовлюють. Саме тому для уникнення 

розуміння журналістського (публіцистичного)/художнього/мистецького 

твору як історико-культурної ілюстрації та вивчення замість журналістики 

(публіцистики)/художньої літератури/мистецтва історії культури в цілому, 

включаючи й суспільну думку, був застосований комплекс методів. Крім 

того, вказаний комплекс методів тісно пов’язаний з другим підрозділом 

першого розділу, де розглядаються теоретичні засади дослідження, – 

оскільки і ґенеза жіночої культури, й поява та розвиток періодичної преси 

та журналів як її підвиду є явищами єдиного широкого культурно-

історичного процесу, який перманентно осмислювався на теоретичному 

рівні упродовж численних століть. З огляду на неминучу теоретичну 

типологію, коли йдеться про встановлення внутрішніх зв’язків у межах 

одного журналу та зовнішніх зв’язків у міжжурнальних межах, арсенал 

застосованих методів дослідження був доповнений. 

Отже, як бачимо з теоретичного осмислення журналів як підвиду 

періодичної преси та виду журналістики, проведених зусиллями науковців 

минулого та сьогодення, спочатку ці вчені у своїх дослідженнях в 

основному використовували цілий комплекс методів вивчення журнальних 

періодичних видань: опрацювання документів (з усіх відкритих 

інформаційних ресурсів), спостереження, аналіз, синтез, аргументування, 

цитування, посилання (апелювання). 

При цьому особлива увага приділялася методу типології. 

Теоретична типологія у нашому випадку виконала роль 

методологічної основи та методичного інструментарію для 
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реконструювання концепції жіночого журналу, здатної забезпечити 

стратегію його функціонування. Загалом типологічний аналіз має три 

рівні: класифікаційний, типізаційний і структурно-функціональний. 

Класифікаційний рівень типологічного аналізу дав змогу з’ясувати 

зв’язки і закономірності розвитку досліджуваних об’єктів. 

Типізаційний рівень типологічного аналізу дозволив провести 

групування журналів загалом, і жіночих зокрема на основі типових рис 

видання. 

Структурно-функціональний рівень дав змогу виявити місію 

жіночого журналу, його інформаційну та комунікаційну природу, 

деонтологію, а також функції, принципи, ефективність і результативність 

його діяльності, склад редакції, автури та читацької аудиторії. 

У нашому дисертаційному дослідженні, присвяченому вивченню 

світоглядної трансформації журналу «Жінка», ми не могли не застосували 

також цілий комплекс методів. Згідно з Г. Лазутіною, група методів 

пізнавальної діяльності розподіляється на дві підгрупи: а) методів 

отримання відомостей; б) методів осягнення суті. До традиційних 

журналістських методів отримання відомостей відносяться три методи: 

1) опрацювання документів (з усіх відкритих інформаційних ресурсів); 

2) спостереження; 3) бесіда [235, с. 161–162, 167, 170]. 

Нами використані усі три названі методи. Так, метод опрацювання 

документів дав змогу вивчити літературні пам’ятки людства (Біблію, 

листування європейських гуманістів), періодичність, зміст і оформлення 

ключових періодичних видань різних епох, включаючи жіночі 

(британський журнал «Ladies Mercury» і британська газета «Daily Mirror» 

як трансформація невдалого проекту жіночого видання, американські 

журнали «Ladies’ Mercury», «The Ladies’ Home Journal», «Cosmopolitan», 

французький журнал «La Mode», російський журнал «Модное 
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ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета», українські 

журнали «Коммунарка Украины»/«Комунарка України»/«Радянська 

жінка», вибірково радянські видання журнали «Работница», «Крестьянка» 

та «Советская женщина», міжнародні жіночі журнали «Караван историй 

Россия», «Караван историй Украина», «Караван историй Беларусь», 

«Караван историй Казахстан», «Elle» «Harper’s Basaar», «Vogue», «Burda 

Moden»), матеріали та документи феміністських організацій різних країн і 

різних епох, матеріали наукових праць (тез статей, статей, навчальних 

посібників, підручників, хрестоматій, антологій, довідників, монографій), 

присвячених вивченню феміністського руху та періодичної преси різних 

країн і різних епох. Водночас використовувалася така конкретно-

соціологічна процедура, як вторинний аналіз даних, отриманих у 

результаті досліджень інших дослідників. 

При цьому залучення методу спостереження (простого, 

систематичного, журналістського, наукового) дало змогу одержати 

безпосереднє знання про типологію журнальних періодичних видань як 

результат наукового пізнання, про їхнє творче обличчя, інформаційну 

політику та форми її реалізації, архітектоніку, макетування й верстку. 

Додаткове залучення методу інтерв’ю (з головними редакторами жіночих 

журналів «Работница», «Крестьянка», «Панна», «Жінка») доповнило 

отримане знання. 

В ієрархії методології сучасного наукового пізнання метод 

спостереження заступає описовий метод як первинний метод обробки 

інформації. У комбінації з типологічним методом з’являється можливість 

класифікації й типізації, що й продемонстровано в дисертації як у випадку 

з журналами загалом, із жіночими журналами зокрема, а також із 

публікаціями в жіночих друкованих виданнях. 
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Тим не менше названі методи не могли вважатися самодостатніми у 

ході процедур верифікації. Логіка наукового дослідження диктувала 

застосування загальнонаукових методів індукції, дедукції, аналогій, 

аналізу та синтезу, що дало змогу одержати додаткове знання. 

Необхідно було залучити порівняння як метод емпіричного 

наукового пізнання, за допомогою якого робляться висновки про 

подібність чи відмінність об’єктів пізнання. Залучення в нашому 

дисертаційному дослідженні порівняння, культурно-історичного, історико-

порівняльного та історико-типологічного методів дозволило усвідомити 

динаміку змін, що відбувалися упродовж століть із журнальним контентом 

та його оформленням у різних країнах. Через метод порівняння вдалося 

простежити тематичну різноплановість періодичних журналів загалом, 

жіночих друкованих видань зокрема, а також публікацій у журналах для 

жінок. 

Метод порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. А 

метод узагальнення дозволив нам у дисертації застосувати низку 

споріднених методів. Йдеться передусім про зіставлення, протиставлення, 

коментування. 

Історичний та культурно-історичний методи дали можливість 

встановити та осмислити джерела вивчення журналів як виду періодичної 

преси на тлі ґенези жіночої культури та її віддзеркалення в періодичній 

пресі різних країн та епох. Використання історичного методу допомогло 

перевірити автентичність усіх джерел нашого дослідження, названих вище, 

що встановлюється за матеріальними ознаками (у нашому випадку 

паперовими журналами), за зовнішнім виглядом цих матеріальних ознак (у 

нашому випадку оформленням паперових журналів), за розробкою тем 

журнальних публікацій, за добором фактажу, за логікою викладу, за 

архітектонікою, за композицією, за мовою, стилем і тоном, за жанром 
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тощо. Крім цього, історіографію та джерельну базу дослідження дав 

можливість опрацювати бібліографічно-описовий метод. 

Згідно з Г. Лазутіною, до другої підгрупи з групи методів 

пізнавальної діяльності – методів осягнення суті – відноситься в 

основному метод аналізу, який спирається на: 

1) філософське знання, що відображає загальні закономірності 

природи та соціуму; 

2) знання про людину та суспільство, нагромаджені історією, 

психологією, соціологією, соціальною психологією, політекономією, 

правом, етикою – ключовими дисциплінами щодо розширення кругозору 

та збагачення ерудиції; 

3) знання, нагромаджені конкретними науковими дисциплінами, які 

відіграють для журналістів роль методів спеціалізації [235, с. 176–178] (те, 

що називається галузевою журналістикою – сільськогосподарською, 

екологічною, спортивною тощо та ґендерною журналістикою – жіночою 

або чоловічою). 

Використання цього методу дозволило безпомилково простежити 

цивілізаційний поступ людства, виокремити зародження та розвиток 

суспільних процесів (у нашому випадку – ґенезу періодичної преси, 

журналів як її підвиду, жіночих видань і феміністського руху) у 

зафіксованих наукою епохах: у первісному суспільстві, в античності, у 

середньовіччі, у Новий і Новітній часи. 

За допомогою історико-літературного, проблемно-тематичного та 

жанрово-стилістичного методів пізнання нам вдалося виокремити основні 

жанри та риси манери письма журналістів жіночих журналів різних країн і 

різних епох. На початковому етапі розвитку журнальних періодичних 

видань використовувалися замітка та звіт з елементами репортажу з групи 

інформаційно-публіцистичних жанрів, а також стаття, огляд, коментар, 
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рецензія, зарисовка з групи аналітично-публіцистичних жанрів. 

Починаючи з ХІХ століття, особливо з його другої половини й до сьогодні, 

до групи інформаційно-публіцистичних жанрів додалися повноцінний 

репортаж та інтерв’ю, до групи аналітично-публіцистичних жанрів 

додалися кореспонденція, репліка, портрет, розслідування. Крім них, до 

жіночих журналів із книжкових видань прийшли форми з групи художньо-

публіцистичних жанрів – нарис, есе, фейлетон, памфлет, а художня 

література дала жанри віршу, оповідання, новели, балади, повісті, роману, 

епіграми, усмішки. Зображальна журналістика дала жіночим журналам 

жанри фотозамітки, фотозвіту, фотоінтерв’ю, фоторепортажу, 

фотокореспонденції, фотоогляду, фотозарисовки (фотоетюду), 

фотопортрету, фоторозслідування, фотонарису, фотофейлетону, 

фотопамфлету, малюнка, карикатури, шаржу, колажу. 

Автори жіночих друкованих видань часто звертались у своїй 

творчості до таких публіцистичних прийомів, як гумор, сатира, іронія, 

сарказм, полеміка, дискусія, прогноз. 

Група методів пред’явлення фактів у готовому журналістському 

творі яку виділяє Г. Лазутіна, була використана під час вивчення 

публікацій об’єкта дисертаційного дослідження – українського журналу 

«Жінка». Публікації часопису вивчено як за допомогою методів 

висвітлення смислу наведених фактів – констатації, репортажного опису, 

реконструктивного опису, репортажної оповіді, реконструктивної оповіді, 

характеристики, пояснення, міркування, типізації, аргументування, 

переконування, – так і за допомогою методів привнесення до 

журналістського твору образів і нормативів, що існують в культурі – 

словесної інкрустації, цитування, посилання (апелювання), викладу, 

переосмислення [235, с. 179–188, 233]. 
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Нарешті, застосування методів дискурс-аналізу та контент-аналізу 

дало змогу отримати об’єктивну картину щодо концепції журналу 

«Жінка», його інформаційної політики та форм її реалізації, архітектоніки 

номерів, жанрового контенту публікацій, їхнього змісту та оформлення. 

Усі відзначені вище методи обов’язково ґрунтувалися на 

використанні хронологічного та системного методу, який дозволив 

поетапно, послідовно, комплексно та всеохопно подивитися на об’єкт і 

предмет дисертаційного дослідження. 

 

Висновки до Розділу 1 

Від гендерної нерівності в патріархатних суспільствах різних століть 

до трьох «хвиль» феміністського руху – такий шлях пройшли жінки у 

боротьбі за рівні права та свободи із чоловіками. Відповідним чином 

формувалась і жіноча преса, зокрема часописи для жінок. Молодіжна, 

освічена та честолюбна аудиторія нових дівочих і жіночих журналів 

почала витісняти традиційні «видання для домогосподарок». 

Величезний внесок у розвиток національної свідомості українських 

жінок зробили масові українські громадські організації («Жіноча громада», 

«Союз українок» та ін.) завдяки самовідданій політичній, освітній, 

мистецькій і волонтерській діяльності. В Українській РСР, яка тільки 

номінально вважалася незалежною, у короткий проміжок 1926–1933 років 

відбулося створення національної жіночої преси, зокрема журналу 

«Комунарка України», який прийшов на зміну своєму російськомовному 

аналогові «Комунарка Украины». Успішна «українізація» 

багатонаціональної підрадянської України (1926–1933 роки) змусила 

кремлівське керівництво силоміць припинити цей процес з одночасною 

ліквідацією будь-яких видань, у першу чергу українськомовних, які б 

сповідували національну ідею та відстоювали національну ідентичність. 
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Таким чином, вихід «Комунарки України» був припинений. Після 

розгрому Й. Сталіним лідерів «українізації» українськомовна жіноча 

періодика ледве животіла у вигляді «Селянки України», яка згодом змінила 

свою назву на «Колгоспницю України». 

Голодомор, знищення українських селян як виробників продуктів 

сільського господарства та головних годувальників країни, передача їхніх 

земель у колективне господарювання, перетік працездатного населення 

(особливо молоді) із сіл у міста призвели до жаданої Кремлем втрати 

українцями своєї національної ідентичності та самоідентифікації через 

процеси радянізації і русифікації на теренах СРСР. Українські жінки 

зусиллями більшовицького агітпропу були переорієнтовані на «будівничих 

світлого майбутнього» в усіх сферах соціального організму. За відсутності 

достатньої кількості чоловіків, котрі перебували в таборах і в’язницях, 

жінкам навіювалося працювати на будь-яких роботах (включаючи важкі 

фізичні навантаження) не шкодуючи ані сил, ані самого життя «на благо 

соціалістичної Батьківщини». 

Загалом подальший розвиток феміністського руху та повноцінний 

випуск жіночої періодики був перерваний у ХХ столітті двома світовими 

війнами та утворенням тоталітарних суспільств у Німеччини, Італії, 

Іспанії, Португалії, Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини, СРСР, 

Японії. Там здобутки жінок були знівельовані владою, а вся преса та 

радіомовлення перетворилися на пропагандистські рупори режимів. 

Лише повоєнні процеси денацифікації, дефашизації та декомунізації 

з паралельним розвитком спочатку радіостанцій і телеканалів, пізніше 

інтернет-видань створили наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть умови 

для функціонування розгалуженої мережі джерел масової інформації та 

гарантійного отримання різними соціальним групами (в тому числі 

жінками) медіатекстів, що перебували в їхній інформаційній «ніші». 
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Ґенеза жіночої культури, її віддзеркалення в універсальних і 

спеціалізованих друкованих виданнях, поява та розвиток журналів як 

підвиду періодичної преси вивчались у дисертації за допомогою комплексу 

методів наукового пізнання, названих Г. Лазутіною [235, с. 161–162, 167, 

170, 176–178, 179–188, 233]. Серед емпіричних методів варто назвати: 1) 

наукове спостереження – систематичне, цілеспрямоване, послідовне; 2) 

журналістське спостереження – включене; 3) опрацювання документів (з 

усіх відкритих інформаційних ресурсів); 4) інтерв’ю (з головними 

редакторами жіночих журналів «Работница», «Крестьянка», «Панна», 

«Жінка»). Це методи збирання первісної інформації. Крім цього, у 

дослідженні історіографії та джерельної бази дисертації було застосовано 

бібліографічно-описовий метод. 

Наступний етап наукового дослідження – аналіз та індукція, тобто 

роз’єднання предмета на його складники та процес логічного висновку на 

основі переходу від приватного положення до загального. А мета цього 

етапу одна: всебічне вивчення кожного складника предмета, що 

вивчається, та одержання розуміння про предмет, що вивчається, від 

простого до складного. 

Потім настає черга методів синтезу та дедукції, тобто з’єднання 

раніше виділених складників в єдине ціле та одержання розуміння про 

предмет, що вивчається, від складного (загального) до простого 

(одиничного). У дисертації також використано метод порівняння, що 

встановлює відмінність і схожість досліджуваних явищ. 

Застосування історичного методу та цілої низки методів, пов’язаного 

з ним, – історико-порівняльного, культурно-історичного та історико-

типологічного – випливає з необхідності виявити індивідуальні риси 

розвитку досліджуваного явища та обумовленість його нинішнього стану 

зі станом минулим. Цей етап дослідження доповнюється теоретичними 
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логічними розумовими операціями, що дозволяють виділити з усього 

розмаїття зв’язків дійсності найбільш істотні зв’язки. Тут на допомогу 

досліднику приходить типологічний метод вивчення журналів як підвиду 

періодичної преси. Журнальна типологія визначає часописи в основному 

за численними аудиторними ознаками, за регулярністю виходу в світ, за 

характером вміщуваної інформації, за її достовірністю, за поліграфічними 

характеристиками, за місцем випуску і сферою поширення. Типологія 

визначає інформаційну політику діяльності редакцій журналів, їхні 

взаємовідносини з політичними структурами країни, економічними 

інститутами, а також методи спілкування зі своєю аудиторією. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПЦІЯ ЖІНОЧОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ  

В НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ 

 

2.1. Редакційне бачення журналу для жінок у XVIII –  

початку ХХ ст. 

Вік Просвітництва визначив наперед характер просвітницької 

діяльності у виконанні керівників держав і церков та інтелектуальної еліти, 

які активно використовували в тому числі й друковану продукцію, 

включаючи періодичні газети та журнали, альманахи, книги. Сучасні 

науковці прагнуть переосмислити діяльність відзначених вище категорій в 

частині ґендерної рівності/нерівності. 

Як стверджує українська дослідниця Е. Шестакова: «Новим типом 

словесності є словесність масової комунікації (або як її визначали в XVII - 

XIX ст., словесність журнальна, журналізм), яка фактично відразу починає 

сприйматись як щось зовсім інше по відношенню до словесності 

художньої, проте неподільно з нею взаємопов'язане. Відчуття інакшості 

журнальної словесності – це відчуття грандіозного перевороту, вчиненого 

в культурі і в одному з її конституюючих проявів – 

писемності» [471, с. 392]. 

Так, російські вчені інтенсивно вивчають діяльність Катерини ІІ в 

плані ґендерної асиметрії. Як стверджує О. Минаєва, імператриця відкрила 

перші навчальні заклади для жінок, приділяючи в тому числі й увагу для 

підготовки вчительок. На цілі освіти та просвіти вона виділяла кошти 

навіть своєму опонентові М. Новикову – зокрема, на видання історичного 

журналу «Давня російська вівліофіка», присвяченого публікації архівних 

та інших матеріалів з історії Росії [272, с. 331–333]. З відома та дозволу 
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Катерини ІІ в 1779 році відкрився журнал М. Новикова «Модное 

ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета». 

З цього приводу В. Смеюха (вона ж В. Боннер-Смеюха. – О. К.) 

відзначає, що за задумом редактора та видавця, жіночий журнал повинен 

був виконувати два основні завдання: перше визначалося функцією 

розваги. Друге завдання – виховання аудиторії, підвищення її культурного 

рівня. Для М. Новикова культурно-просвітницька спрямованість видання 

була головною. 

Справа в тому, що після скасування обов’язкової служби посилилося 

прагнення дворянського стану до навчання. У суспільстві більше уваги 

почало приділятися літературі, музиці, театру. Внаслідок окреслених 

соціально-суспільних перетворень відбувалися зміни і в пресі: 

організовувалися видання, які висвітлювали розвиток наук, знайомили з 

літературою, різними культурними сферами. М. Новиков відкрив журнал, 

адресований жінкам, що не було випадковістю. Порівняно з чоловічою 

аудиторією жіноча залишалася менш освіченою. Дослідниця 

новиковського жіночого журналу припускає, що редактором і видавцем 

рухало стремління поповнити брак знань у жіночому читацькому 

середовищі через випуск літературного періодичного видання. Він мав 

намір публікувати твори, що сприяли в першу чергу духовному, 

моральному вдосконаленню читачок. Розважальний напрямок у рамках 

«Модного ежемесячного издания, или Библиотеки для дамского туалета» 

можна трактувати як отримання емоційного задоволення, естетичної 

насолоди [404, с. 53–58]. Крім цього, в іншому своєму журналі 

«Экономический магазин» М. Новиков виділяв кілька сторінок, де 

публікувалися поради для жінок. 

Посилення освітнього аспекту в європейській жіночій пресі 

відбулося в середині ХІХ ст. Так, у Великобританії з’явилися перші 
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коледжі відокремленої жіночої освіти упродовж 1848–1875 років. У 

Російській імперії, як і колись, найбільш поширеною формою жіночої 

освіти залишалося хатнє навчання – проте без наявності спеціальної 

літератури. Враховуючи складність одночасного викладання дівчатам 

академічних дисциплін і виховання молодого покоління в дусі певних 

моральних ідеалів, освічені росіянки на допомогу засновували жіночі 

періодичні видання. Так, у Санкт-Петербурзі О. Ішимова заснувала 

дитячий журнал «Звездочка» (1842–1863), журнал для дівчат «Лучи» 

(1850–1860). В останньому публікувалися науково-популярні матеріали з 

багатьох наук, а також з православного віровчення та моральної 

дидактики. Цей приклад підхопив В. Кремпин, котрий у своєму журналі 

«Рассвет» (1859–1862) друкував шкільні та університетські програми, 

завдяки яким журнал використовувався в процесі навчання. 

У 1870 році Європа та США перейшли на обов’язкову середню 

освіту, з приділенням підвищеної уваги до освіти вищої. Цей фактор став 

визначальним і для жіночої друкованої преси. За свідченням В. Смеюхи, 

вже до кінця ХІХ ст. жіночі журнали в основному складалися з рубрик, 

присвячених темам масового інтересу, що зосереджувався навколо сфер, з 

якими жінка мала часту справу: соціальної, релігійної, культурної, 

педагогічної, родинної і т. д. У виданнях помітно посилилась інформаційна 

функція, висвітлення жіночої тематики в умовах активізації соціально-

політичного середовища привело до відображення жіночими виданнями 

таких явищ, як розвиток феміністського руху, розширення сфери жіночої 

освіти, поширення жіночої фахової діяльності, зміна російського 

законодавства щодо становища жінки та сім’ї [394, с. 53–58]. 

У російській публіцистиці другої половини ХІХ ст. почали брати 

участь жінки, що було пов’язано із зростанням руху за емансипацію. Не 

даючи жінці отримати освіту, російське суспільство, тим не менше, 

втягувало її в сфери фізичної та інтелектуальної праці. При цьому оплата 
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жіночої праці була мізерною через вкрай низький рівень жіночої освіти. 

Така дискримінація викликала протест у юристів, учених, діячів культури 

та мистецтва. Одними з перших почали говорити про це видатні 

журналістки А. Панаєва, М. Вернадська, Є. Конраді, М. Цебрикова, 

К. Некрасова, З. Венгерова, А. Бородина, О. Драшусова, О. Ліхачова, 

О. Колтоновська [261, с. 108–118]. 

Це підтверджує у своєму дисертаційному дослідженні А. Жукова. За 

її даними, з 1904 року в Російській імперії видавався «Женский вестник», 

редагований жінкою-лікарем М. Покровською. Цей журнал приділяв увагу 

важкому становищу жінки-трудівниці й ставив собі за мету боротьбу за 

рівноправність жінок. Головною метою цього видання стало подолання 

політичної байдужості жінок аж до створення «жіночої партії». Навіть 

видання-опоненти – такі, як «Дамский мир», «Дамский листок», – з 

початком І Світової війни почали розповідати про героїчну поведінку 

жінок на війні. У березні 1914 року почав виходити журнал «Работница», 

який відмовився від протиставлення світу жінок та світу чоловіків. 

Видання ставило питання про відмирання інституту сім’ї, про 

усуспільнення виховання дітей, про громадське харчування [141, с. 13–14]. 

На початку ХХ ст. європейські та заокеанські жіночі журнали 

досягають помітного розквіту, що виявляється в закріпленні основних 

типів жіночої періодичної преси та їхньому розмаїтті. Зафіксовані нами 

тенденції підтверджуються висновками К. Митрохіної, яка в перші роки 

ХХ ст. виділяє журнали мод, сімейні та феміністські видання. На її думку, 

іншими загальними тенденціями цього періоду стали: рух від щомісячних 

видань до тижневих, аж до появи жіночих газет; перерозподіл 

співвідношення аполітичних, модних видань, сімейних і політично 

ангажованих на користь останніх; універсалізація видання, надання йому 

енциклопедичного характеру, збільшення в ньому кількості рубрик і 

розширення кола тем. 



65 

 

Для видань, що дожили до революції 1917 року, з точки зору 

К. Митрохіної, ймовірно, було два варіанти майбутнього. Переважна їхня 

більшість припинила своє існування, деякі вижили, більше того – зберегли 

назви. Вони опинилися на початку розвитку нового періоду цього ринку 

періодичних видан [276, с. 293–294]. 

Подальший розквіт жіночих періодичних видань був перерваний 

двома світовими війнами та утворенням на значній території Європи та 

Азії тоталітарних режимів, чия ідеологія – комунізм (СРСР), фашизм 

(Італія, Японія, Іспанія, Португалія), нацизм (Німеччина) – відводила жінці 

особливе місце в житті цензурованого суспільства, а також жіночій пресі в 

системі ЗМІ. 

 

2.2. Особливості існування жіночого журналу  

в тоталітарному СРСР 

У Радянському Союзі стаття В. Леніна «Партійна організація та 

партійна література» (1905) визначила наперед обов’язок усіх членів 

суспільства, охоплених комуністичною владою, інтенсивно працювати на 

режим незалежно від своїх політичних поглядів. Принцип демократичного 

централізму – центральний у статуті правлячої партії – визначав систему 

та структуру партійної преси, в якій стінні газети підпорядковувалися 

багатотиражним газетам, багатотиражки підпорядковувалися районним 

або міськрайонним виданням, ті у свою чергу – міським, міські – 

обласним, обласні – республіканським, останні – центральним. 

Не була винятком система радянських жіночих журналів, в якій 

функціонували видання центральні («Работница», «Крестьянка», пізніше 

«Советская женщина»), місцеві та національними мовами. Ця жіноча 

періодика майже відмовилася від напрацювань минулого: мляво велися 

розділи белетристики, а матеріали з домознавства, медицини, педагогіки 
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публікувалися на останніх сторінках як малоактуальні. Майже не 

висвітлювалися теми та проблеми, цікаві читачкам у силу їхнього 

природного призначення, що призводило до інформаційного дисбалансу 

масової аудиторії. 

В основу жіночих газет і журналів була покладена популяризація 

засад радянського ладу серед представниць прекрасної статі. У структурі 

редакцій з’явилися пропагандистські відділи з комуністичного виховання 

жінок, з висвітлення їхньої діяльності в промисловості та сільському 

господарстві, з міжнародного жіночого руху. Зрозуміло, що приватна 

жіноча періодична преса припинила своє існування. 

Тим не менше у 1920-х роках минулого сторіччя спостерігався 

відносний плюралізм думок і свобода преси, чому є кілька причин. По-

перше, всередині правлячої партії існував ліберальний партійний дискурс, 

привнесений з часів еміграції. По-друге, конкуруючі між собою в боротьбі 

за владу угруповання Й. Сталіна, Г. Зинов’єва, Л. Каменєва, Л. Троцького 

та інших вождів у боротьбі за владу могли пропускати в пресу (навмисно 

чи ненавмисно) точки зору, альтернативні генеральній лінії компартії.  

По-третє, лідери республік – у першу чергу в Україні О. Шумський, 

М. Скрипник та ін. – де-юре виконуючи постанову 12-го партз’їзду  

1923 року про тактику «вкорінення комунізму на неросійських околицях», 

де-факто перетворили її на політику українізації. 

Ось що з цього приводу зауважує історик Ю. Шаповал: «За 

переписом населення 17 грудня 1926 року, в Україні мешкало більше 

29 млн. чоловік, з них українців – більше 23 млн., росіян – 2 млн. 700 тис., 

євреїв – більше 1,5 млн. чоловік. Українську мову визнали рідною більше 

22 млн., російську – близько 4,5 млн. У містах України українську визнали 

рідною майже 2 млн. чоловік, у селах – більше 20 млн. Питання: кого 

власне «українізувати»? Передусім – чиновників, партійно-державний 



67 

 

апарат, який в основному складався не з українців. Недарма ж у 1923 році 

на 12 з’їзді РКП(б) Бухарин за складом назвав компартію більшовиків 

України російсько-єврейською… 

Першого жовтня 1924 року Шумського призначають народним 

комісаром освіти України. Наркомат освіти, а значить, насамперед нарком 

відповідав, принаймні, за три сфери. По-перше, це проведення 

«українізації» навчальних закладів – від шкіл до вищих навчальних 

закладів. По-друге, забезпечення того, щоб українська мова була мовою не 

лише народу, а й мовою усієї створеної більшовиками в Україні держави, 

усіх її структур, діловодства, мовою партійно-державного апарату. По-

третє, це розвиток української культури та культур інших народів в 

Україні» [459]. 

Відповідно до цього ще 1920 року був заснований журнал 

«Коммунарка Украины» як попередниця повоєнного видання «Радянська 

жінка», а після 1991 року – журналу «Жінка». Невеликий тираж та 

відносно нечаста періодичність (двічі на місяць) разом з продиктованими 

комуністичними засадами визначили наперед невисоку популярність 

більшої частини номерів. Тим не менше у відзначений вище короткий 

період непу це та однотипні йому видання проголошували на своїх 

полосах «ідеали визвольної боротьби», «досвід короткого періоду власної 

державності», «створення пристосованої до нових національних потреб і 

до поширеної ролі жінки-громадянки жіночої організації», «повоєнні 

досягнення жіноцтва усіх майже культурних країн світу», готуючи 

українське жіноцтво для масової, організованої національної праці на 

благо Батьківщини. 

У рамках політики українізації російськомовна «Коммунарка 

Украины» була закрита, і замість неї з 1926 року почав виходити новий 

жіночий українськомовний журнал «Комунарка України». На її сторінках 
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українські феміністки досліджуваного періоду, не відмежовуючись від 

чоловіків, не вступаючи в безпредметну боротьбу обох статей, що ширять 

зневіру в народних масах, закликали усіх втихомирювати партійні свари, 

пропонували спільну працю для народного добра, службу українському 

національному відродженню задля духовної концентрації сил української 

культури та зближення східних і західних земель розмежованої штучними 

кордонами Вітчизни. 

Минув час, наголошував журнал «Коммунарка Украины», коли 

жінки дбали винятково про домашнє вогнище. Саме життя наказувало 

жінці стати опліч з чоловіками для підбадьорювання слабодухів та надання 

прикладу для суспільної праці. 

Водночас метрополія вкладала в поєднання ролей матері й 

трудівниці зовсім інший смисл. У тоталітарній державі всі повинні були 

працювати без винятку. Працюючі жінки радянської формації без сім’ї та 

дітей повинні були засуджуватися громадськістю. Непрацюючі жінки-

матері засуджувалися державою. Від усіх працюючих жінок без винятку 

вимагалося демонструвати жертовність при виконанні своїх 

функціональних обов’язків на робочому місці (у першу чергу на важких 

фізичних роботах). Після розправи над опозиціями всередині компартії в 

1920-х – першій половині 1930-х років, після згортання національної 

політики в республіках (до 1934 року), що для України вилилося в 

Голодомор, знищення приватного селянського сектора як основної 

продовольчої бази республіки, ув’язнення та смерть мільйонів незалежних 

підприємців з паралельним згортанням феміністичного руху та закриттям 

жіночої періодики відповідного спрямування, жіночі журнали потрібно 

було популяризувати в іншому ракурсі. 

Для цього компартія здійснила ряд заходів. Так, за даними 

Ю. Гусєвої, з кінця 1920-х років створюється міф про жінку-робітницю, 
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котра повністю віддається будівництву «світлого майбутнього», жіноча 

сутність нівелюється. Звільнення жінки від родинного та побутового ярма 

здійснюється через усуспільнення побуту (заснування будинків-комун) та 

громадське виховання дітей (функціонування цілодобових ясел і дитячих 

садків). Сім’я перестає бути цінністю, пропагується вільне кохання. У цей 

період жінка починає відігравати більш-менш активну роль у політичному 

житті – зокрема, через створення жіночих рад. На думку дослідниці, з якою 

можна погодитись, це було лише черговим необхідним кроком 

радянського уряду щодо зрівняння прав чоловіків і жінок, аби покласти на 

останніх усе нові та нові обов’язки. 

У період тоталітарного режиму жінка виглядає як іграшка: її 

практично змушують мати максимальну кількість дітей, їй непросто 

розлучитися з чоловіком внаслідок дороговизни та складності заходу. І 

водночас у пресі культивується міцна радянська сім’я. Розвивається важка 

промисловість, і брак робочих рук змушує жінок працювати в народному 

господарстві, в тому числі й на важких роботах. Так політика формує в 

пресі образ жінки-матері-трудівниці. Жінка – об’єкт політики держави і 

нічого більше, вона знаряддя побудови «світлого майбутнього», її 

особисте, приватне життя – суспільно зумовлене. Створення культового 

міфа про цінність жінки-матері, матері-героїні – лише спроба підвищити 

народжуваність, уникнути загрозливої демографічної кризи, викликаної 

війною, масовими репресіями та голодом. Розформування жіночих рад 

стало символом того, що жінка та політика – речі несумісні. Жінки 

перестали брати участь у політичному житті, хоча їхня участь 

продовжувала збільшуватись [116]. 

Отже, «звільнену енергію» активісток феміністського руху потрібно 

було скерувати в потрібне тоталітарній державі річище. За даними 

О. Минаєвої, у період першої п’ятирічки в пресі була розгорнута широка 

кампанія із залучення жінок у виробництво. Реалізувати право на рівну 
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освіту мільйони жінок ще не встигли, через що в основному займалися 

малокваліфікованою та фізично важкою працею, яка не вимагає особливих 

знань. Йдеться фактично про всі види фабрично-заводських, машинних, 

ремонтно-будівельних, вантажних і різноробочих спеціальностей. На 

думку журналу «Работница», слюсарний фах особливо підходить жінкам. 

«Слюсарна справа не вимагає особливо значної м’язової напруги, не 

вимагає підняття великої ваги. Слюсарна справа цілком доступна людині 

середньої фізичної сили, вона не містить у собі яких-небудь особливих 

шкідливостей. Жінка без усілякої шкоди для свого організму може 

займатися слюсарною справою», – пише лікар на сторінках цього журналу 

в 1933 році. 

Внесок жінок у справу індустріалізації оцінювався радянською 

пресою залежно від їхніх трудових рекордів. Постійно підкреслювалася 

необхідність залучення все більшої кількості жінок у виробництво. 

Питання про те, наскільки відповідає жіночій фізіології та жіночому 

призначенню наведений вище перелік професій, навіть не ставилось [263]. 

Однією з перших цієї проблемою зацікавилася російська дослідниця 

А. Гребеніна. Вона відзначила, що орієнтація газет на масу й поглинання 

цією масою окремої людини зберігається в практиці управління досить 

довго, тобто функції журналістських матеріалів про людей – цього 

важливого засобу реалізації виховних завдань за допомогою преси – 

стають уже із самого початку значно обмеженими. 

Отже, потреби суспільства у вигляді керівних ідей, принципів, 

теорій, концепцій впливали на спосіб їхнього трактування з боку преси. 

Вимога комуністичного режиму «агітувати фактами» привела до того, що 

в роки перших п’ятирічок більшість трудових успіхів досягалася за 

рахунок ентузіазму, граничного фізичного напруження. Газетам досить 

було назвати прізвище, місце, «виробіток», і усі повинні були рівнятися на 
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«маяк виробництва». Але й тоді, якщо успіх досягався і завдяки вмілій 

організації праці (як приклад, тут можна навести відомі усій країні імена 

стахановців), читачі в листах до редакцій газет і журналів просили 

детальніше розповісти про рекорди. У цьому випадку пресові публікації 

доповнювалися технологічними подробицями. 

Збереженню на шпальтах періодики журналістських текстів 

усталеного типу – поверхових барабанних матеріалів зі сфери 

матеріального виробництва – сприяла така ж гостра економічна ситуація, 

що існувала і в перші після Другої Світової війни роки відновлення 

народного господарства [105]. 

Не заперечуючи можливості такого використання газет і журналів і 

виправданості його в певний історичний період, слідом за А. Гребеніною 

відзначаємо небезпеку, яку цей прийом таїв у собі в разі його 

абсолютизації. Зведення діяльності періодичного видання до переліку імен 

передовиків, констатації фактів, ігнорування описової, роз’яснювальної та 

оціночної інформації позбавляло журналістські матеріали переконувальної 

сили – такого значного фактора у виховній роботі. Природно, порушилася 

рівновага у бік фактографування на шкоду аналізу, узагальненню й 

типізації. 

Орієнтація на агітацію фактами збіднювала й пізнавальну діяльність 

журналістів. Вона сприяла створенню та закріпленню професійної 

установки у малодосвідчених на той час пресовиків на поверхову 

взаємодію з людьми. А також блокувала формування такого необхідного 

для журналістського фаху інтересу дописувачів до особистості героїв їхніх 

матеріалів. 

Другий поряд із засобом напрямок діяльності преси, пов’язаний з 

проблемою відображення людини, виявився у створенні на її полосах 

зразків праці передовиків виробництва з метою передачі їхнього досвіду 
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усім трудящим і виховання останніх у дусі чесного та сумлінного 

ставлення до праці й громадського господарства. Іншими словами, і тут 

виділялася не особистість, а її праця. 

Таким чином, у ситуації, коли на практиці закладалися основи 

журналістського професіоналізму, пріоритетним виступало емпіричне 

пізнання людини з властивими йому (журналістському професіоналізмові) 

методами – спостереженням та описом, що фіксують зовнішні прояви 

об’єкта. Натомість внутрішні прояви об’єкта (особистості, героя/ героїні 

публікації) рідко залишалися розкритими до кінця [105]. 

У будь-якій державі правлячий режим транслює в суспільство ту чи 

іншу ідеологію у вигляді численних тез (ідеологем), які є концептами, що 

закріпилися в масовій свідомості. Залежно від переслідуваних цілей 

ідеологеми можуть носити нейтральний характер або бути позитивно чи 

негативно забарвлені. Останніх випадків набагато більше, оскільки вплив 

на свідомість суспільства здійснюється за допомогою комплексу 

комунікативних технік і пропагандистських технологій, які насичуються 

глибоким символічним смислом і подаються в гранично емоційній формі. 

Подібний симбіоз сприяє створенню бінарних опозицій, зрозумілих 

пересічній людині як об’єкту впливу навіть на простому, побутовому рівні. 

Базовим у цьому плані є дихотомія «свій – чужий», яка від особистості 

поширюється на соціальну групу або навіть весь соціум. 

При цьому активується ряд способів, зокрема паралінгвістичних, які 

використовуються для передачі оціночної, емоційно насиченої інформації 

у сфері масової комунікації. Комунікативісти, соціальні психологи, 

політологи, журналістикознавці та зацікавлені представники інших 

наукових шкіл вивчають сталі стереотипи свідомості, міфологеми та 

ідеологеми як складники паралінгвістичного способу завдяки своєму 

потужному сугестивному впливові на підсвідомість і кінцеву поведінку 
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адресата. Тепер зрозумілішою стає думка відомого теоретика та практика 

міфології ХХ ст., французького філософа Р. Барта, котрий уважав ЗМІ 

головним інструментом різноманітних ідеологем. 

Характерною особливістю сталінського уряду була імітація 

значущості ролі громадських інституцій у СРСР за допомогою тих самих 

ідеологем («всенародне обговорення та прийняття» Конституції 1936 року, 

«допомога світової спільноти Єврейському антифашистському комітетові» 

в 1942–1948 роках тощо). 

У другому розділі дисертації проведено триступінчастий 

порівняльний аналіз використання ідеологем як паралінгвістичного 

способу для передачі оціночної інформації в публікаціях жіночого 

журналу. 

Перший ступінь. Це порівняльний аналіз використання ґендерних 

маркерів у публікаціях російськомовного часопису «Коммунарка 

Украины» (1920 року) та його українськомовного аналогу – «Комунарка 

України» (1934 року) з метою виявлення суспільних ґендерних ідеологем в 

названих вище журналах у виділених роках (застосовано метод дискурс-

аналізу) і визначення частотності їхнього вживання у порівняльний спосіб 

(застосовано метод контент-аналізу). 

Отже, етапи проведеного дослідження були такі: 1) визначення 

сукупності джерел/контенту – журнал «Коммунарка Украины» і його 

українізований варіант «Комунарка України»; 2) формування вибіркової 

сукупності контенту – здвоєні номери довоєнного видання за 1920 рік 

(№ 1–2), і за 1934 рік (№ 9–10) та наявні в них суспільні ґендерні 

ідеологеми; 3) виявлення лінгвістичних одиниць і 4) виділення одиниць 

обчислення – тих самих ґендерних ідеологем у вигляді фемінітивів і 

маскулінітивів; 5) процедура обчислення – підрахунок кількості 

використаних ґендерних ідеологем у кожному медіатексті кожного номера. 
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При цьому в рамках теми «Ґендерні ролі жінки в медіатекстах 

російськомовного журналу «Коммунарка Украины» та його 

українськомовного аналогу «Комунарка України» було виділено такі 

підтеми: «статево-вікова диференціація», «сімейна диференціація», 

«приватна комунікація», «станова диференціація», «фахова 

диференціація», «соціально-політична диференціація», «ідеологічна 

диференціація», презентовані виявленими ідеологемами; 6) інтерпретація 

отриманих результатів відповідно до цілей і завдань нашого дослідження – 

порівняння документів, що містять ґендерні ідеологеми та порівняння 

таких медіатекстів у динаміці за роками. 

Результати дослідження показали, що в підтемі «статево-вікова 

диференціація» як у 1920 році, так і чотирнадцять років по тому було 

виявлено одну основну ідеологему: «жінка». Частотність вживання цієї 

ідеологеми в одній публікації «Коммунарки Украины» за 1920 рік (№ 1–2) 

і «Комунарки України» за 1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 16  1-а публікація – 9 

2-а публікація – 46 2-а публікація – 0 

3-я публікація – 11 3-я публікація – 1 

4-а публікація – 17 4-а публікація – 1 

5-а публікація – 10 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 4 6-а публікація – 0 

7-а публікація – 13 7-а публікація – 2 

8-а публікація – 10 8-а публікація – 0 

9-а публікація – 8 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 12 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 9 11-а публікація – 0 
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12-а публікація – 7 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 1 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 5 14-а публікація – 1 

15-а публікація – 9 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 4 16-а публікація – 0 

У підтемі «сімейна диференціація» як у 1920 році, так і чотирнадцять 

років по тому було виявлено чотири ідеологеми: «домогосподарка», 

«матір», «дружина» та «нянька». Частотність вживання названих ідеологем 

в одній публікації «Коммунарки Украины» за 1920 рік (№ 1–2) і 

«Комунарки України» за 1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 9 2-а публікація – 0 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 21 

4-а публікація – 1 4-а публікація – 4 

5-а публікація – 4 5-а публікація – 1 

6-а публікація – 1 6-а публікація – 2 

7-а публікація – 25 7-а публікація – 1 

8-а публікація – 13 8-а публікація – 4 

9-а публікація – 8 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 7 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 0 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 36 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 3 15-а публікація – 0 
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16-а публікація – 0 16-а публікація – 3 

 

У підтемі «приватна комунікація» як у 1920 році, так і чотирнадцять 

років по тому було виявлено дві ідеологеми: «пліткарка» і «товаришка» в 

значенні «подруга». Частотність вживання цих ідеологем в одній 

публікації «Коммунарки Украины» за 1920 рік (№ 1–2) і «Комунарки 

України» за 1934 рік (№ 9–10) дорівнює нулю, за винятком: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 1 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 1 

10-а публікація – 1 16-а публікація – 0 

 

У підтемі «станова диференціація» як у 1920 році, так і чотирнадцять 

років по тому було виявлено такі ідеологеми: «робітниця», «селянка», 

«рабиня капіталу», «раба із рабинь», «козачка», «солдатка-вдова», «знатна 

дама». Частотність вживання названих ідеологем в одній публікації 

«Коммунарки Украины» за 1920 рік (№ 1–2) і «Комунарки України» за 

1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 11 2-а публікація – 5 

3-я публікація – 103 3-я публікація – 16 

4-а публікація – 41 4-а публікація – 4 

5-а публікація – 22 5-а публікація – 2 

6-а публікація – 31 6-а публікація – 1 

7-а публікація – 31 7-а публікація – 10 

8-а публікація – 22 8-а публікація – 3 
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9-а публікація – 16 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 46 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 1 11-а публікація – 1 

12-а публікація – 28 12-а публікація – 2 

13-а публікація – 14 13-а публікація – 1 

14-а публікація – 14 14-а публікація – 1 

15-а публікація – 23 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 5 16-а публікація – 3 

 

У підтемі «фахова диференціація» як у 1920 році, так і чотирнадцять 

років по тому було виявлено такі ідеологеми: «прислуга», «праля», 

«швачка», «медсестра», «санітарка», «завідувачка господарством», 

«слухачка медкурсів», «міліціонерка», «акушерка», «лікарка», «керівниця 

дитясел», «засідателька суду», «суддя», «залізничниця», «службовка», 

«чорнороб», «слюсар», «бригадир», «інструктор», «майстер», «учениця 

швачки», «завідувачка їдальні», «обліковиця», «провідниця вагонів», 

«бригадир поїзду», «прибиральниця», «офіціантка», «приймальниця 

готових виробів». Частотність вживання цих ідеологем в одній публікації 

«Коммунарки Украины» за 1920 рік (№ 1–2) і «Комунарки України» за 

1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 3 2-а публікація – 7 

3-я публікація – 3 3-я публікація – 2 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 1 6-а публікація – 0 
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7-а публікація – 2 7-а публікація – 3 

8-а публікація – 1 8-а публікація – 0 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 2 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 1 

11-а публікація – 4 11-а публікація – 0 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 10 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 1 14-а публікація – 2 

15-а публікація – 3 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

 

У підтемі «соціально-політична диференціація» як у 1920 році, так і 

чотирнадцять років по тому було виявлено такі ідеологеми: «громадянка», 

«делегатка», «депутатка», «патронеса», «активістка», «член профспілки», 

«громадський інструктор», «ударниця», «учасниця конкурсу/конференції», 

«робкорка», «робкорка/робсількорка», «редактор стінгазети». Частотність 

вживання зазначених ідеологем в одній публікації «Коммунарки Украины» 

за 1920 рік (№ 1–2) і «Комунарки України» за 1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 5 2-а публікація – 1 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 16 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 5 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 2 

6-а публікація – 2 6-а публікація – 3 

7-а публікація – 1 7-а публікація – 2 
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8-а публікація – 0 8-а публікація – 6 

9-а публікація – 1 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 5 10-а публікація – 2 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 4 

12-а публікація – 2 12-а публікація – 14 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 5 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 4 

 

У підтемі «Ідеологічна диференціація» як у 1920 році, так і 

чотирнадцять років по тому було виявлено такі ідеологеми: «соціал-

демократка», «соціалістка», «рівноправка» в значенні «феміністка», 

«комуністка», «інструктор жінвідділу», «організатор жінвідділу», 

«більшовичка», «агітаторка», «комсомолка», «фашистка». Частотність 

вживання вказаних ідеологем в одній публікації «Коммунарки Украины» 

за 1920 рік (№ 1–2) і «Комунарки України» за 1934 рік (№ 9–10) становить: 

1920 рік (№ 1–2) 1934 рік (№ 9–10): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 5 2-а публікація – 1 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 2 

4-а публікація – 2 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 3 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 5 6-а публікація – 1 

7-а публікація – 7 7-а публікація – 4 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 0 
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9-а публікація – 0 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 1 11-а публікація – 0 

12-а публікація – 20 12-а публікація – 1 

13-а публікація – 1 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 4 14-а публікація – 1 

15-а публікація – 75 15-а публікація – 1 

16-а публікація – 11 16-а публікація – 0 

 

Фактично результати дискурс-аналізу та контент-аналізу, отримані 

авторкою дисертації, підтверджують результати інших дослідниць 

журналістики та ґендеру, наведені вище. Схожих результатів досягла й 

дослідниця журналістики та ґендеру О. Пода, яка за дещо схожою, але все 

ж таки відмінною методикою дискурс-аналізу та контент-аналізу виявила 

та підрахувала фемінітиви, маскулінітиви та маскулізми в заголовках 

публікацій журналу «Радянська жінка» з другої половини 1940-х до 1980-х 

років [327, с. 449–466]. 

Цікавим з точки зору отриманих результатів дискурс-аналізу та 

контент-аналізу виглядає запитання: «Наскільки відмінним є вживання 

суспільних ґендерних ідеологем і частотність їхнього вживання до Другої 

світової війни і після неї?» Адже у повоєнний час радянський уряд 

дозволив Україні як новоспеченому членові ООН заснувати 1946 року 

жіночий журнал «Радянська жінка»
2
 – за аналогією з центральним 

виданням «Советская женщина». 

                                                 
2
 Відсутність відомостей про «Радянську жінку» в довідковій літературі, надто довге перебування 

журналу на архівних полицях спричинило неточності у визначенні засновників, періодичності видання 

«Радянської жінки». – Прим. авт. 
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Уже в перший рік свого існування «Радянська жінка» здобула 

неабияку популярність. Варто відзначити, що редакційна колегія журналу 

складалася з відомих представниць української політики, науки, культури, 

котрі водночас віддавали багато часу громадські діяльності: 

В. Василевської, І. Вільде, О. Іваненко, Я. Корнієнко, Л. Кухаренко, 

М. Литвиненко-Вольгемут, М. Луговиківни та інших. Добором публікацій 

та масовоорганізаційними заходами вони вміли зацікавити українських 

громадянок, залучати їх до співпраці. 

Починаючи з 1946 року щомісячний тираж становив 15 тисяч 

примірників. Із 1949 року засновником видання стали Українська 

республіканська рада профспілок і Спілка письменників України. 

Заснування «Радянської жінки» – знаменна подія для всієї України. 

Величезне значення видання мало для національного усвідомлення 

затурканої жінки-селянки, для її культурного піднесення і перетворення на 

справжню жінку-громадянку. 

Ось перелік постійних рубрик «Радянської Жінки» за 1946–1956 

роки: «В соціалістичному змаганні міцніє наша дружба», «Жінки-

раціоналізатори», «Майстри високих врожаїв», «Наші славні жінки», «На 

допомогу жіночим радам», «З досвіду рад громадських працівниць», 

«Видатні жінки братніх республік», «По нашій рідній країні», «Домашні 

господарки ідуть на виробництво», «Обмін досвідом», «Наші зарубіжні 

гості», «Жінки країн народної демократії», «Жінки капіталістичних країн», 

«Інтерв’ю «Радянської жінки», «Бесіди вчених», «Видатні жінки 

минулого», «Лекторій для батьків», «Консультація», «Поради молодим 

господаркам», «Педагогічні поради», «Медична порада», «Кулінарні 

поради», «Спорт», «Курс крою та шиття», «Курс рукоділля», «Моди», 

«Бібліографія», «Наш календар», «З щоденника природи», «Відповіді 

читачам», «Листування редакції», «З листів наших читачів», «Нам 
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пишуть», «Слідами наших виступів». Зрозуміло, не всі рубрики виникли 

одночасно. У процесі становлення «Радянської жінки» виникали нові, інші 

зникали. 

Редакція багато та охоче публікувала листи читачів [242; 244]. 

Якісна зміна внутрішньо- та зовнішньо-політичної ситуації 

(підтверджене Конституціями СРСР і УРСР право жінки брати участь у 

громадсько-політичному житті, включаючи участь у виборах, у 

міжнародному жіночому русі, матеріальна підтримка) дозволила 

збільшити тираж часопису. 

Співвідношення внутрішніх і зовнішніх тем у журналі «Радянська 

жінка» за 1952 рік показує таблиця 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Співвідношення внутрішніх і зовнішніх тем 

1952 

 

Загалом Внутрішні теми; з них 

присвячені Україні 

Зовнішні теми 

№ 1 34 30 (88,24%); 16 (47,06%) 4 (11,76%) 

№ 2 52 48 (92,31%); 30 (57,70%) 4 (7,69%) 

№ 3 48 41 (85,42%); 28 (58,33%) 7 (14,58%) 

№ 4 50 48 (96%); 19 (38%) 2 (4%) 

№ 5 46 39 (84,78%); 21 (45,65%) 7 (15,22%) 

№ 6 43 35 (81,40%); 18 (41,86%) 8 (18,60%) 

№ 7 52 50 (96,15%); 23 (44,23%) 2 (3,85%) 

№ 8 48 42 (87,50%); 20 (41,67%) 6 (12,50%) 

№ 9 39 38 (97,44%); 34 (81,18%) 1 (2,56%) 

№ 10 30 16 (53,33%); 11 (36,67%) 14 (46,67%) 

№ 11 35 32 (91,43%); 22 (62,86%) 3 (8,57%) 

№ 12 46 35 (76,08%); 20 (43,48%) 11 (23,92%) 
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З метою замовчування повоєнного неврожаю, голоду й репресій на 

тлі зруйнованого промислового комплексу, розореного села та житлового 

фонду на території України, Білорусії, європейської частини Росії та 

Прибалтики радянський агітпроп міг зміщувати акценти з відродження 

промисловості та сільського господарства на пропаганду соціалізму зовні. 

Вагомою потугою у цій справі мали стати різноманітні жіночі організації, 

які «боролися за мирне співіснування соціалізму та капіталізму», за 

рівноправність жінок і захист дітей від будь-якого насильства. Участь в 

Антифашистському комітеті радянських жінок, у Міжнародній 

демократичній федерації жінок широко висвітлюється центральним 

жіночим органом у Москві «Советская женщина», відповідними 

республіканськими виданнями (від України – журналом «Радянська 

жінка»). Крім цього, міжнародні Сталінські (після смерті Й. Сталіна – 

Ленінські) премії присуджувалися громадським діячкам зарубіжних країн 

за збіг їхньої соціальної позиції з політикою СРСР. У такому разі 

редакційна політика жіночих журналів передбачала активне висвітлення 

поглядів і вчинків лауреаток. 

Так, громадська діяльність архітекторки й голови корпорації з 

житлового будівництва міста Стівнадж Лондонського графства Моніки 

Фелтон була 25 квітня 1952 року увінчана міжнародною Сталінською 

премією «За зміцнення миру між народами». Про це оперативно 

повідомила «Радянська жінка» [440, с. 3–4]. Справжнім активним борцем 

за мир М. Фелтон стала з того часу, коли в травні 1951 року повернулася з 

Корейського півострова, куди їздила разом з іншими 20 жінками – 

представницями 18 країн у складі Міжнародної жіночої комісії з 

розслідування воєнних злочинів у Кореї від жіночої організації «Комітет 8 

березня». За свідченням колежанок, у дорозі британка з недовір’ям 

ставилася до повідомлень про злодіяння американських та англійських 
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військовослужбовців і говорила, що повірить фактам і тільки фактам, які 

побачить на власні очі. 

Те, що Моніка Фелтон побачила на корейській землі, вона виклала у 

12-сторінковій брошурі «Що я бачила в Кореї». «Я бачила 

багатостраждальну країну, – писала М. Фелтон, – в руїнах і згарищах; я 

бачила величезні нашвидку зариті могили, в яких лежали сотні і тисячі 

замордованих і вбитих ні в чому неповинних жінок і дітей, безутішні 

сльози матерів і осиротілих дітей. Скрізь я бачила велике горе, але разом з 

цим горем я бачила рішучість і незламний дух корейського народу 

боротися за свою свободу та незалежність. 

Корейські жінки запитували мене, чому англійські солдати у складі 

військ ООН прийшли вбивати корейський народ. Молода кореянка-мати, в 

якої англійські солдати вбили єдиного чотирирічного сина, запитала мене: 

«Чи правда, що в Англії не люблять маленьких дітей?» 

Я бачила осколки бомб і снарядів з написами: «Зроблено в 

Британії»… 

На англійських жінках лежить важка відповідальність за те, що 

відбувається в Кореї. Виконуючи свою клятву перед могилами вбитих, я 

написала ці рядки, аби донести правду про Корею до англійського народу, 

до кожного свого співвітчизника та розповісти про злочинні дії 

англійського уряду, який безчинствує разом з урядом США на корейській 

землі» [487]. 

Брошура М. Фелтон швидко розійшлась у Великобританії. Крім того, 

звіт про свою поїздку громадська діячка відіслала на адресу англійського 

уряду, а сама почала виступати на численних мітингах, збираючи підписи 

за негайне припинення війни на Далекому Сході та мирне врегулювання 

корейського питання. 
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Проти Моніки Фелтон виступили деякі члени парламенту – 

консерватори та лейбористи, вимагаючи притягти її до суду за державну 

зраду, застосувавши закон, за яким карають стратою. Урядові чиновники 

поспішили звільнити її з роботи, лейбористські вожді виключили її з 

партії. На захист громадської діячки виступила Міжнародна демократична 

федерація жінок, яка від імені 135 мільйонів жінок 64 країн висловила 

протест англійському урядові. Останній змушений був припинити судову 

справу проти М. Фелтон [438]. 

Похвально з професійної точки зору вчинила редакція «Радянської 

жінки», надавши дещо згодом свої сторінки для викладу власних поглядів 

самій Моніці Фелтон. Лауреатка міжнародної Сталінської премії миру 

доповідала українському жіноцтву, що привезла з Кореї ліверпульській 

домогосподарці Терезі Кемпбелл листа від сина, якого матір вважала 

загиблим. Виявилось, що його взяли у полон китайці. Після цієї звістки 

лави жіночого руху за мир поповнилися ще однією людиною. При цьому 

М. Фелтон підкреслила, що приклад Т. Кемпбелл типовий. Він розкриває 

зміни в світогляді багатьох жінок не лише у Великобританії, а й в усьому 

світі. «Тепер в Англії, – писала Моніка Фелтон, – нараховується більше 30 

різних національних організацій, які виступають за мир, крім сотень 

місцевих організацій, і в усіх них жінки беруть дедалі активнішу участь і 

відіграють дедалі важливішу роль. 

В жіночих секціях політичних партій і в жіночих кооперативних 

гільдіях жінки активно борються проти зниження життєвого рівня 

внаслідок політики переозброєння. <…> Багато старих суфражисток, які 

після завоювання виборчого права не брали активної участі в політичному 

житті, тепер, після перерви більш ніж у 30 років, почали приєднуватися до 

руху прихильників миру і нагадують про свою колишню діяльність, щоб 

запалити молоде покоління. 
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Першим визначним успіхом цієї нової хвилі активної діяльності було 

скликання Національної асамблеї жінок, яка відбулася в Міжнародний 

жіночий день цього року. На асамблею, на якій планувалась участь 1.000 

жінок, з усіх кінців Британських островів, всупереч найоптимістичнішим 

передбаченням, прибуло 1.600 делегаток. <…> [Як результат заходу] 

…майже щодня в якій-небудь частині країни створюються нові групи. В 

одному Лондоні нараховується вже 50 місцевих груп асамблеї… В інших 

частинах Англії групи створюють жінки, чоловіки і сини яких перебувають 

у Кореї» [438]. У день других роковин від початку війни у Кореї жінки 

зібралися в Лондон з усіх кінців Великобританії і пішли до парламенту з 

вимогою припинити збройний конфлікт і повернути додому всіх 

військовополонених. 

Зовнішньополітичні тексти наступних десятиліть радянського 

періоду написані в аналогічному пропагандистському дусі. 

Разом з тим у 1950-х роках лист-інструкція Управління пропаганди і 

агітації ЦК ВКП(б) «Про недоліки газет у висвітленні роботи промислових 

підприємств» доповнив напрямки діяльності преси, пов’язані з проблемою 

відображення людини: ставлення до праці (виконання та перевиконання 

плану); підвищення виробничої кваліфікації; участь у 

раціоналізаторському русі; любов до заводу (фабрики) та колгоспу 

(радгоспу) і своєї професії; рівень політичної зрілості. Найбільш цінними 

якостями трудівників і трудівниць, залучених до соціалістичного змагання, 

вважалися трудовий ентузіазм, воля до праці, завзятість, витримка, 

організованість, дисциплінованість, бережливість [301, с. 225–241]. 

Знову ж таки, за А. Гребеніною, на довгі роки увага журналістів була 

прикута не стільки до особистості, скільки до її функції. Якщо це були, 

наприклад, комуніст або комсомолець, то пресі диктувалось показувати 

їхню «провідну роль на виробництві», якщо звичайний член трудового 
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колективу – перш за все як «взірець роботи». Газетам і журналам 

ставилось за обов’язок «нести відповідальність за стан роботи 

промисловості, сільського господарства та закладів культури й освіти», а 

людина і в газетно-журнальних матеріалах стала «ресурсом виробництва» 

[105]. 

Після розвінчання культу особи відбуваються зміни в громадсько-

політичному житті, зокрема збільшується увага до людини на рівні нового 

поняття «комуністичний ідеал» [301, с. 373]. Принаймні на рівні 

програмування журналістське уявлення про особистість явно 

збагачувалось і розсувало звичні рамки її діяльності, заданими 

параметрами, які були окреслені вище. 

Це підтверджується дослідженнями Ю. Гусєвої, яка повідомляє, що в 

період «відлиги» пресою був створений міф про «супержінку», котра 

одночасно може бути і чудовою матір’ю, і передовою трудівницею, і 

господинею вдома. Лібералізація сімейно-шлюбних відносин сприяє тому, 

що сімейні відносини зі сфери публічної переходять до приватної, роль 

родини збільшується. Відродження ідеї «нового побуту» (створення 

фабрик-кухонь, їдалень, пральних і т. п.) створює ілюзію звільнення жінки 

від господарських турбот, що дозволяє вимагати від жінки повної 

самовіддачі на виробництві. 

З огляду на це продуктивним видається встановити особливості 

постсталінського ідеологічного дискурсу. Чи дійсно хрущовська «відлига» 

та горбачовська перебудова як дві спроби державного реформування 

запропонували виведеній породі радянських людей – «гомо советікус» – 

нові ідеологеми, які забезпечили б вихід соціальних мас зі стану 

перманентної поляризації та підвищеної конфліктності? Для цього 

продовжено триступінчастий порівняльний аналіз використання ідеологем 
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як паралінгвістичного способу для передачі оціночної інформації в 

публікаціях жіночого журналу. 

Другий ступінь. Це порівняльний аналіз використання ґендерних 

маркерів у публікаціях журналу «Радянська жінка» за січень-лютий 1958 

року та за аналогічний період тридцять років по тому з метою виявлення 

суспільних ґендерних ідеологем у названому вище журналі у виділених 

роках (застосовано метод дискурс-аналізу) і визначення частотності 

їхнього вживання у порівняльний спосіб (застосовано метод контент-

аналізу). 

Використана методика дослідження аналогічна тій, що була 

застосована під час аналізу медіатекстів російськомовного часопису 

«Коммунарка Украины» (1920 року) та його українськомовного аналогу – 

«Комунарка України» (1934 року). 

Результати дослідження показали, що в підтемі «статево-вікова 

диференціація» як у 1958 році, так і тридцять років по тому було виявлено 

дві основні ідеологеми: «жінка» та «дівчина». Частотність вживання цих 

ідеологем в одній публікації «Радянської жінки» за 1958 і 1988 роки (№№ 

1–2) становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 1 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 1 2-а публікація – 8 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 8 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 5 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 4 6-а публікація – 2 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 7 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 7 
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9-а публікація – 0 9-а публікація – 5 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 2 11-а публікація – 15 

12-а публікація – 3 12-а публікація – 11 

13-а публікація – 6 13-а публікація – 6 

14-а публікація – 3 14-а публікація – 14 

15-а публікація – 2 15-а публікація – 17 

16-а публікація – 1 16-а публікація – 4 

17-а публікація – 0 17-а публікація – 5 

18-а публікація – 46 18-а публікація – 0 

19-а публікація – 15 19-а публікація – 0 

20-а публікація – 34 20-а публікація – 8 

21-а публікація – 0 21-а публікація – 0 

22-а публікація – 1 22-а публікація – 0 

23-а публікація – 0 23-а публікація – 0 

24-а публікація – 0 24-а публікація – 1 

 

У підтемі «сімейна диференціація» як у 1958 році, так і тридцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «домогосподарка», 

«матір», «дружина», «бабуся», «донька», «сестра». Частотність вживання 

названих ідеологем в одній публікації «Радянської жінки» за 1958 і 1988 

роки (№№ 1–2) становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 9 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 0 2-а публікація – 0 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 6 
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4-а публікація – 0 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 3 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 0 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 1 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 3 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 5 

12-а публікація – 2 12-а публікація – 3 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 10 

14-а публікація – 12 14-а публікація – 2 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

17-а публікація – 0 17-а публікація – 0 

18-а публікація – 0 18-а публікація – 0 

19-а публікація – 0 19-а публікація – 2 

20-а публікація – 0 20-а публікація – 0 

21-а публікація – 0 21-а публікація – 1 

22-а публікація – 0 22-а публікація – 0 

23-а публікація – 56 23-а публікація – 0 

24-а публікація – 0 24-а публікація – 0 

 

У підтемі «приватна комунікація» як у 1958 році, так і тридцять 

років по тому було виявлено одну ідеологему: «подруга». Частотність 

вживання цієї ідеологеми в одній публікації «Радянської жінки» за 1958 і 

1988 роки (№№ 1–2) дорівнює нулю, за винятком: 



91 

 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 3 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 1 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 1 

20-а публікація – 4 20-а публікація – 1 

 

У підтемі «станова диференціація» як у 1958 році, так і тридцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «домашня рабиня», 

«робітниця», «селянка», «вихованка дитсадка», «учениця 8 класу» в 

значенні «школярка», «студентка», «аспірантка», «пенсіонерка». 

Частотність вживання названих ідеологем в одній публікації «Радянської 

жінки» за 1958 і 1988 роки (№№ 1–2) становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 0 2-а публікація – 5 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 0 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 5 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 5 

7-а публікація – 3 7-а публікація – 2 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 7 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 2 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 2 

12-а публікація – 2 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 0 
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14-а публікація – 8 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

17-а публікація – 1 17-а публікація – 0 

18-а публікація – 1 18-а публікація – 0 

19-а публікація – 1 19-а публікація – 0 

20-а публікація – 1 20-а публікація – 1 

21-а публікація – 2 21-а публікація – 0 

22-а публікація – 2 22-а публікація – 0 

23-а публікація – 8 23-а публікація – 2 

24-а публікація – 4 24-а публікація – 1 

 

У підтемі «фахова диференціація» як у 1958 році, так і тридцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «ткаля», «вчена», 

«архітекторка», «письменниця», «доярка», «інженерка», «голова 

колгоспу», «свинарка», «телятниця», «бібліотекарка», «завідувачка клубу», 

«агрономка», «трактористка», «педагог», «вихователька дитячого 

закладу», «завуч музучилища», «учасниця опору», «директорка школи», 

«вчителька», «лікарка», «міністр юстиції КНР», «керівниця бригади», 

«медсестра», «стержнувальниця», «дитячий лікар», «акушерка», 

«комплектувальниця», «архіваріус», «майстер», «ланкова артілі», 

«комбайнер», «ст. інспектор диткімнати відділку міліції», «метробудівка», 

«камеронщиця метротунелів», «кореспондентка газети», «директорка 

середньої школи», «редакторка райгазети», «кулеметниця», «вершниця», 

«розвідниця», «піхотинка», «зв’язківець», «обмотниця», «закрійниця», 

«виконроб», «муляр», «штукатур», «художниця», «покоївка», «куховарка», 

«начальниця статуправління», «килимарниця», «директорка планетарія», 
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«косметолог». Частотність вживання названих ідеологем в одній публікації 

«Радянської жінки» за 1958 і 1988 роки (№№ 1–2) становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 3 1-а публікація – 3 

2-а публікація – 3 2-а публікація – 7 

3-я публікація – 2 3-я публікація – 5 

4-а публікація – 1 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 6 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 9 

7-а публікація – 10 7-а публікація – 1 

8-а публікація – 7 8-а публікація – 0 

9-а публікація – 7 9-а публікація – 8 

10-а публікація – 8 10-а публікація – 19 

11-а публікація – 2 11-а публікація – 33 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 4 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 5 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 10 

15-а публікація – 1 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 6 

17-а публікація – 0 17-а публікація – 0 

18-а публікація – 1 18-а публікація – 1 

19-а публікація – 1 19-а публікація – 1 

20-а публікація – 6 20-а публікація – 16 

21-а публікація – 2 21-а публікація – 1 

22-а публікація – 1 22-а публікація – 1 

23-а публікація – 2 23-а публікація – 1 
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24-а публікація – 0 24-а публікація – 3 

 

У підтемі «соціально-політична диференціація» як у 1958 році, так і 

тридцять років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: 

«делегатка», «депутатка», «учасниця виставки», «учасниця художньої 

самодіяльності», «учасниця драмгуртка клубу», «учасниця фестивалю», 

«член товариства дружби», «юннатка», «агітаторка», «громадянка», 

«голова жінради», «патріотка». Частотність вживання названих ідеологем в 

одній публікації «Радянської жінки» за 1958 і 1988 роки (№ 1–2) 

становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 2 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 0 2-а публікація – 5 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 16 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 2 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 2 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 0 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 2 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 1 

10-а публікація – 5 10-а публікація – 1 

11-а публікація – 2 11-а публікація – 7 

12-а публікація – 11 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 5 13-а публікація – 1 

14-а публікація – 11 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 3 15-а публікація – 4 
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16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

17-а публікація – 1 17-а публікація – 1 

18-а публікація – 0 18-а публікація – 0 

19-а публікація – 0 19-а публікація – 0 

20-а публікація – 10 20-а публікація – 0 

21-а публікація – 4 21-а публікація – 0 

22-а публікація – 0 22-а публікація – 0 

23-а публікація – 0 23-а публікація – 0 

24-а публікація – 0 24-а публікація – 0 

 

У підтемі «Ідеологічна диференціація» як у 1958 році, так і тридцять 

років по тому було виявлено дві основні ідеологеми: «комуністка» та 

«комсомолка»». Частотність вживання цих ідеологем в одній публікації 

«Радянської жінки» за 1958 і 1988 роки (№ 1–2) становить: 

1958 рік (№ 1–2) 1988 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 1 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 0 2-а публікація – 0 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 13 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 0 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 2 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 1 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 15 

9-а публікація – 5 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 2 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 0 
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12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 2 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 2 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

17-а публікація – 0 17-а публікація – 0 

18-а публікація – 0 18-а публікація – 0 

19-а публікація – 0 19-а публікація – 0 

20-а публікація – 0 20-а публікація – 0 

21-а публікація – 0 21-а публікація – 0 

22-а публікація – 1 22-а публікація – 0 

23-а публікація – 0 23-а публікація – 0 

24-а публікація – 0 24-а публікація – 0 

  

Дослідниця М. Музичка вивчила «жіноче питання» та «жіночу 

пресу» в СРСР в останні два десятиліття до періоду так званої 

«перебудови» (1985–1991 років). Так, вона пише, на початку 1950-х – 

1960-х років фігура матері, її функція багаторазово ускладнилась. Матір 

відповідає за народження та виховання дітей, за родинний побут, несе на 

собі всю хатню працю та ще й матеріально підтримує сім’ю своєю 

заробітною платою. 

Тоталітарний СРСР розрізняв тип домогосподарки й тип жінки-

нероби, яка просто сидить удома. Аналізовані роки є періодом 

заідеологізованої, пасивної жіночої преси. На шпальтах жіночих видань у 

центрі і на місцях виставляли на публічний огляд «вибілену» постать 

жінки – героїні радянського часу. Остання повинна була мати: 
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а) ідеальне минуле з точки зору класової належності, не заплямоване 

ворогами народу в родині; 

б) невичерпне бажання працювати на користь рідної держави тощо. 

Вивчивши публікації в жіночих журналах радянської доби, 

дослідниця М. Музичка на основі методів узагальнення й типізації виявила 

образ ідеальної домогосподарки, її знання, навички та вміння. Вираз 

«працювати на користь рідної держави» для радянської жінки мав багато 

значень. Жінки освоювали найскладніші професії, ні в чому не 

поступалися чоловікам на роботі: займали керівні посади на великих 

підприємствах, будували складні об’єкти, керували складними машинними 

комплексами тощо. В обідню перерву потрібно було взяти активну участь 

в суспільному житті. У позаробочий час жінки повинні були забрати дітей 

з ясел/дитсадка/школи, збігати в магазин, приготувати вечерю, нагодувати 

сім’ю, перевірити уроки в дітей, провести виховну роботу, приділити час 

чоловіку. Тоталітарний режим, декларуючи рівноправні права жінкам, 

насправді своєю політикою висмоктував усі сили з жіночих організмів на 

свою користь [292]. При цьому страждали й чоловіки, прагнучи хоч якось 

полегшити жіноче життя. Тому й не дивно, що середня тривалість 

чоловічого життя в СРСР становила 62 роки, а жіночого – 77 років. 

Тепер стає зрозумілою основна тематика та проблематика журналу 

«Радянська жінка» 1960-х – першої половини 1980-х років. З публікацій 

видання цього періоду М. Музичка робить висновок, що радянська жінка 

знає та вміє: 

– готувати смачну та поживну їжу в хатніх умовах; 

– готувати смачну та поживну їжу в польових умовах; 

– відрізняти продукти корисні та шкідливі; 

– визначати зіпсований товар; 

– організувати святковий стіл; 
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– правильно прибрати та прикрасити квартиру; 

– правильно доглядати квітник і город; 

– правильно доглядати та виховувати дітей; 

– правильно доглядати чоловіка; 

– правильно лікувати свою сім’ю; 

– правильно організовувати на вихідних відпочинок для всієї сім’ї; 

– цікаво провести відпустку чоловіка та канікули дітей; 

– виглядати привабливо на роботі та вдома. 

На допомогу усім цим знанням та вмінням «Радянська жінка» 

запроваджувала численні рубрики – «Господині в записник», «Кабінет 

здоров’я» та інші. 

При цьому М. Музичка підкреслює, що з суцільного прочитання 

тодішнього жіночого журналу випливав образ радянської жінки – 

економної господині, пронирливої фарцовниці, кваліфікованої 

виховательки, компетентної модниці, стильної перукарки та візажистки, 

орієнтованої на здоровий спосіб життя. 

Крім занять спортом і фізичною культурою, радянська 

домогосподарка ще й слідкує за спортивними подіями в країні та в світі, 

відвідує різноманітні змагання тощо. Культурно розвивається сама й 

розвиває свою сім’ю: ходить у театри та в кіно, відвідує виставки та 

концерти. Може навіть піти на бал у власній вечірній сукні. 

Не замикаючись у стінах своєї квартири, жінка – як освічена та 

свідома громадянка – цікавиться внутрішньою та міжнародною політикою, 

економікою, пише в жіночі журнали про те, що в США відсутня 

рівноправність між жінками та чоловіками, її турбує питання миру. Як 

ідеологічно свідомо особа, читає всі постанови компартії, промови перших 

осіб держави тощо [292]. 
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У березневому випускові центрального журналу «Крестьянка» за 

1985 рік було визначено «якість» господині. Фактично від радянської 

жінки вимагалося бути водночас кухарем, прибиральницею, кравчинею, 

лікарем, вчителькою, матір’ю, дружиною, спортсменкою, модницею, 

психологом, політиком тощо – іншими словами, справді ідеальною 

домогосподаркою [443]. 

 

2.3. Специфіка модернізації журналу «Жінка» у процесі 

демократичних перетворень українського суспільства 

Перші два роки горбачовської «перебудови» вся країна, включаючи 

компартію та підцензурну пресу, жила за інерцією часів застою. Крім того, 

чимало уваги, зусиль і коштів відібрали катастрофи в Чорнобилі та з 

кораблем «Адмірал Нахимов», землетрус у Спітаку тощо. Переломним 

моментом у зміні парадигми в бік свободи слова, думки та преси став 

січневий (1987 року) пленум ЦК КПРС, який зажадав проявів особистої 

ініціативи від кадрового корпусу. І лише приблизно в середині осені того ж 

року центральні видання («Огонек», «Новый мир», «Литературная газета», 

«Московские новости», «Аргументы и факты», «Известия», 

«Комсомольская правда» та ін.) показали приклади безцензурних 

публікацій про численні злочини та помилкові рішення тоталітарного 

режиму. Слідом за ними підтягнулися видання республік, Москви та 

Ленінграда, періодика областей і великих міст. 

Журнал «Радянська жінка» з першого ж номера 1988 року вміщує 

матеріали з гущавини життя, намагаючись робити акцент не стільки на 

зовнішніх, скільки на внутрішніх проявах об’єкта відображення – 

особистості, героя/героїні публікації. Це стосується фотозамітки «В ім’я 

життя» про збудоване «з нуля» вісьмома республіками місто Славутич 

замість забрудненої радіацією Прип’яті [57], портретів «Мій кращий 
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ворог» про санітарного лікаря Черкаської міської санітарно-

епідеміологічної станції І. Сидоренко [15], «Груповий портрет з Оксаною» 

про старшу доньку письменника М. Коцюбинського та дружину 

репресованого командира Червоного козацтва В. Примакова [492], бесіди з 

депутатом Верховної Ради СРСР, повним кавалером ордена Трудової 

Слави Л. Сівченко «Чи потрібні дояркам свята?» [363], огляду листів 

багатодітних матерів [371], інтерв’ю-портрету співака І. Поповича [32]. 

Продовжували регулярно вміщуватися матеріали під рубриками «Лист 

покликав у дорогу» [270; 321; 322; 357], «Повертаючись до 

надрукованого» [307], «Лист у номер» [178], розвивалася нещодавно 

запроваджена рубрика «Контакт» для полегшення читачкам і читачам 

журналу пошуків своїх «половинок», що іще донедавна було немислиме в 

суспільстві, яке сповідувало «життя без сексу». Певним сюрпризом для 

читацької аудиторії «Радянської жінки» став фотозвіт про змагання з 

жіночого футболу [33]. 

Жанри портрету [20; 214; 356; 362] та портретного нарису [74; 369; 

458] усе частіше вміщувалися на полосах жіночого журналу. Зворушливо 

читалися воєнні листи капітан-лейтенанта С. Моршенського до своєї 

дружини [37]. 

В останній рік існування СРСР «Радянська жінка» перейшла до 

оприлюднення концептуальних матеріалів. Так, у своєму інтерв’ю з 

промовистою назвою «Чому бідна багата сусідка» письменник Ю. Щербак 

висловлює такі думки: «Чи покарав Бог [Україну]? Втім, може за те й 

покарав, що ми й досі роз’єднані, розбратані, як жоден інший народ. А, 

може, «вина» України лише в тому, що земля наша багата й родюча? 

Звідси й історія її писана кров’ю в жанрі трагедії – історія воєн, зазіхань на 

надра, скарби й свободу. …Україна завжди була занадто багатою сусідкою 

голодних народів, а тому швидко ставала служницею панів, які неситим 

оком зазирали на чуже впорядковане подвір’я. До сьогоднішньої 
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екологічної трагедії теж спричинилися саме наші багатства. Бо маємо 

вугілля, руду, а хіба назвеш екологічно чистими вугільну промисловість та 

металургію? Я був просто вражений, коли космонавти розповіли, що над 

Придніпров’ям і Донецьким басейном постійно висить величезна чорна 

«медуза». Ця отруйна хмара – розплата за те, що на Україні, площа якої 

становить лише 2,7 процента од площі Союзу, розміщено чверть (!) 

промислового потенціалу країни. Отже, й чверть усіх шкідливих викидів 

дістається саме нам, насамперед, жінкам і дітям України» [16]. 

Далі Ю. Щербак вибудовує взаємозв’язок між екологічним 

забрудненням довкілля, застарілими методами обробки 

сільськогосподарської землі, неправильним харчуванням, ігноруванням 

занять спортом і погіршенням здоров’я української нації, підкреслюючи 

при цьому, що більшість перерахованих питань порушена 

республіканською пресою, одним з лідерів якої є журнал «Радянська 

жінка» [16]. 

Безцензурність відкрила можливість редакційним колегіям і 

журналістам використовувати у своїх публікаціях закриті раніше для них 

архіви та спецхрани. Невідомі факти давали змогу прикрашати багато 

стереотипізованих до того текстів про відомих українських діячів 

політики, культури та науки. Так сталося з публікацією про Ларису Косач-

Квітку, виконану в жанрі портрету [383]. 

Сміливіше головний жіночий журнал України почав подавати 

публіцистичні матеріали про зіткнення людей з діаметрально 

протилежними поглядами – державницькими, гуманістичними, 

альтруїстичними та «хуторянськими», нелюдськими, цинічними. За 

винайденням колізії, окресленням у журналістському творі життєвого 

конфлікту публікація редактора відділу листів «Радянської України» 

Н. Рудківської «Пестициди для сусіда» мало чим поступається кращим 
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публіцистичним зразкам світової журналістики [368]. Крім того, 

подаються три різні типи наших земляків-сучасників. 

Тип перший – П. Друпп, дипломований хімік, співробітник 

Українського НДІ зрошувального садівництва. Пропонує старий, як світ, 

індивідуальний рецепт порятунку власного здоров’я, щоправда, дещо 

осучаснений: «Рятуйся, хто може [і хоче]!» – в тому числі за рахунок 

вирощування екологічно чистих продуктів, приміром топінамбурів: 

«Багато знань – багато печалей. Справді, чим більше слухала я Павла 

Вікторовича Друппа, тим відчутніше заповзали у душу біль і смуток. 

…Мій співбесідник… [вважав].., щоб зберегти генофонд, треба шукати 

чисті зони й переселяти туди молодих здорових (поки що!) людей. 

Розумію, ви скажете, такий розподіл на «чистих» і «нечистих» 

негуманний, це аморально. Але що робити? 

– А вам не страшно жити з такими переконаннями? 

– Я знаю, як рятуватися. 

– Топінамбуром? 

– І ним також» [368, с. 22]. 

Тип другий – сучасний «Манилов», «прекраснодушний мрійник». 

Йдеться про голову постійної депутатської комісії з екології 

Мелітопольської міськради, водія міської «Швидкої допомоги» 

В. Полупана, який, на відміну від П. Друппа, «вважає, що люди зможуть 

чогось досягти, лише об’єднавшись, причому в масштабах планети, не 

більше й не менше. Він – ініціатор створення всесвітньої організації 

«Земляни – одна нація». Дарма, що про неї ще ніхто не чув. Володимир 

Іванович щиро вірить, що ідея набере розголосу й буде підтримана. 

Задумана, так би мовити, організуюча всепланетарна структура зі своєю 

конституцією та кодексом земної цивілізації, яка поєднувала б різні рухи, 

асоціації, організації заради спільної мети. Зокрема, в документі, 
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підготовленому до міської установчої конференції, написано: «Ми 

звертаємося до тих, хто усвідомлює, що варварське знищення природи з 

кожним днем, з кожною годиною веде людство до самознищення… Ми 

звертаємося до жінок і сподіваємося на їхню підтримку, адже вони 

дарують життя і продовжують рід людський…» [368, с. 22]. 

Тип третій – небайдужий, з високим вмістом емпатії альтруїст 

М. Дуденко, референт одного з депутатів Верховної Ради УРСР, донедавна 

викладач Мелітопольського педінституту: «Важкі тут люди, – сказав 

Микола Борисович Дуденко, пристрасний поборник духовного 

відродження на цій багатостраждальній землі й збереження її для 

нащадків, рухівець… Це він розповів мені про епізод із поливом картоплі 

отруєною водою – сам же й намагався зупинити охочого до наживи за 

рахунок чужого здоров’я молодика. Пройти мимо просто не міг! 

Ми розмовляли, і я фізично, шкірою відчувала, яка він незручна 

людина – для властей, адміністрації (через це й змушений був піти з 

інституту) своїми намаганнями розбудити громадську думку, підняти 

людей чи то на екологічний суботник, чи на пікетування будівництва 

гаража поруч із житловими будинками… Певне, з удячністю згадують свій 

минулорічний літній відпочинок на Мелітопольщині триста 

чорнобильських матерів. Втім, вони не лише відпочивали, а й працювали в 

колгоспі імені Ватутіна. 400 кілограмів заробленої черешні відправили 

одній з київських клінік. Взимку турботами Дуденка та його однодумців 

збирали гроші й купували подарунки для дітей Чорнобиля. Та мене 

найбільше зацікавила його робота зі школярами. Микола Борисович 

очолює гурток юних туристів-екологів. Провели масштабну акцію по 

відродженню історичної Кизиярівської балки, екологічний суботник, під 

час якого впорядкували кладовище по вулиці Воровського. 
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– Напередодні, – розповідав Дуденко, – діти рознесли тисячу 

листівок із проханням взяти участь у суботнику. І що ви думаєте? Жоден із 

дорослих не прийшов… Купка школярів та студентів – от і всі учасники. 

Іншого разу просто ходили по обійстях, розмовляли з людьми, 

переконували: не кидайте сміття перед порогом чи в балку. І це треба 

говорити… Якось прийшли ми до балки, глянули на схили, а там біло від 

папірців. Я до хлоп’ят: нумо, хто швидше добіжить і збере непотріб? 

Повернулися мої діти, знову оглянулися. І чийсь здивований голос: «Яка 

трава зелена!» 

Переконливо, що й казати. Тільки відкриває дитині очі на красу 

навколишнього світу не рідна мама, а керівник гуртка…» [368, с. 23]. 

Головну ідею свого публіцистичного виступу авторка тексту 

сформулювала в наступному уривкові: «А взагалі в цьому місті мені 

пощастило на зустрічі з цікавими людьми. Диваки врятують світ? При всій 

несхожості, нестандартності особистостей їх об’єднує одне – 

небайдужість. Якість, котру все частіше називають серед численних 

дефіцитів. Боятися байдужих застерігав ще колись письменник Бруно 

Ясенський. Не боїмося. Більше того, культивуємо в собі «позицію 

невтручання», ніби профілактичне щеплення робимо. У специфічних 

південних містах типу Мелитополя це відчувається гостріше, ніж деінде» 

[368, с. 23]. 

Головний жіночий журнал України у приверненні уваги суспільства 

до духовного відродження нації наполегливо в цей час шукає нові підходи, 

ще донедавна неможливі. Прикладом цього стало інтерв’ю з ректором 

Київської духовної семінарії отцем Петром Влодеком. 

Читацька аудиторія «Радянської жінки» не може не повірити цьому 

священику, котрий перервав своє богословське навчання через Другу 

Світову війну, на якій «солдатом-наводчиком, з мінометом на плечах 
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дійшов до Ельби». На його переконання, християнська філософія та 

культура диктує спосіб життя, який сповідує «утвердження абсолютної 

цінності кожної людської особистості, важливості особистої моралі, 

особистого гріха й особистої відповідальності за нього – а, отже, 

особистого покаяння. Без посилань на суспільство» [305, с. 23]. 

На жаль, до особистого покаяння ще далеко: «Ознаки кінця світу вже 

маємо: непослух, свавілля, непошана до батьків, з’явилися 

псевдохристоси, щезла віра в Бога»; «Приміром, нарікають: бракує того, 

іншого, зокрема, бракує паперу. А на прилавках – розмаїття сумнівних, 

вульгарних видань. Найприкріше те, що в центрі цих торжищ – жінка, її 

нагота. Навіть худоба має хвіст, щоб прикрити свій сором. Жінка сама себе 

зневажила і цим шкодить… не тільки сім’ї, а й суспільству. Сім років був я 

настоятелем православного собору в Німеччині, вісім років – у Канаді і 

бачив: Захід давно в цьому плану схаменувся. Церква недарма звертає 

особливу увагу на мораль. І саме жінка першою має відродити її» [Там 

само]. 

На часі, підкреслює журнал, – духовне воскресіння людей і 

передусім жіноцтва як символу та носія вічного життя: «Адже жінка – 

велика сила. Кажуть: виховуєш сина – готуєш члена суспільства, якщо 

дочку – то ціле суспільство. У жінки чутливе серце, м’які руки, вона має 

вплив на чоловіка. Вона – всьому початок. …Біблія гласить: «Жінка 

красива не стільки заплітанням волосся, як добрими вчинками». Краса 

минає, залишається душа. Саме таких – добрих, уважних, відданих жінок 

цінують чоловіки. Щасливий той, хто має чисте сумління, в кого руки й 

душа незабруднені. …Буде і наше життя кращим, треба вірити. 

Християнство чим перемогло? Вірою, терпінням, любов’ю. Тим і сильне» 

[Там само]. 
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Після серпневого путчу ДКНС прийшло розуміння кінця СРСР – тим 

більше, що Естонія, Латвія та Литва оголосили про свою незалежність. 

Україна, як і решта союзних республік, коливалась у зміні державного 

ладу, про що свідчили результати двох всеукраїнських референдумів: 

спочатку в березні 1991 року Україна проголосувала за те, щоб залишитися 

в складі СРСР, але після ДКНС прийняла 24 серпня Акт проголошення 

незалежності України, який підтвердила на всеукраїнському референдумі 1 

грудня 1991 року разом з першими виборами президента країни. 

На цей час національна преса першою серед інших соціальних 

інститутів відчула пресинг ринку: неконтрольоване підвищення гуртових і 

роздрібних цін на номери видань, хронічні невиплати зарплати й гонорарів 

штатним і позаштатним редакційним працівникам, дефіцит витратних 

матеріалів (у першу чергу газетно-журнального паперу), розлад сталих 

виробничих між- і внутрішньореспубліканських зв’язків, подорожчання 

доставки накладів поза межі УРСР і СРСР. 

На екваторі року редколегія повідомила про суттєві зміни у вартості 

передплати: 9 крб. 60 коп. на рік за 12 номерів для українських читачок та 

12 крб. на рік за межами, на той час, республіки. 

«Радянська жінка», як і будь-яке тодішнє видання, намагалася будь-

якою ціною зберегти свої позиції, які полягали у великих накладах за 

дешевизни передплати та роздрібу. Одначе внаслідок названих вище 

причин перераховані позиції почали втрачатися одна за одною. Редакція 

жіночого журналу намагалася підбадьорити своїх читачів проведенням 

конкурсів, фестивалів, виїзних творчих зустрічів з митцями, адресною 

рекламою, оглядом читацьких листів з практичним досвідом виживання в 

нових ринкових умовах. 

Невизначеність політичної ситуації зумовила й непевність 

редакційної політики, що виявилося навіть на рівні оформлення 
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обкладинки видання. Якщо вересневий номер вийшов, як і зазвичай, з 

винесеною на горище назвою, то жовтневий випуск у правому верхньому 

куті містив лише номер і рік видання. Сам заголовок, розгорнутий на 90 

градусів, був уміщений у лівому нижньому куті, відділений від номера та 

року видання середнього плану фотографією жіночого перформансу на 

Хрещатику з уміщенням девізу: «Боже великий, єдиний, нам Україну 

храни!» [356]. Офіційні документи стосовно Акту проголошення 

незалежності України [357, с. 1] підкріплені розворотом «…Бо 

помиляється народ, коли не має він держави» [357, с. 2–3], в якому 

констатується тодішній стан українського суспільства – «…наше 

суспільство штучно поділене на безправні спільноти, яким пообіцяли якісь 

пільги – ветеранам, дітям, жінкам, інвалідам, одиноким матерям тощо, але 

вириваємо ми їх, на жаль, одне в одного…» [357, с. 2] – та висловлюється 

надія на краще майбутнє батьківщини. 

Проте ці сподівання витісняються складними соціальними реаліями. 

Так, у публікації Н. Чайковської «Бунтівниці. Послухаємо їх?» 

пояснюються причини 23-денного страйку робітниць Донецького 

виробничого текстильно-швейного об’єднання: «З 9300 працюючих 

страйкували 7 тисяч, за винятком адміністрації, тих, хто на той час 

знаходився у відпустці, іноземців, які працюють у нас, та ще працівників, 

котрі за постановою страйкового комітету забезпечували життєздатність 

комбінату. Така висока активність зрозуміла. Наприклад, за перший 

квартал 1991 року ми дали державі 19,9 мільйона карбованців прибутку, а 

нам усе намагалися довести, що зарплату навіть мінімально підвищити 

немає змоги. Що ж робити? Ціни ростуть, мізерна павловська компенсація 

не рятує. Якщо дотепер люди думали, як прожити й прогодувати сім’ю, то 

нині задаються питанням, як вижити» [447, с. 18]. 

Журналістка описує умови жіночої праці, які не змінюються 

десятиліттями, і створюють відчуття безнадії: «Умови праці в цехах 
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щонайважчі: спека до 40 градусів, бавовняний пил (він удвічі важчий за 

вугільний), шум. Так зване нове устаткування (переоснащення триває з 

1981 року) вже встигло застаріти, під ногами – вибоїни, над головою – 

дірявий дах. Подекуди попід стелею висить «серпантин» – поліетиленова 

плівка, що захищає (?!) машини від дощу і снігу. Обличчя у робітниць сірі, 

як і халати. …Віри вже немає ні в адміністрацію, ні в профспілку. …У нас 

людей не бачать…» [447, с. 19]. 

Наводиться реакція оператора стьожкового обладнання Л. Лапшиної: 

«До страйку я отримувала всього 188 карбованців. Хай би спробували ті, 

хто встановлює такі «високі» зарплати, потягати 400 стьожкових тазів за 

одну зміну, а кожна з нас намагається відпрацювати більше годин, щоб 

заробити більше. Бо що ті копійки для сім’ї? Ось ви в своєму журналі 

пишете про догляд за шкірою обличчя, рук, різні маски, креми… А в нас – 

ні часу, ні сил на це. Ноги набрякають, у голові гуде, а з думки не йде, що і 

де купити на вечерю. Хто ж піде в ту сауну чи кабінет лікувального 

масажу, котрі, наче на глум, пропонує профком? Краще б молоко на 

робоче місце підвозили, бо талони є, а отоварити їх не можемо: машину як 

покинеш?» [Там само]. 

Висновок журнальної публікації невтішний: «Звичайно, страйк 

завжди приносить збитки для сім’ї, для підприємств, для народного 

господарства в цілому. Але ж саме він… – «барометр» політичної погоди в 

суспільстві. Це та щілина, через яку воно «скидає» надто високу соціальну 

напругу, щоб вберегти себе від більш руйнівного вибуху. 

Страйкують тільки доведені до відчаю люди. І це не бунт, а 

цивілізована форма протесту. Економісти стверджують, що ступінь 

експлуатації на вітчизняних заводах і фабриках набагато вищий, ніж у 

розвинутих країнах Заходу. Робітники ж висловлюються дохідливіше. 
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«Працюємо, як коняки, – почула я з уст молоденької дівчини. – Нам 

залишають лише один шанс бути почутими – страйк». 

Будемо тішити себе впевненістю (чи надією?), що донецьких 

текстильників почули…» [Там само]. 

Слід відзначити громадянську сміливість редакційної колегії 

головного жіночого журналу України, яка ще в три серпневі дні ДКНС 

(кожний номер журналу готується три місяці, за зізнанням головного 

редактора Л. Мазур) зробила свій вибір на користь незалежності 

Батьківщини й вирішила уже листопадовий і грудневий номери видання 

випустити під оновленою назвою – «Жінка» [135; 136]. І це в той час, коли 

в Києві продовжували виходити видання «Під прапором ленінізму», 

«Комуніст України», «Радянська Україна»… 

Водночас це не було якимось авантюрним кроком, тому що, 

дотримуючись прислів‘я «сім раз відміряй і лише один відріж», редколегія 

зробила національне опитування серед своїх читачів. Варто зазначити, що 

редакційна думка повністю підтримувала читачів, які вважали, що й 

нинішня назва «Радянська жінка» не найліпша. На адресу редакції 

надходила безліч варіантів, серед яких найбільшу перевагу мали 

«Берегиня» та «Українка». 

Однак ці назви були зареєстровані у повному формулюванні і 

частково: «Берегиня» (вже існуюче видання на той час), «Україна», 

«Радянська Україна», «Літературна Україна», «Правда України», 

«Пам’ятки України». 

На прохання редакції опитування продовжувалось, охопивши 

зарубіжних передплатників: чимала кількість тиражу йшла за кордон, і 

 необхідно було враховувати сприйняття назви англійцями, німцями тощо. 

Наприкінці 1991 року 11-й і 12-й номери журналу вийшли під новою 

назвою «Жінка». Це був своєрідний підсумок спільної праці читачів і 
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колективу часопису. У редакційному слові відчувається тісний зв‘язок і 

підтримка: «Дорогі наші читачі! Жінки, чоловіки, діти! Це вже вдруге ви 

одержуєте журнал з новою назвою – «Жінка». Чи на найкращій 

зупинились? Не переконані. Але сподіваємося, що й наступного року 

«Жінка», як і раніше, буде вашим щирим порадником, допоможе врятувати 

біль, знайти вихід із скрутного становища, може й викличе усмішку. Як і 

належить друзям, ми сперечатимемось, адже все те йтиме на користь 

справі. Згодні?». 

У зверненні до читачів редакція пригадала досвід Америки 1929-1933 

років, що, незважаючи на спад виробництва, інфляцію, соціальну напругу 

та фінансову кризу, кожен американець відчував причетність до 

батьківщини та знав, що держава не залишить нікого напризволяще. 

Колективні громадянськість, патріотизм, віра в успіх допомогли в період 

Великої депресії втриматись на поверхні життя, здолати труднощі. 

Аналогічно і в складний період становлення незалежної та 

суверенної держави журнал «Радянська жінка»/«Жінка» намагався 

допомогти жінкам зорієнтуватися, прагнув, хоча б морально, допомогти 

читачкам під час шокової терапії ринку. 

Відтак редакція часопису навіть влаштувала аукціон, на який юні й 

досвідчені майстрині передали власні вироби. Отримані від аукціону гроші 

реалізували на оформлення передплати для літніх людей, які в своїх листах 

до редакції писали, що змушені відмовитися від улюбленого видання, бо 

не мають коштів на його передплату. 

На своїх шпальтах журнал надавав слово людям різного віку, різних 

переконань і поглядів, сповідуючи політику «здорового глузду» та 

принцип «добро породжує добро». 

Журнал усе більше пише про видатних землячок минулого – Софію 

Острозьку, Ганну Кульчицьку, Олену Горностаєву, Ганну Гойську, Софію 

Чорторийську, Раїну Вишневецьку, Ганну Борзобагату-Красенську, Софію 
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та Василису Ружинських, Анастасію Красовську, Марію Красинську, 

Магдалену Жемельку, Катерину Скорутинську, Михайлову Козинську, 

Маврію Яковицьку, Юхимію Полуботко, Ганну Забілу, Параску Сулиму, 

Феодосію Палій, Ганну Золотаренко, Анастасію Скоропадську, імена яких 

імперські історики замовчували, а цензори забороняли вимовляти. Ці 

видатні жінки служили у війську за потреби, вільно обирали собі 

нареченого, виховували дітей, самі розпоряджалися своїм майном, 

управляли ним, розривали шлюби, сіяли та жали хліб [426]. 

Іноземні мандрівники Україною Боплан, Павло Халебський та ін. 

відзначали їхнє вміння читати, знання порядку церковних служб, спів у 

церковному хорі тощо: «Явище, слід відзначити, абсолютно невідоме як на 

Сході, так і на Заході, де освічена жінка була скоріше винятком, ніж 

правилом. 

Освіта дарує внутрішню незалежність. [Самостійність у вирішенні 

справ] …підносило на вищий щабель власну гідність [української жінки], 

сприяло формуванню самостійності, незалежності й волелюбності» [426, 

с. 14]. 

Разом з відкриттям для себе сильних і героїчних жіночих постатей в 

історії Батьківщини читачки та читачі журналу сповнювалися гордощів за 

землячок. В їхній свідомості завдяки подібним публікаціям редакції 

поступово відбувалися світоглядні зміни, які, зрештою, й привели до 

усвідомлення звільнення рідної країни з-під імперського ярма. 

Крім цього, у цей період, як і раніше, журнал убачав свій обов‘язок у 

тому, щоб сприяти відродженню духовності, формуванню побутової, 

санітарної, правової, соціальної, екологічної культур, раціональному 

веденню домашнього господарства, вмінню знайти вихід із скрутного 

становища. 
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Зважаючи на 1,5-мільйонний наклад, наявність передплатників в 

інших республіках та за кордоном,  редакція головного жіночого видання 

України наприкінці 1991 року наважується на крок у ринковому дусі та 

розмішує на своїх полосах комерційний анонс. Він стосувався розміщення 

різноманітної реклами на сторінках й кольорових обкладинках журналу. 

Часопис також пропонував послуги замовникам рекламних матеріалів у 

літературному й художньо технічному оформленні. До того ж, журнал мав 

домовленість з популярними артистами естради і кіно на проведення 

платних зустрічей. 

Редакція наголошувала на тому, що реклама у такому популярному 

виданні відкриває шлях до успіху, який лежить через серце і сприйняття 

жінок, а жінки, в свою чергу, є найчутливішим барометром у світі 

бізнесу. Таким чином, редакція відкрито запрошувала ділових людей до 

співпраці, серед яких можна відзначити: 1) біржу обміну, яка пропонувала 

допомогу в обміні квартир, речей, товарів народного вжитку тощо; 2) 

всесоюзні заочні підготовчі курси для вступу у вищу школу; 3) жіночий 

одяг миколаївської фірми «Евіс»; 4) товари для дому «Джонсон»; 5) 

комп’ютери «Пошук» київського виробничого об’єднання «Електронмаш»; 

6) індивідуальний гороскоп, літературу з бхакті-йоги; 7) косметичні 

фітосуміші, фіточаї рівненського науково-виробничого 

агрофітопідприємства «Еліксир»; 8) спортивний універсальний тренажер 

«Волна-2» фірми «Новотехніка». 

 

Висновки до Розділу 2 

Правителі, меценати, видавці та головні редактори віку 

Просвітництва заклали лише прообрази того, що сьогодні називається 

«жіночий журнал», «жіноча преса». Тим не менше уже тодішні видання 

для жінок точно відображали особливий тип ЗМІ з певною цільовою 
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аудиторією, проблематикою, структурою. Такі видання в Європі та США 

являли собою суміш журналів мод і літературних, прагнучи виховувати 

читачок, формувати їхні смаки, залучаючи до модного вбрання та нових 

художніх творів. У ХІХ столітті, зважаючи на рівень освіти лише певної 

категорії жінок, жіночі часописи були адресовані читачкам з вищих верств 

суспільства, даючи поради, в тому числі з ведення господарства, та 

вміщуючи привабливі ілюстрації. На рубежі ХІХ – ХХ століть європейські 

інтелектуали починають більше опікуватися «жіночим питанням». 

Активізуються журнали мод, виникає учнівська періодика при 

різноманітних жіночих навчальних закладах. Найбільш поширеними та 

впливовими залишаються громадсько-літературні видання з тяжінням до 

універсального типу. Вперше з’являються жіночі журнали нового типу – 

громадсько-політичні феміністські видання, що докорінно відрізняються за 

своїм змістовим наповненням від традиційних часописів з їхніми 

корисними порадами та світськими новинами. Феміністські видання 

борються за свободи та права жінок, особливо виборчі, за скорочення 

робочого дня, за інші соціальні пільги, не забуваючи про жіноче 

самовираження у творчих професіях. І кількість подібних видань зростала 

щороку до початку Першої світової війни. 

Українські феміністки першої третини ХХ сторіччя наполегливо 

працювали над розвоєм активних соціально-громадянських дій якомога 

ширших кіл жіноцтва, включаючи їхню саможертовну боротьбу за 

національне визволення. Зокрема, галицькі феміністки засуджували культ 

материнства в нацистській Німеччині, покликаний постачати фюреру 

безперервне «гарматне м’ясо», і протиставляли такому ідеалу жінки-матері 

ідеал жінки-громадянки, що віддає усі сили для служіння суспільству. 

У СРСР «звільнену енергію» активісток феміністського руху 

потрібно було скерувати в потрібне тоталітарній державі річище. У 

періоди перших п’ятирічок у радянській пресі була розгорнута широка 
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кампанія із залучення жінок у виробництво. При цьому непрацюючі та 

бездітні засуджувались. По суті, створення в пресі розтиражованого образу 

«жінки-матері-трудівниці» було зворотним боком нацистської політики у 

жіночому питанні. «Звільнення» радянської жінки від виховання дітей 

шляхом громадської опіки останніх у цілодобових яслах і дитячих садках, 

пропаганда вільного кохання імпліцитно стимулювали жінок до 

безконтрольного й нерозбірливого статевого життя та народжуваності. 

«Звільнення» радянської жінки від родинного та побутового ярма 

здійснювалося через усуспільнення побуту шляхом заснування будинків-

комун. Сім’я перестала бути цінністю, жіноча сутність знівелювалась. 

Жінки масово використувалися на важких фізичних роботах, а в 

позаробочі години замість відпочинку заохочувалася або їхня громадська 

діяльність, або додаткова фізична праця на сільських городах. Жінка стала 

об’єктом політики держави, знаряддям побудови «світлого майбутнього», 

її особисте, приватне життя – суспільно зумовленим. 

Повоєнний неврожай, голод і репресії на тлі зруйнованого 

промислового комплексу, розореного села та житлового фонду на 

території України, Білорусії, європейської частини Росії та Прибалтики 

мали бути заретушовані радянською пресою та кінематографом за 

допомогою пропаганди соціалізму зовні. Тут мали стати в пригоді 

численні жіночі організації, які проголошували своєю метою боротьбу за 

мир з боку соціалізму проти капіталізму, що «неодмінно жадав війни», за 

рівноправність жінок і захист дітей від будь-якого насильства. 

Відновлена після війни «Радянська жінка» змушено використовувала 

публіцистику іноземних авторок, чий світогляд був близький до 

соціалістичних/комуністичних ідеалів, для пропаганди радянського 

режиму, соціалізму й дискредитації країн з протилежним соціально-

політичним та економічним ладом. Зовнішньополітичні тексти наступних 
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десятиліть радянського періоду написані в аналогічному 

пропагандистському дусі. 

На шпальтах жіночих видань у центрі і на місцях виставляли на 

публічний огляд «вибілену» постать героїні радянського часу – вправної 

майстрині, прекрасної куховарки, чудової господині, ідеальної матері й 

дружини тощо. Головним критерієм фактичної рівноправності жінки в 

радянському повоєнному суспільстві була її участь у суспільно корисній 

праці. 

У дусі безцензурних публікацій 1987–1991 років «Радянська жінка» 

вміщувала матеріали з гущавини життя, намагаючись робити акцент не 

стільки на зовнішніх, скільки на внутрішніх проявах об’єкта відображення 

– особистості, героя/героїні публікації. Заохочувалося оприлюднення 

концептуальних матеріалів. Відкриття частини архівів і спецхранів дало 

змогу жіночому часописові знайомити свою аудиторію з невідомими або 

призабутими фактами з життя відомих українських діячів політики, 

культури та науки різних часів і поколінь, чиї образи в радянський період 

або замовчувались, або перекручувались. Почастішала практика публікації 

публіцистичних матеріалів про зіткнення людей з діаметрально 

протилежними поглядами – державницькими, гуманістичними, 

альтруїстичними та «хуторянськими», нелюдськими, цинічними. 

Особливий акцент редакція головного українського жіночого журналу 

робила на матеріалах, присвячуваних духовному воскресінню людей і 

передусім жіноцтва як символу та носія вічного життя. Загалом ці та інші 

публікації вносили зміни у свідомість, підсвідомість і поведінку масової 

аудиторії «Радянської жінки», сприяли усвідомленню звільнення рідної 

країни з-під імперського ярма. 

Типологічні концепції жіночих журналів XVIII–XXI століть 

диктували й диктують редакціям певні типажі: 1) «журнал-модниця»; 
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2) «журнал-порадниця»; 3) «журнал-домогосподарка»; 4) «журнал-форум» 

(як громадська трибуна, майданчик для обговорення найбільш 

злободенних проблем сіл, міст, областей, держави, місця країни в світі, її 

образу за кордоном); 5) «журнал-агітатор», «журнал-пропагандист», 

«журнал-колективний організатор мас на побудову 

комунізму/фашизму/нацизму/ расизму»; 6) «журнал-господарка» (як 

департамент благоустрою, наведення порядку в адресах кореспонденцій 

своїх дописувачів через показ героїв, небайдужих до соціальних 

негараздів); 7) «журнал-експерт» (як екзаменатор сфери обслуговування, 

коментатор підвищення цін, інтерв’юєр у державних чиновників, 

консультант у юриста, практик саду та городу, лікар нетрадиційної 

медицини); 8) «журнал-мама» та 9) «журнал-сусідка» (як знавці 

облаштуння дому, організації свят, рецептів щасливого та нещасливого 

кохання, правильного виховання дітей, піклування про сиріт тощо); 

10) «журнал-селянка на заслуженому відпочинку» (як журналіст – про 

занепад сільських маєтків, брак робочих рук для обробки землі, як еколог – 

про забруднення довкілля, як податківець – про пільги для пенсіонерок 

тощо); 11) «журнал майбутнього покоління» (як журналіст – про 

досягнення талановитої молоді). 

Практично усі ці типажі редакція «Коммунарки 

Украины»/«Комунарки України»/«Радянської жінки»/«Жінки» спробувала 

на собі в різні часи свого існування. 

У другому розділі дисертації для встановлення концептуалітики 

жіночих видань в авторитарному, тоталітарному та демократичному типах 

суспільства застосовані історичний, культурно-історичний, історико-

порівняльний, історико-літературний та історико-типологічний методи. 

Крім того, застосовано метод дискурс-аналізу – зокрема, для виявлення 

суспільних ґендерних ідеологем як паралінгвістичного способу для 

передачі оціночної інформації в публікаціях жіночого журналу 
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(«Радянська жінка») та метод контент-аналізу для визначення частотності 

їхнього вживання. 

Також на полосах жіночого журналу з’являється реклама за зразком 

західних видань. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ЖУРНАЛУ «ЖІНКА» 

 

3.1. Основні проблемно-тематичні напрямки видання 

Незалежність України журнал «Жінка» зразка 1992 року зустрів 

накладом 1 млн. прим. Уже в першому номері видання редакція вміщує 

фотозвернення до президента України Л. Кравчука, в якому закликає його 

активно розбудовувати Батьківщину [353]. Тут же К. Мотрич друкує 

публіцистичну статтю «До вас, жінки, котрі стоять біля колиски нації, моє 

слово». Обидві публікації є символічними в тому плані, що редакція 

зверталася одночасно до влади в особі першого президента країни, і до 

жіночої громади як прообразу національного громадянського суспільства. І 

хоча тоді, в далекому тепер січні 1992 року, неможливо було нічого 

передбачити, тим не менше публіцистка змогла дати прогноз щодо обох 

майбутніх Майданів і російської агресії на Донбасі: 

«Всевишній тричі посилав Україні осанну. Вперше – Запорозьку Січ, 

вдруге – Тараса, втретє – трагічної слави чорнобильський дзвін. 

Четвертого не буде. Україну спасатиме Жінка. Українка, як Богородиця, 

має народити українського Спаса. І тим Спасом буде сам народ. 

Народ врятує сам народ, але той, що підніметься на новий щабель 

мислення й свідомості» [291, с. 15]. 

Старі річні (!) передплатні (відповідно й роздрібні) ціни змогли в 

умовах гіперінфляції зберегтися лише перші два місяці 1992 року. Для 

порятунку журналу редакція змушена була переформатувати передплатну 

кампанію: передплата – 180 карбованців (крб.) замість 5 крб., за межами 

України – 240 крб. замість 7 крб. (у роздрібному продажу ціна за номер 

часопису зросла до 6 крб. 
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Попри намагання редакції читати журнал у сім’ях навіть зі 

скромними статками, уже березневий номер вийшов накладом лише в 100 

тисяч примірників, що вплинуло надалі й на обсяг видання. Багатьом 

читачам редакція допомагала оформити передплату, хоча саме за це 

відраховувала великі кошти поштовим відомствам. В умовах ринку 

найбільш популярний журнал виявився водночас і найбільш збитковим, 

втративши чимало постійних передплатників. 

Шквал листів заповнив редакційні кабінети. Засмучені читачки, котрі 

півсторіччя переплачували видання, прощалися з журналом. Через амбіції 

політиканів колишніх союзних республік українкам, які мешкали на 

теренах вже колишнього Радянського Союзу, було відмовлено у 

передплаті на видання «Жінка». Зв’язківці відмовлялися брати в 

потенційних передплатників гроші, відверто ігноруючи домовленість щодо 

цього на високих міністерських рівнях. Зв’язок «журнал-читач», що давала 

можливість не забувати українську мову, бути в курсі багатьох питань 

жіноцтва в Україні, обривався у багатьох віддалених куточках колишнього 

СРСР. 

Зворотний зв’язок завжди був присутній на сторінках жіночого 

часопису. Редколегія намагалася відповідати майже на всі листи, а 

найбільш актуальні та цікаві широко публікувала. Упродовж багатьох 

років редакція слугувала поштовим пересильним пунктом для численних 

скарг, спірних питань, які відправляла до різних інстанцій та вела 

бюрократичне листування. Безліч зусиль видання витрачало задля того, 

щоб допомогти захистити своїх читачів. Протягом довгих років існували 

постійні рубрики «Ваші листи», «Контакт», «Сповідь», «Юридичний 

клуб», «З пошти наших рубрик», «Не секрет, а втім…» тощо, які 

підтримували та зміцнювали зв’язок журналу з відданою аудиторією. 

Через фінансову скруту відсилати скарги до різних організацій 

надалі для видання стало занадто коштовним. Журнал «Жінка» й надалі 
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залишався платформою для листування з читачами, але тільки зі сторінок 

часопису. 

Так само на шпальтах журналу знаходили своє місце власні твори ще 

не визнаних поетів і прозаїків, що надахало і додавало впевненосі у своїх 

силах. Разом з тим у зв’язку зі скороченням обсягу журналу редколегія 

змушена була припинити друкування уривків художніх творів. 

Журнал «Жінка» створив дочірнє видання «Віч-на-Віч». У ньому 

жінка знаходиться поза політикою, поза роботою. Теми стосувалися 

побуту, здоров’я, виховання дітей, краси, шиття, в’язання, готування їжі, 

приватних оголошень (в основному щодо купівлі/продажу) тощо. Номер 

вийшов накладом 250 тисяч примірників. 

На полосах видання значно зменшилася кількість реклами. Фактично 

зникли рекламні матеріали побутових товарів, натомість 

урізноманітнилася кількість пропозицій різних послуг, а саме: 1) центру 

«Базис» – служби знайомств для українських жінок з іноземцями; 2) фонду 

санітарії та гігієни; 3) нормативно-методичних матеріалів для бухгалтерів 

– розраховувачів зарабітної плати; 4) білих чаклунів і віщунів благодійної 

фірми «Кенігзберг – Панцея – Балтія»; 5) центру «Відродження» – служби 

лікування залежності від алкоголізму та куріння; 6) послуги 

фотохудожника; 7) бізнес-пропозиції швейного об’єднання «Трембіта»; 8) 

продаж книг від фірми «Принт» з типовою для тих часів тематикою 

(«Магія доброти. Народні замовлення та шептання», «Аптека домова. 

Староукраїнський медичний та господарський порадник»); послуги 

акціонерного банку INKO. 

Головний жіночий журнал України намагається переосмислити 

життя українського суспільства в нових трансформаційних реаліях. 

Іноземні публіцистки тепер цікавлять співробітників видання як носії 

нового, часто передового досвіду, який корисно було б перенести на 

національний ґрунт. Скориставшися перебуванням у Києві гостьового 
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професора журналістики, екс-головного редактора журналу 

«Колорадський дім і стиль життя», американки українського походження 

Ані Саведж, редакція журналу «Жінка» запропонувала їй порівняти 

родини в обох країнах та оцінити роль жінки в повсякденному сімейному 

житті. Американська авторка, проживши чотири місяці в столиці України, 

зуміла провести чітку межу нашим і заокеанським способами життя: 

легке/важке задоволення матеріальних потреб, спільні заходи батьків і 

дітей/кидання дитини напризволяще внаслідок постійного завантаження на 

малооплачуваній роботі, допомога батькам у побуті з боку недільної 

церкви та школи/формальна, без душі допомога з боку дошкільних і 

шкільних закладів, заняття фізичною культурою та спортом/нехтування 

фізичною культурою та спортом. 

На цій межі, де втрачається духовна, ментальна, генетична 

близькість між членами однієї родини, відбувається розлучення батьків, 

втеча з дому дітей, адміністративні та кримінальні злочини [375]. 

На думку Ані Саведж, є дві головні проблеми, які повинні 

усвідомити що американські, що українські жінки: вони живуть у 

патріархатному суспільстві, де «існує система квот щодо жінок, тобто, 

коли представниць слабкої статі обирають до органів місцевого 

самоврядування чи беруть на престижну посаду не тому, що вони довели 

свою кваліфікованість, а лише заради годиться» [373]. Тому і внаслідок 

традицій, і через те, що чоловіки нехтують своїми обов’язками, жінки у 

сімейних справах несуть більше навантажень. 

Що ж залишається робити жінці, аби зняти ножиці між родиною та 

кар’єрою? – запитує американська публіцистка. Частина жінок буквально 

впрягається у виснажливу роль «супермами», котра день віддає кар’єрі, а 

решту доби – сім’ї. Але чи довго вони витримають такий спосіб життя? 
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Рано чи пізно трапляться або проблеми зі здоров’ям, або конфлікт із 

чоловіком. 

Отож, американський компроміс виглядає таким чином: до 20 років 

здобуття освіти, наступні 20 років – кар’єра (наводиться приклад Конні 

Чанг, високооплачуваної журналістки американського телебачення), у 40 

років – шлюб, у 43 роки – перехід на легшу роботу, щоб частіше бувати 

вдома та мати, нарешті, дітей. 

Звичайно, кар’єра «справді вимагає відданості й жертв, особистих і 

родинних. Тож важливо йти на це свідомо. Фахівці твердять, що такі 

проблеми найкраще розв’язуються, якщо ви добре знаєте мету, заради якої 

готові на жертви. Не всі жінки прагнуть бути начальниками чи очолювати 

фірми. Одних може задовольнити посада, інших – певна платня, престиж, 

дехто марить широким зізнанням. Та для багатьох успіх полягатиме в 

забезпеченні рівноваги між працею і обов’язками щодо сім’ї, чоловіка, 

дітей» [Там само]. 

Американська журналістка закликає до прагматизму в побудові 

жіночих життєвих планів. Вона радить поставити мету досягти змін у 

жіночому житті через два-п’ять років, потім відкласти цей план на певний 

час і згодом повернутися до нього. Якщо він реалістичний, можна 

окреслювати окремі етапи цього плану, час від часу переглядаючи його. 

Що видається важливим сьогодні, зауважує А. Саведж, може втратит 

значення завтра, і навпаки, в чому, власне, переконалася Конні Чанг. 

«Молодим американським жінкам, – пише авторка, – у реалізації 

життєвих планів допомагають дві суспільні традиції. По-перше, у США 

дівчата беруть шлюб, як правило, пізніше, ніж в Україні, – не у 18–19, а в 

23–25 років. Я знаю кількох тридцятирічних жінок і навіть старших, які 

щойно лише починають думати про шлюб. Поняття «стара дівка» вже 

давно непопулярне в американському лексиконі. По-друге, американці 
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легше реалізувати свою мету через те, що вона з молодих років може жити 

самостійно, не залежачи від батьків. <…> Переживши синдром 

«супермами», американки домоглися шанобливого ставлення до себе з 

боку урядових і ділових кіл. І федеральний уряд, і багато фірм прийняли 

«просімейні» законодавства або, принаймні, замислилися над тим, як 

забезпечити подружжю найоптимальніші умови для поєднання роботи з 

вихованням дітей, іншими родинними клопотами. Крім того, чимало вимог 

жінок 80-х років увійшло в практику ділового життя. Так, з опитаних голів 

фірм 75 відсотків готові наймати робітників, які наполягають на гнучкому 

графіку роботи. Цей процент удвічі більший за показник 1985 року» [Там 

само]. 

Тим не менше ґендерна нерівність зберігається і в демократичній 

Америці. А. Саведж пояснює це явище на прикладі свого фаху – 

журналістики. Приблизно з 1980 року, відзначає вона, на факультетах 

журналістики США переважають жінки. Одначе вони посідають лише 25% 

кращих позицій у професії (мала частка репортерів і редакторів, більша 

частка працівників рекламних бюро). Тобто порівняно з чоловіками жінки 

працюють у гірших умовах і на нижче оплачуваних ділянках. І навіть ті, 

що вибилися на престижні посади, все одно заробляють менше, ніж 

чоловіки. Це так званий ефект «скляної стелі», притаманний 

патріархатному суспільстві [Там само]. 

Ще один важливий аспект, який не можна оминути, – заняття 

американськими жінками фізичною культурою та спортом [374]. Причини 

цього явища: бунт проти усталеного способу життя й мислення, бажання 

продовжити молодість, постійно зростаюча вартість лікування, 

усвідомлення сентенції «у здоровому тілі – здоровий розум і здорова 

душа», зауважує американська журналістка. 
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Американським фірмам вигідніше займатися профілактикою 

здоров’я, ніж оплачувати лікарняні своїм співробітникам. До 

компенсаторної частини входять часткове чи повне відшкодування своїм 

працівникам вартості різноманітних сеансів і курсів, що допомагають 

позбавитися будь-яких шкідливих звичок, а також оздоровчих занять у 

клубах, громадських центрах, при релігійних громадах, відкритих з ранку 

до пізнього вечора, включаючи обідню перерву. При таких установах 

існують дитсадки для полегшення материнського життя. 

«До речі, – підкреслює А. Саведж, – навіть серйозні хвороби в 

Америці лікують не самими ліками, а й обов’язково гімнастикою. <…> 

Необхідність піклуватися про здоров’я стала настільки очевидною для 

американців, що вони навіть під час виборів віддають свої голоси за тих 

кандидатів, які за гасло мають підтримку федеральним урядом нових 

законів щодо охорони здоров’я. <…> Зокрема, передбачається скорочення 

податків тим фірмам, які запровадять у себе подібні заходи. 

Можливо, найяскравіший результат зрослої уваги до здоров’я – 

очевидна зміна ставлення до куріння (за п’ять років усі друзі А. Саведж 

кинули курити. – Авт.). Це відбулося після великої, підтриманої 

федеральним урядом кампанії, котра доводила небезпеку куріння і 

простежувала пряму залежність між зростанням захворювань на рак та 

інші небезпечні хвороби й цією шкідливою звичкою. Найпопулярніша нині 

руханка в Америці – швидка ходьба» [Там само]. 

Американці виявляють до своїх осель гордість і увагу, зауважує 

А. Саведж: «…якщо пам’ятати, що дім – це найбільша і найдорожча 

купівля американця протягом усього життя. Будинки купують під заставну 

позику з банку; виплата може тривати щомісячно впродовж двадцяти, 

навіть тридцяти років. Від чверті до третини місячного доходу 
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американської родини йде на виплату позики, податку на нерухоме майно, 

а також рахунків за хатні вигоди – електрику, опалення, телефон» [372]. 

Американська господиня не соромиться забруднити руки роботою 

коло хатнього господарства. Ручна праця з облаштування американської 

оселі, підкреслює Аня Саведж, пригадалася їй під час недавньої подорожі 

на Хмельниччину, де багато садиб зустрічали розмальованими воротами. 

«І в українських жінок є традиція творити красу з простих речей. Одразу ж 

на думку спадає український рушник. Звичайний вжитковий предмет може 

стати витвором мистецтва і краси, якщо прикрасити його вишивкою [Там 

само]. 

Не обмежуючись поглядом американки (нехай і українського 

походження), редакція журналу «Жінка» вимірює «температуру» 

українських сімей на прикладі різних українських сіл. Так, голова сільради 

закарпатського села Пацьканьового докладає відчайдушних зусиль, аби 

зменшити відтік працездатних кадрів, особливо молоді: прокладає 

асфальтову дорогу, відкриває філію Ужгородської взуттєвої фабрики… І 

тим не менше, третину сільчан становлять пенсіонери, яким уже важко 

обробляти землю та збирати врожай, ще 18,5% сільчан замість обробки 

землі їздять на роботу до Ужгорода та Мукачевого… 

Цікаво, що кореспондент видання не обмежується показом 

досягнень, а сама намагається підказати можливі напрямки створення 

нових робочих місць: у переробці фруктів на соки й порошок, які так 

цінуються на Заході, а в нас майже завжди закінчуються природним 

компостом… [364]. 

Філософія українського хлібороба показана в матеріалах М. Голяка 

[102] та О. Гречанюк [107]. Гіркі роздуми над розючею прірвою – 

багатствами надр і бідністю шахтарських родин у місті Вугледарі – 

сповнюють публікацію Е. Давиденко «…А тінь стояла поруч, бо у 
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Вугледарі підростають діти». Матеріал і оформлений відповідно – 

виворіткою, яка підкреслює важкість здобуття шахтарського хлібу й 

одночасну бідність життя, від якої страждають всі дорослі міста, але 

особливо діти [117]. 

Якщо подивитися на структуру вказаних вище текстів з точки зору 

теорії журналістики, то маємо кваліфікований підхід журналістів до 

розкриття тем та ідей своїх творів: семантична адекватність (S) 

(передбачає відповідність тексту реальності, відображуваній журналістом) 

включає в себе дескриптивну (d) інформацію (описує та подає аудиторії 

події, явища, закони, процеси, а також людські стосунки, характери, долі), 

прескриптивну (p) інформацію (як соціальний ідеал, якого слід прагнути), 

валюативну (v) інформацію (як оцінку розбіжності між описом реалій і 

соціальним ідеалом) і нормативну (n) інформацію (вказує шляхи 

досягнення соціального ідеалу). 

При цьому схема вказаних журналістських текстів вибудовується у 

логічній послідовності d + v + n + p = S. З точки зору синтактики маємо 

повний набір елементів (d, v, n, p), а інтенсивність їхньої подачі в текстах 

характеризується збалансованістю (і d, і v, і n, і p) [350, с. 39–40]. 

Друкуючи публіцистику іноземних авторок як носіїв нового, часто 

передового знання, яким можуть скористатися українки, багаторічний 

головний редактор журналу «Жінка» Л. Мазур пояснює свою позицію: 

«При трактуванні поняття «фемінізм» я виходжу з того, що жінка повинна 

мати рівні з чоловіком права й можливості, тобто вона може реалізувати 

себе як професіонал, присвятити себе сім’ї або, залишаючись гарною 

матір’ю, робити успішну кар’єру. <…> Зараз у нашому суспільстві 

відбувається процес фемінізації бідності: серед зареєстрованих 

безробітних близько 60% жінок, а в деяких регіонах – 80%. Жінки на 

цьому історичному зламі опинилися недопущеними ані до матеріальних 
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ресурсів, ані до фінансових, ані до влади. На жаль, дуже незначний 

відсоток жінок міцно стоїть на ногах, серед тих, хто займається міні- і 

середнім бізнесом, представниць «прекрасної половини» мало. <…> Разом 

з тим жінкам – при всій їхній готовності та підготовленості – і досі важче 

зробити кар’єру, забезпечити себе матеріально» [234]. 

«Традиційно» велику увагу редакція видання приділяє 

чорнобильській тематиці (хоча й тут переважно шукається інформаційний 

привід). У першому номері за 1992 рік таким приводом стало вручення у 

Вашингтоні міжнародним жіночим фондом засобів масової інформації 

міжнародної премії «За мужність у журналістиці» Любові Ковалевській, 

котра менш ніж за місяць у «Літературній Україні» передбачила 

Чорнобильську катастрофу. Публікація її віршів теж стала своєрідним 

пророцтвом, що говорить одночасно як про якість поетичних рядків, так і 

про правдивий образ потворної тоталітарної кремлівської влади: 

Узок мир запредельный: оконный – 

Мягко стелют внизу тополя. 

Унесли тебя красные кони 

Под кровавые стены Кремля… 

 

Есть на тронах шуты и тираны, 

Перепутать их – сущий пустяк – 

Защищай свою жизнь без обмана 

Рыцарь прошлого, ныне – босяк. 

 

Кремль зубатые стены оплачет: 

Над тираном звезда, над шутом – 

Защищай, гуттаперчевый мальчик, 

Свою душу картонным щитом [192]. 
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Чорнобильську тему редакція продовжила постановочною статтею 

щодо проблем 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС (самосели, вивезення 

забруднених радіацією харчів і сировини тощо) [365; 366]. 

Загалом розробку та увагу редакції журналу «Жінка» до основних 

проблемно-тематичних ліній видання видно з таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Типова розробка основних проблемно-тематичних 

ліній у журналі «Жінка» зразка 1992 року 

№ п/п № 1 

 

1992 

Ґендер 2 

 

3,2% 

Іст. пам’ять, соціальна позиція 2 

 

3,2% 

Постаті видатних українців 1 

 

1,6% 

Життя ук раїнського села 1 

 

1,6% 

Чорнобиль, екологія 2 

 

3,2% 

Сім’я, виховання 3 

 

4,9% 

Релігія 2 

 

3,2% 

Культура, мистецтво, 

ЗМІ 

6 

 

9,7% 

Худ. література, фольклор 6 

 

9,7% 

Лис-ти у журнал, анкети 16 

 

25,8% 

Додаток до журналу 21 

 

33,9% 

 

Шалені темпи гіперінфляції «прорвались» у короткій замітці, 

вміщеній у травневому випуску журналу «Жінка»: «У зв’язку за 
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скороченням обсягу журналу ми, на жаль, змушені припинити друкування 

уривків із роману В. Підмогильного. Кого ж захопив інтригуючий сюжет 

цього твору, той може дізнатися про його розв’язку, звернувшися за 

книгою до бібліотеки чи придбавши її в магазині» [249]. 

Ще через два місяці редакція устами редактора відділу листів 

Н. Рудківської була змушена звернутися до своїх читачів з більш розлогим 

матеріалом: «Діалог читач-журнал-читач завжди був у нашому часописі. 

Ми намагалися відповідати майже на всі ваші листи, найбільш актуальні й 

цікаві з них широко використовували в журналі. Перегорніть будь-які 

номери і ви зустрінете рубрики: «Ваші листи», «Контакт», «Сповідь», 

«Юридичний клуб», «З пошти наших рубрик», «Не секрет, а втім…», 

різноманітні конкурси тощо. Окремі сигнали – гострі, злободенні, а часом і 

трагічні – примушують іти до каси та купувати квитки до різних міст і сіл 

– і тоді в тому чи іншому номері «Жінки» з’являється стаття під рубрикою 

«Лист покликав у дорогу» або «Ситуація». Все це – робота з редакційною 

поштою, що знаходить вихід на сторінки нашого видання. І ми обов’язково 

будемо її продовжувати й урізноманітнювати, бо журнал без листів – ніби 

птах без пір’я. 

Але є ще одна сторона цієї роботи. За влучним висловом класика – 

невидимі миру сльози. З приводу нескінченних квартирних черг, пенсій, 

лікування та забезпечення всім необхідним дітей, несправедливих судових 

вироків і тому подібного… Будемо відвертими: впродовж багатьох років 

редакція слугувала пересильним пунктом для численних скарг. Ми 

відправляли їх до різних інстанцій, звідти найчастіше одержували 

відписки, читачі зверталися вдруге і втретє… Коефіцієнт корисної дії від 

усього того був, м’яко кажучи, мізерний. Багато видань уже відмовилися 

від цього бюрократичного листування. Ми з жалю та співчуття до 

знедолених жінок зволікали до останнього. <…> Нас примушує зрбити 

такий крок ще й фінансова скрута. Адже відправка одного листа [є тягарем 
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для редакції. – Авт.]… Жоден лист не залишиться непрочитаним, і якщо 

порушена в ньому проблема заслуговує на увагу, ми знайдемо засіб 

познайомити з нею широкий загал. «Жінка» й надалі залишається вашою 

трибуною, ми неодмінно продовжуватимемо листуватися з вами, але 

тільки зі сторінок журналу» [371]. 

Далі повідомлялося про відмову зв’язківців оформлювати 

передплату на журнал читачкам з республік СНД і країн Балтії. «Жінка» 

останній раз за власні кошти робила, як виняток, передплату деяким своїм 

багаторічним читачкам, відшкодовуючи зв’язківцям висунуту ціну з 

редакційної каси, та ринок негайно припинив цю доброчинність… 

У вересневому номері у замітці «Виберіть «Жінку»!» редакція 

писала: «Так, «з легкої руки» урядів Росії й України ціни на всі послуги, 

пов’язані з друкуванням і поширенням журналу, продовжують зростати. 

<…> Ми усвідомлюємо: про мільйонні тиражі слід забути. В умовах нашої 

перевернутої економіки найбільш популярні газети й журнали 

виявляються водночас і найбільш збитковими. Розуміємо й інше – багатьох 

жінок так звана «лібералізація цін» позбавила можливості купити навіть 

ліки чи кілограм яблук дитині. Не до журналу. І чимало своїх постійних 

передплатників ми вже втратили. Принагідно висловлюємо їм щиру 

подяку за багаторічну вірність. Але просимо переконатися, заглянувши до 

каталогів, – наше видання й сьогодні не з найдорожчих» [70]. 

Від драматичних подій «Жінка» переходить до подій трагічних – 

голоду-геноциду 1932–1933 років, коли за вісім місяців було знищено вісім 

мільйонів українців. Смерть через 60 років «наздогнала» дослідника 

Голодомору В. Маняка, котрий встиг зібрати свідчення сотень дивом 

вцілілих людей під однією обкладинкою народної книги-меморіалу «33-й: 

голод». Вантажівка обірвала його автобусну подорож Україною і земним 

світом, та його дружина і співавтор Л. Коваленко продовжила його справу, 
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очоливши Асоціацію дослідників Голодомору в Україні. В інтерв’ю 

журналу вона окреслила шляхи роботи організації: боротьбу за визнання 

світом Голодомору спланованим Кремлем геноцидом українців, 

відчуження селян від землі, нереабілітацію безневинних жертв розорення 

українського села [484]. 

Третій ступінь. Це порівняльний аналіз використання ґендерних 

маркерів у публікаціях журналу «Жінка» за січень-лютий 1996 року та за 

аналогічний період двадцять років по тому з метою виявлення суспільних 

ґендерних ідеологем у названому вище журналі у виділених роках 

(застосовано метод дискурс-аналізу) і визначення частотності їхнього 

вживання у порівняльний спосіб (застосовано метод контент-аналізу). 

Використана методика дослідження аналогічна тій, що була 

застосована під час аналізу медіатекстів російськомовного часопису 

«Коммунарка Украины» (1920 року), його українськомовного аналогу 

«Комунарка України» (1934 року) та журналу «Радянська жінка» (1958 і 

1988 років). 

Результати дослідження показали, що в підтемі «статево-вікова 

диференціація» як у 1996 році, так і двадцять років по тому було виявлено 

дві основні ідеологеми: «жінка» та «дівчина». Частотність вживання цих 

ідеологем в одній публікації «Жінки» за 1996 і 2016 роки (№№ 1–2) 

становить: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 4 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 36 2-а публікація – 10 

3-я публікація – 7 3-я публікація – 29 

4-а публікація – 1 4-а публікація – 13 

5-а публікація – 23 5-а публікація – 4 

6-а публікація – 1 6-а публікація – 0 
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7-а публікація – 3 7-а публікація – 1 

8-а публікація – 19 8-а публікація – 13 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 21 

10-а публікація – 9 10-а публікація – 9 

11-а публікація – 15 11-а публікація – 19 

12-а публікація – 1 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 1 13-а публікація – 2 

14-а публікація – 5 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 8 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 3 16-а публікація – 4 

 

У підтемі «сімейна диференціація» як у 1996 році, так і двадцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «домогосподарка», 

«матір», «дружина», «бабуся», «донька», «сестра». Частотність вживання 

зазначених ідеологем в одній публікації «Жінки» за 1996 і 2016 роки (№№ 

1–2) становить: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 3 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 5 2-а публікація – 2 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 6 

4-а публікація – 3 4-а публікація – 2 

5-а публікація – 12 5-а публікація – 5 

6-а публікація – 35 6-а публікація – 0 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 0 

8-а публікація – 19 8-а публікація – 2 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 8 
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10-а публікація – 15 10-а публікація – 27 

11-а публікація – 3 11-а публікація – 19 

12-а публікація – 1 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 2 13-а публікація – 1 

14-а публікація – 3 14-а публікація – 2 

15-а публікація – 6 15-а публікація – 31 

16-а публікація – 1 16-а публікація – 5 

 

У підтемі «приватна комунікація» як у 1996 році, так і двадцять років 

по тому було виявлено одну ідеологему: «подруга». Частотність вживання 

цієї ідеологеми в одній публікації «Жінки» за 1996 і 2016 роки (№ 1–2) 

дорівнює нулю, за винятком: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 1 

5-а публікація – 2 5-а публікація – 0 

7-а публікація – 1 7-а публікація – 0 

10-а публікація – 2 10-а публікація – 0 

 

У підтемі «станова диференціація» як у 1996 році, так і двадцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «домашня рабиня», 

«робітниця», «селянка», «вихованка дитсадка», «учениця 8 класу» в 

значенні «школярка», «студентка», «аспірантка», «пенсіонерка». 

Частотність вживання названих ідеологем в одній публікації «Жінки» за 

1996 і 2016 роки (№ 1–2) становить: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 1 1-а публікація – 1 

2-а публікація – 4 2-а публікація – 0 
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3-я публікація – 1 3-я публікація – 0 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 1 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 1 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 1 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 2 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 6 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 1 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 0 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 1 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 1 

 

У підтемі «фахова диференціація» як у 1996 році, так і двадцять 

років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: «ткаля», «вчена», 

«архітекторка», «письменниця», «доярка», «інженерка», «голова 

колгоспу», «свинарка», «телятниця», «бібліотекарка», «завідувачка клубу», 

«агрономка», «трактористка», «педагог», «вихователька дитячого 

закладу», «завуч музучилища», «учасниця опору», «директорка школи», 

«вчителька», «лікарка», «міністр юстиції КНР», «керівниця бригади», 

«медсестра», «стержнувальниця», «дитячий лікар», «акушерка», 

«комплектувальниця», «архіваріус», «майстер», «ланкова артілі», 

«комбайнер», «ст. інспектор диткімнати відділку міліції», «метробудівка», 

«камеронщиця метротунелів», «кореспондентка газети», «директорка 

середньої школи», «редакторка райгазети», «кулеметниця», «вершниця», 
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«розвідниця», «піхотинка», «зв’язківець», «обмотниця», «закрійниця», 

«виконроб», «муляр», «штукатур», «художниця», «покоївка», «куховарка», 

«начальниця статуправління», «килимарниця», «директорка планетарія», 

«косметолог». Частотність вживання цих ідеологем в одній публікації 

«Жінки» за 1996 і 2016 роки (№ 1–2) становить: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 18 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 5 2-а публікація – 3 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 1 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 16 

5-а публікація – 25 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 8 6-а публікація – 0 

7-а публікація – 2 7-а публікація – 4 

8-а публікація – 4 8-а публікація – 1 

9-а публікація – 3 9-а публікація – 5 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 3 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 3 

12-а публікація – 12 12-а публікація – 35 

13-а публікація – 1 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 1 14-а публікація – 1 

15-а публікація – 14 15-а публікація – 3 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 29 

 

У підтемі «соціально-політична диференціація» як у 1996 році, так і 

двадцять років по тому було виявлено такі основні ідеологеми: 

«делегатка», «депутатка», «учасниця виставки», «учасниця художньої 
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самодіяльності», «учасниця драмгуртка клубу», «учасниця фестивалю», 

«член товариства дружби», «юннатка», «агітаторка», «громадянка», 

«голова жінради», «патріотка». Частотність вживання цих ідеологем в 

одній публікації «Жінки» за 1996 і 2016 роки (№ 1–2) становить: 

1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 0 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 3 2-а публікація – 0 

3-я публікація – 11 3-я публікація – 0 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 2 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 1 

7-а публікація – 0 7-а публікація – 0 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 30 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 1 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 2 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

 

У підтемі «ідеологічна диференціація» як у 1996 році, так і двадцять 

років по тому було виявлено дві основні ідеологеми: «комуністка» та 

«комсомолка». Частотність вживання цих ідеологем в одній публікації 

«Жінки» за 1996 і 2016 роки (№№ 1–2) становить: 
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1996 рік (№ 1–2) 2016 рік (№ 1–2): 

1-а публікація – 2 1-а публікація – 0 

2-а публікація – 5 2-а публікація – 1 

3-я публікація – 0 3-я публікація – 3 

4-а публікація – 0 4-а публікація – 2 

5-а публікація – 0 5-а публікація – 0 

6-а публікація – 0 6-а публікація – 1 

7-а публікація – 13 7-а публікація – 0 

8-а публікація – 0 8-а публікація – 0 

9-а публікація – 0 9-а публікація – 0 

10-а публікація – 0 10-а публікація – 0 

11-а публікація – 0 11-а публікація – 0 

12-а публікація – 0 12-а публікація – 0 

13-а публікація – 0 13-а публікація – 0 

14-а публікація – 0 14-а публікація – 0 

15-а публікація – 0 15-а публікація – 0 

16-а публікація – 0 16-а публікація – 0 

 

Наведемо результати контент-аналізу пономерної тематики номерів 

журналу «Жінка» за 2015 рік. 

Січень (126 публікацій = 100%): 

культура народів світу – 1 публікація (це становить 0,80% публікацій 

на визначену тему по відношенню до всіх публікацій номера); культура – 9 

публікацій (7,14%); духовний світ людини – 2 публікації (1,59%); 

рукоділля, косметика, гороскоп – 29 публікацій (23,01%); виробництво – 4 

публікації (3,17%); спорт – 2 публікації (1,59%); природа України – 7 
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публікацій (5,55%); філософія – 2 публікації (1,59%); релігія – 1 публікація 

(0,80%); мистецтво – 3 публікації (2,38%); художня література, фольклор – 

18 публікацій (14,28); сім’я (стосунки, готування їжі) – 10 публікацій 

(7,93%); здоров’я – 2 публікації (1,59%); музика – 2 публікації (1,59%); 

фото – 20 публікацій (15,87%); мода – 2 публікації (1,59%); любов до 

природи – 1 публікація (0,80%); інше – 11 публікацій (8,73%). 

Лютий (93 публікації = 100%): 

інформаційні технології – 3 публікації (3,35%); художня література – 

8 публікацій (8,95%); психологія – 1 публікація (1,10%); музика – 1 

публікація (1,10%); духовний світ людини – 4 публікації (4,75%); релігія – 

1 публікація (1,10%); міжнародні відносини – 1 публікація (1,10%); 

здоров’я – 3 публікації (3,35%); мода – 3 публікації (3,35%); сім’я – 6 

публікацій (6,55%); спорт – 1 публікація (1,10%); рукоділля, косметика, 

гороскоп – 42 публікації (45,45%); право – 3 публікації (3,35%); культура – 

2 публікації (2,50%); сад, город – 3 публікації (3,35%); любов до природи – 

1 публікація (1,10%); фото – 8 публікацій (9,95%). 

Березень (187 публікацій = 100%): 

музика – 2 публікації (1,05%); художня література – 7 публікацій 

(3,65%); ЗМІ («Жінка») – 4 публікації (2,05%); надзвичайні ситуації – 1 

публікація (0,50%); культура – 2 публікації (1,05%); міжнародні відносини 

– 1 публікація (0,50%); сім’я – 8 публікацій (3,95%); релігія – 2 публікації 

(1,05%); психологія – 1 публікація (0,50%); мода – 23 публікації (12,65%); 

наука – 1 публікація (0,50%); любов до природи – 4 публікації (2,05%); 

рукоділля, косметика, гороскоп – 67 публікацій (34,15%); здоров’я – 6 

публікацій (3%); право – 4 публікації (2,05%); сад, город – 2 публікації 

(1,05%); дозвілля – 14 публікацій (7,05%); фото – 33 публікації (16,05%); 

малюнки – 15 публікацій (7,15%). 
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Квітень (71 публікація = 100%): 

релігія – 4 публікації (5,63%); культура – 2 публікації (2,82%); спорт 

– 1 публікація (1,41%); наука, освіта – 1 публікація (1,41%); психологія – 1 

публікація (1,41%); художня література – 9 публікацій (12,67%); мода – 2 

публікації (2,82%); сім’я – 7 публікацій (9,86%); духовний світ людини – 2 

публікації (2,82%); здоров’я – 3 публікації (4,23%); рукоділля, косметика, 

гороскоп – 13 публікацій (18,30); право – 2 публікації (2,82%); сад, город – 

3 публікації (4,23%); дозвілля – 2 публікації (2,82%); любов до природи – 1 

публікація (1,41%); фото, ілюстрації – 18 публікацій (25,34%). 

Травень (93 публікації = 100%): 

релігія – 1 публікація (1,08%); агропромисловий комплекс – 1 

публікація (1,08%); міжнародні відносини – 1 публікація (1,08%); 

працевлаштування – 1 публікація (1,08%); культура – 4 публікації (4,30); 

спорт – 1 публікація (1,08%); благодійна діяльність – 1 публікація (1,08%); 

психологія – 2 публікації (2,15%); художня література – 10 публікацій 

(10,74%); нотний запис – 1 публікація (1,08%); мода – 8 публікацій (8,60); 

сім’я – 3 публікації (3,23%); духовний світ людини – 3 публікації (3,23%); 

здоров’я – 6 публікацій (6,44%); рукоділля, косметика, гороскоп – 15 

публікацій (16,13%); право – 3 публікації (3,23%); сад, город – 1 публікація 

(1,08%); дозвілля – 6 публікацій (6,44%); любов до природи – 2 публікації 

(2,15%); фото, ілюстрації – 23 публікації (24,72%). 

Червень (75 публікацій = 100%): 

наука, освіта – 2 публікації (2,68%); соціальний захист населення – 1 

публікація (1,33%); волонтерський рух – 1 публікація (1,33%); духовний 

світ людини – 3 публікації (4,00%); любов до природи – 2 публікації 

(2,68%); агропромисловий комплекс – 1 публікація (1,33%); культура – 3 

публікації (4,00%); сім’я – 10 публікацій (13,32%); художня література – 8 

публікацій (10,65%); мода – 2 публікації (2,68%); право – 2 публікації 
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(2,68%); рукоділля, косметика, гороскоп – 3 публікації (4,00%); психологія 

– 1 публікація (1,33%); здоров’я – 2 публікації (2,68%); сад, город – 4 

публікації (5,30%); дозвілля – 2 публікації (2,68%); фото, ілюстрації – 28 

публікацій (37,33%). 

Липень (82 публікації = 100%): 

ЗМІ – 2 публікації (2,44%); культура – 6 публікацій (7,32%); здоров’я 

– 6 публікацій (7,32%); духовний світ людини – 2 публікації (2,44%); 

релігія – 1 публікація (1,22%); художня література – 8 публікацій (9,76%); 

мода – 8 публікацій (9,76%); сад, город – 2 публікації (2,44%); рукоділля, 

косметика, гороскоп – 12 публікацій (14,62%); сім’я – 8 публікацій 

(9,76%); спорт – 1 публікація (1,22%); любов до природи – 3 публікації 

(3,66%); право – 2 публікації (2,44%); дозвілля – 2 публікації (2,44%); 

фото, ілюстрації – 19 публікацій (23,16%). 

Серпень (79 публікацій – 100%): 

релігія – 2 публікації (2,53%); філософія – 1 публікація (1,27%); 

культура – 4 публікації (5,06%); духовний світ людини – 1 публікація 

(1,27%); інформаційні технології – 1 публікація (1,27%); виробництво – 1 

публікація (1,27%); здоров’я – 3 публікації (3,80%); рукоділля, косметика, 

гороскоп – 21 публікація (26,57%); спорт – 1 публікація (1,27%); природа 

України – 3 публікації (3,80%); мистецтво – 2 публікації (2,53%); художня 

література, фольклор – 19 публікацій (24,05%); сім’я – 8 публікацій 

(10,12%); музика – 1 публікація (1,27%); фото – 8 публікацій (10,12%); 

мода – 1 публікація (1,27%); любов до природи – 2 публікації (2,53%). 

Вересень (126 публікацій – 100%): 

освіта – 7 публікацій (5,55%); наука – 4 публікації (3,17%); культура 

народів світу – 1 публікація (0,80%); культура – 7 публікацій (5,55%); 

духовний світ людини – публікація (0,80%); спорт – 4 публікації (3,17%); 

рукоділля, косметика, гороскоп – 33 публікації (26,19%); природа України 
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– 4 публікації (3,17%); мистецтво – 3 публікації (2,38%); художня 

література, фольклор – 24 публікації (19,05%); сім’я – 10 публікацій 

(7,94%); здоров’я – 2 публікації (1,59%); музика – 1 публікація (0,80%); 

фото – 20 публікацій (15,87%); мода – 2 публікації (1,59%); любов до 

природи – 1 публікація (0,80%); інше – 3 публікації (2,38%). 

Жовтень (147 публікацій – 100%): 

релігія – 2 публікації (1,36%); філософія – 1 публікація (0,68%); освіта 

– 3 публікації (2,04%); наука – 1 публікація (0,68%); інформаційні 

технології – 2 публікації (1,36%); навчання на виробництві – 1 публікація 

(0,68%); агропромисловий комплекс – 3 публікації (2,04%); міжнародні 

відносини – 1 публікація (0,68%); психологія – 1 публікація (0,68%); 

культура – 7 публікацій (4,76%); духовний світ людини – 1 публікація 

(0,68%); рукоділля, косметика, гороскоп – 39 публікацій (26,54%); спорт – 

4 публікації (2,72%); природа України – 9 публікацій (6,12%); мистецтво – 

5 публікацій (3,40%); художня література, фольклор – 23 публікації 

(15,65%); сім’я – 11 публікацій (7,48%); здоров’я – 3 публікації (2,04%); 

надзвичайні ситуації – 1 публікація (0,68%); музика – 3 публікації (2,04%); 

фото – 17 публікацій (11,57%); мода – 4 публікації (2,72%); любов до 

природи – 5 публікацій (3,40%). 

Листопад (78 публікацій – 100%): 

ЗМІ (телебачення) – 1 публікація (1,28%); ЗМІ («Жінка») – 4 

публікації (5,12%); право – 3 публікації (3,85%); філософія – 1 публікація 

(1,28%); культура – 5 публікацій (6,41%); виробництво – 2 публікації 

(2,56%); спорт – 3 публікації (3,85%); рукоділля, косметика, гороскоп – 11 

публікація (14,10%); природа України – 3 публікації (3,85%); музика – 2 

публікації (2,56%); сім’я – 7 публікацій (8,97%); здоров’я – 3 публікації 

(3,85%); надзвичайні ситуації – 1 публікація (1,28%); сад, город – 3 

публікації (3,85%); дозвілля – 2 публікації (2,56%); любов до природи – 2 
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публікації (2,56%); фото, ілюстрації – 10 публікацій (12,83%), художня 

література, фольклор – 15 публікації (19,24%). 

Грудень (98 публікацій – 100%): 

любов до природи – 2 публікації (2,04%); природа України – 3 

публікації (3,06%); релігія – 1 публікація (1,02%); філософія – 1 публікація 

(1,02%); культура народів світу – 1 публікація (1,02%); культура – 5 

публікацій (5,10%); духовний світ людини – 1 публікація (1,02%); право – 

1 публікація (1,02%); психологія – 1 публікація (1,02%); спорт – 2 

публікації (2,04%); мистецтво – 4 публікації (4,08%); рукоділля, косметика, 

гороскоп – 19 публікацій (19,39%); художня література, фольклор – 23 

публікації (23,47%); мода – 4 публікації (4,08%); музика – 1 публікація 

(1,02%); сім’я – 6 публікацій (6,13%); здоров’я – 3 публікації (3,06%); 

надзвичайні ситуації – 1 публікація (1,02%); сад, город – 3 публікації 

(3,06%); дозвілля – 2 публікації (2,04%); фото, ілюстрації – 14 публікацій 

(14,29%). 

 

3.2. Жанровий контент 

Як свідчать дані, показані нижче, інформаційна політика журналу 

щодо жанрового контенту є вельми показовою. Ось усі зафіксовані нами 

жанри, використовувані редакцією журналу «Жінка» в 1992 році. 

№ 1: замітка – 3 (4,9%), звіт – 1 (1,6%), інтерв’ю – 3 (4,9%), 

кореспонденція – 1 (1,6%), стаття – 4 (6,4%), коментар, огляд – 1 (1,6%), 

портрет – 1 (1,6%), лист у журнал – 15 (24,2%), фотожанри – 23 (37,1%), 

жанри художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 10 (16,1%). 

№ 2: замітка – 2 (2,5%), звіт – 1 (1,3%), інтерв’ю – 3 (3,8%), 

кореспонденція – 3 (3,8%), стаття – 3 (3,8%), коментар, огляд – 1 (1,3%), 

портрет – 0, лист у журнал – 24 (30,3%), фотожанри – 18 (22,9%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 24 (30,3%). 
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№ 3: замітка – 9 (12,2%), звіт – 2 (2,7%), інтерв’ю – 2 (2,7%), 

кореспонденція – 3 (4,1%), стаття – 1 (1,3%), коментар, огляд – 1 (1,3%), 

портрет – 3 (4,1%), лист у журнал – 18 (24,3%), фотожанри – 10 (13,5%), 

жанри художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 25 (33,8%). 

№ 4: замітка – 19 (20,8%), звіт – 2 (2,2%), інтерв’ю – 1 (1,1%), 

кореспонденція – 2 (2,2%), стаття – 2 (2,2%), коментар, огляд – 1 (1,1%), 

портрет – 2 (2,2%), лист у журнал – 13 (14,3%), фотожанри – 14 (15,4%), 

жанри художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 35 (38,5%). 

№ 5: замітка – 15 (19,0%), звіт – 1 (1,25%), інтерв’ю – 1 (1,25%), 

кореспонденція – 2 (2,5%), стаття – 0, коментар, огляд – 0, портрет – 2 

(2,5%), лист у журнал – 19 (24,1%), фотожанри – 13 (16,5%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 26 (32,9%). 

№ 6: замітка – 20 (18,0%), звіт – 1 (0,9%), інтерв’ю – 2 (1,8%), 

кореспонденція – 1 (0,9%), стаття – 0, коментар, огляд – 1 (0,9%), портрет – 

0, лист у журнал – 20 (18,0%), фотожанри – 24 (21,6%), жанри художньої 

літератури, фольклор, колаж, малюнок – 41 (37,9%). 

№ 7: замітка – 24 (19,8%), звіт – 1 (0,8%), інтерв’ю – 2 (1,7%), 

кореспонденція – 1 (0,8%), стаття – 2 (1,7%), коментар, огляд – 1 (0,8%), 

портрет – 0, лист у журнал – 20 (16,2%), фотожанри – 22 (18,1%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 50 (40,1%). 

№ 8: замітка – 16 (17,4%), звіт – 1 (1,1%), інтерв’ю – 2 (2,2%), 

кореспонденція – 3 (3,3%), стаття – 1 (1,1%), коментар, огляд – 0, портрет – 

1 (1,1%), лист у журнал – 15 (16,3%), фотожанри – 21 (22,8%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 32 (34,7%). 

№ 9: замітка – 22 (19,6%), звіт – 0, інтерв’ю – 2 (1,8%), 

кореспонденція – 4 (3,6%), стаття – 3 (2,7%), коментар, огляд – 3 (2,7%), 

портрет – 1 (0,9%), лист у журнал – 8 (7,1%), фотожанри – 13 (11,6%), 

жанри художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 56 (50,0%). 
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№ 10: замітка – 17 (21,5%), звіт – 1 (1,3%), інтерв’ю – 2 (2,5%), 

кореспонденція – 2 (2,5%), стаття – 0, коментар, огляд – 2 (2,5%), портрет – 

1 (1,3%), лист у журнал – 8 (10,1%), фотожанри – 21 (26,7%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 25 (31,6%). 

№ 11: замітка – 19 (19,8%), звіт – 2 (2,1%), інтерв’ю – 0, 

кореспонденція – 1 (1,0%), стаття – 1 (1,0%), коментар, огляд – 3 (3,1%), 

портрет – 0, лист у журнал – 12 (12,5%), фотожанри – 26 (27,1%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 32 (33,4%). 

№ 12: замітка – 15 (14,3%), звіт – 1 (0,9%), інтерв’ю – 5 (4,8%), 

кореспонденція – 2 (1,9%), стаття – 0, коментар, огляд – 1 (0,9%), портрет – 

1 (0,9%), лист у журнал – 4 (3,8%), фотожанри – 23 (21,8%), жанри 

художньої літератури, фольклор, колаж, малюнок – 53 (50,7%). 

Наведемо результати пономерного контент-аналізу жанрового 

наповнення журналу «Жінка», включаючи ґендерний компонент, за 2015 

рік. 

Використані жанри в номері за січень 2015 року (126 публікацій = 

100%): 

замітка – 36 (28,56% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 31 (24,60%), лист у журнал – 1 

(0,80%), кореспонденція – 2 (1,58%), стаття – 1 (0,80%), огляд – 1 (0,80%), 

фотопортрет – 12 (9,52), фотоетюд – 1 (0,80%), зарисовка – 5 (3,97%), есе – 

2 (1,58%), оповідання – 1 (0,80%), вірші – 16 (12,69%), нотний запис пісні – 

1 (0,80%), казка – 1 (0,80%), ілюстрації – 15 (11,90%). 

Використані групи жанрів у номері за січень 2015 року: 

інформаційні – 67 (53,17% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 23 (18,26%); 

художньо-публіцистичні – 2 (1,58%); 
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жанри художньої літератури – 18 (14,29%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 16 (12,70%). 

Таблиця 3.2. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

січень 2015 року. 

 

Таблиця 3.2. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за січень 2015 року 

 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 33 21,29% 

Чоловіки 10 6,45% 

Спільні публікації 11 7,10% 

Не стосуються ґендеру 101 65,16% 

 

Використані жанри в номері за лютий 2015 року (93 публікації = 

100%): 

замітка – 39 (41,94% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), інтерв’ю – 5 (5,37%), лист у журнал – 1 

(1,08%), портрет – 1 (1,08%), огляд – 2 (2,15%), фотопортрет – 18 (19,35%), 

зарисовка – 3 (3,23%), оповідання – 1 (1,08%), вірші – 8 (8,60%), ілюстрації 

– 15 (16,12%). 

Використані групи жанрів у номері за лютий 2015 року: 
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інформаційні – 44 (47,31% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 25 (26,88%); 

художньо-публіцистичні – 0; 

жанри художньої літератури – 9 (9,68%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 15 (16,13%). 

Таблиця 3.3. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

лютий 2015 року. 

Таблиця 3.3. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за лютий 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 25 16,67% 

Чоловіки 15 10,00% 

Спільні публікації 8 5,33% 

Не стосуються ґендеру 102 68,00% 

 

Використані жанри в номері за березень 2015 року (187 публікацій = 

100%): 

замітка – 105 (56,15% публікацій у визначеному жанрі по 

відношенню до всіх публікацій номера), фотозамітка – 31 (16,58%), 

інтерв’ю – 2 (1,07%), лист у журнал – 5 (2,67%), кореспонденція – 1 

(0,53%), портрет – 1 (0,53%), огляд – 2 (1,07%), фотопортрет – 12 (6,44%), 

репліка – 1 (0,53%), зарисовка – 2 (1,07%), есе – 2 (1,07%), новела – 1 
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(0,53%), вірші – 6 (3,21%), нотний запис – 1 (0,53%), ілюстрації – 15 

(8,02%). 

Використані групи жанрів у номері за березень 2015 року: 

інформаційні – 138 (73,80% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 24 (12,83%); 

художньо-публіцистичні – 2 (1,07%); 

жанри художньої літератури – 7 (3,74%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 16 (8,56%). 

Таблиця 3.4. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

березень 2015 року. 

Таблиця 3.4. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за березень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 25 16,67% 

Чоловіки 15 10,00% 

Спільні публікації 8 5,33% 

Не стосуються ґендеру 102 68,00% 

 

Використані жанри в номері за квітень 2015 року (71 публікація = 

100%): 

замітка – 15 (21,13% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 18 (25,34%), інтерв’ю – 3 
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(4,23%), звіт – 1 (1,41%), лист у журнал – 1 (1,41%), фотопортрет – 2 

(2,82%), зарисовка – 3 (4,23%), есе – 4 (5,63%), новела – 1 (1,41%), притча – 

2 (2,82%), вірші – 4 (5,63%), ілюстрації – 17 (23,94%). 

Використані групи жанрів у номері за квітень 2015 року: 

інформаційні – 37 (52,11% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 6 (8,45%); 

художньо-публіцистичні – 4 (5,63%); 

жанри художньої літератури – 7 (9,86%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 17 (23,95%). 

Таблиця 3.5. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

квітень 2015 року. 

Таблиця 3.5. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за квітень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 23 15,13% 

Чоловіки 16 10,53% 

Спільні публікації 14 9,21% 

Не стосуються ґендеру 99 65,13% 

Використані жанри в номері за травень 2015 року (93 публікації = 

100%): 

замітка – 33 (35,47% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 11 (11,82%), інтерв’ю – 1 
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(1,08%), звіт – 1 (1,08%), лист у журнал – 1 (1,08%), кореспонденція – 1 

(1,08%), фотопортрет – 13 (13,97%), огляд – 5 (5,38%), зарисовка – 2 

(2,15%), репліка 1 (1,08%), есе – 1 (1,08%), оповідання – 1 (1,08%), вірші – 

6 (6,45%), нотний запис – 1 (1,08%), ілюстрації – 15 (16,12%). 

Використані групи жанрів у номері за травень 2015 року: 

інформаційні – 46 (49,46% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 23 (24,73%); 

художньо-публіцистичні – 1 (1,08%); 

жанри художньої літератури – 7 (7,53%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 16 (17,20%). 

Таблиця 3.6. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

травень 2015 року. 

Таблиця 3.6. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за травень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 37 23,12% 

Чоловіки 10 6,25% 

Спільні публікації 8 5,00% 

Не стосуються ґендеру 105 65,63% 

 

Використані жанри в номері за червень 2015 року (75 публікацій = 

100%): 
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замітка – 21 (27,99% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 15 (20,00%), фотозвіт – 1 

(1,33%), інтерв’ю – 1 (1,33%), фотоінтерв’ю – 1 (1,33%), лист у журнал – 1 

(1,33%), кореспонденція – 1 (1,33%), фотокореспонденція – 1 (1,33%), 

фотопортрет – 3 (4,00%), огляд – 3 (4,00%), фотоогляд – 3 (4,00%), 

зарисовка – 5 (6,67%), есе – 2 (2,68%), повість – 1 (1,33%), вірші – 5 

(6,67%), ілюстрації – 12 (16,00%). 

Використані групи жанрів у номері за червень 2015 року: 

інформаційні – 39 (52,00% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 16 (21,33%); 

художньо-публіцистичні – 2 (2,67%); 

жанри художньої літератури – 6 (8,00%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 12 (16,00%). 

Таблиця 3.7. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

червень 2015 року. 

Таблиця 3.7. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за червень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 33 20,88% 

Чоловіки 16 10,13% 

Спільні публікації 14 8,86% 

Не стосуються ґендеру 95 60,13% 
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Використані жанри в номері за липень 2015 року (82 публікації = 

100%): замітка – 39 (47,56% публікацій у визначеному жанрі по 

відношенню до всіх публікацій номера), фотозамітка – 4 (4,88%), фотозвіт 

– 1 (1,22%), інтерв’ю – 1 (1,22%), лист у журнал – 1 (1,22%), 

кореспонденція – 2 (2,44%), фотопортрет – 10 (12,19%), огляд – 2 (2,44%), 

фотоогляд – 1 (1,22%), зарисовка – 3 (3,66%), есе – 1 (1,22%), оповідання – 

1 (1,22%), вірші – 6 (7,32%), ілюстрації – 10 (12,19%). 

Використані групи жанрів у номері за липень 2015 року: 

інформаційні – 45 (54,88% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 19 (23,17%); 

художньо-публіцистичні – 1 (1,22%); 

жанри художньої літератури – 7 (8,54%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 10 (12,19%). 

Таблиця 3.8. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

липень 2015 року. 

Таблиця 3.8. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за липень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 43 25,45% 

Чоловіки 7 4,14% 

Спільні публікації 7 4,14% 

Не стосуються ґендеру 112 66,27% 
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Використані жанри в номері за серпень (79 публікацій – 100%): 

замітка – 40 (50,64% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 2 (2,54%), лист у журнал – 1 

(1,26%), кореспонденція – 3 (3,80%), стаття – 1 (1,26%), огляд – 1 (1,26%), 

фотопортрет – 1 (1,26%), зарисовка – 5 (6,32%), есе – 1 (1,26%), оповідання 

– 1 (1,26%), вірші – 16 (20,28%), казка – 2 (2,54%), ілюстрації – 5 (6,32%). 

Використані групи жанрів у номері за серпень 2015 року: 

інформаційні – 42 (53,17% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 12 (15,19%); 

художньо-публіцистичні – 1 (1,26%); 

жанри художньої літератури – 19 (24,06%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 5 (6,32%). 

Таблиця 3.9. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

серпень 2015 року. 

Таблиця 3.9. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за серпень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 18 22,79% 

Чоловіки 3 3,79% 

Спільні публікації 9 11,39% 

Не стосуються ґендеру 49 62,03% 

 

Використані жанри в номері за вересень 2015 року (126 публікацій = 

100%): 
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замітка – 56 (44,44% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 13 (10,33%), звіт – 3 (2,38%), 

інтерв’ю – 1 (0,79%), репортаж – 1 (0,79%), лист у журнал – 2 (1,59%), 

кореспонденція – 4 (3,17%), стаття – 2 (1,59%), огляд – 2 (1,59%), 

фотопортрет – 2 (1,59%), зарисовка – 9 (7,15%), есе – 2 (1,59%), оповідання 

– 1 (0,79%), вірші – 21 (16,66%), нотний запис пісні – 1 (0,79%), казка – 1 

(0,79%), ілюстрації – 5 (3,97%). 

Використані групи жанрів у номері за вересень 2015 року: 

інформаційні – 74 (58,74% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 21 (16,66%); 

художньо-публіцистичні – 2 (1,58%); 

жанри художньої літератури – 24 (19,05%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 5 (3,97%). 

Таблиця 3.10. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

вересень 2015 року. 

Таблиця 3.10. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за вересень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 25 19,84% 

Чоловіки 8 6,35% 

Спільні публікації 10 7,94% 

Не стосуються ґендеру 83 65,87% 

 

Використані жанри в номері за жовтень 2015 року (147 публікацій = 

100%): 
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замітка – 68 (46,26% публікацій у визначеному жанрі по відношенню до 

всіх публікацій номера), фотозамітка – 10 (6,80%), звіт – 3 (2,04%), інтерв’ю – 

1 (0,68%), репортаж – 1 (0,68%), лист у журнал – 2 (1,36%), кореспонденція – 

6 (4,08%), стаття – 2 (1,36%), коментар – 2 (1,36%), огляд – 2 (1,36%), 

фотопортрет – 2 (1,36%), портрет – 4 (2,72%), зарисовка – 9 (6,13%), рецензія 

– 3 (2,04%), есе – 2 (1,36%), оповідання – 1 (0,68%), вірші – 21 (14,29%), казка 

– 1 (0,68%), ілюстрації – 7 (4,76%). 

Використані групи жанрів у номері за жовтень 2015 року: 

інформаційні – 83 (56,46% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 32 (21,77%); 

художньо-публіцистичні – 2 (1,36%); 

жанри художньої літератури – 23 (15,65%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 7 (4,76%). 

Таблиця 3.11. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

жовтень 2015 року. 

Таблиця 3.11. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за жовтень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 30 20,41% 

Чоловіки 7 4,76% 

Спільні публікації 11 7,48% 

Не стосуються ґендеру 99 67,35% 

Використані жанри в номері за листопад 2015 року (78 публікацій = 

100%): 
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замітка – 24 (30,78% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), фотозамітка – 3 (3,85%), інтерв’ю – 2 (2,56%), 

звіт – 2 (2,56%), лист у журнал – 1 (1,28%), кореспонденція – 6 (7,69%), 

стаття – 1 (1,28%), коментар – 1 (1,28%), огляд – 3 (3,85%), фотопортрет – 

2 (2,56%), портрет – 4 (5,13%), зарисовка – 3 (3,85%), рецензія – 2 (2,56%),  

есе – 4 (5,13%), новела – 1 (1,28%), притча – 2 (2,56%), казка – 1 (1,28%), 

вірші – 11 (14,11%), ілюстрації – 5 (6,41%). 

Використані групи жанрів у номері за листопад 2015 року: 

інформаційні – 31 (39,74% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 23 (29,49%); 

художньо-публіцистичні – 4 (5,13%); 

жанри художньої літератури – 15 (19,23%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 5 (6,41%). 

Таблиця 3.12. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

листопад 2015 року. 

Таблиця 3.12. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за листопад 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 17 21,79% 

Чоловіки 7 8,98% 

Спільні публікації 7 8,98% 

Не стосуються ґендеру 47 60,25% 

Використані жанри в номері за грудень 2015 року (98 публікацій = 

100%): 
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замітка – 41 (41,85% публікацій у визначеному жанрі по відношенню 

до всіх публікацій номера), звіт – 2 (2,04%), інтерв’ю – 3 (3,06%), репортаж 

– 1 (1,02%), лист у журнал – 1 (1,02%), кореспонденція – 3 (3,06%), стаття 

– 1 (1,02%), коментар – 1 (1,02%), огляд – 2 (2,04%), фотопортрет – 9 

(9,18%), портрет – 1 (1,02%), зарисовка – 3 (3,06%), рецензія – 2 (2,04%), 

новела – 1 (1,02%), притча – 1 (1,02%), казка – 1 (1,02%), нотний запис 

пісні – 1 (1,02%), вірші – 19 (19,39%), ілюстрації – 5 (5,10%). 

Використані групи жанрів у номері за грудень 2015 року: 

інформаційні – 47 (47,96% публікацій у жанрах визначеної групи 

жанрів по відношенню до всіх публікацій номера); 

аналітичні – 23 (23,47%); 

художньо-публіцистичні – 0; 

жанри художньої літератури – 23 (23,47%); 

жанри візуальної комунікації (без фото) – 5 (5,10%). 

Таблиця 3.13. показує ґендерний компонент публікацій у номері за 

грудень 2015 року. 

Таблиця 3.13. 

Ґендерний компонент публікацій у номері за грудень 2015 року 

Стать Кількість публікацій на 

визначений ґендерний 

компонент 

Кількість відсотків пу-

блікацій на визначений 

ґендерний компонент 

по відношенню до всіх 

публікацій номера 

Жінки 23 23,00% 

Чоловіки 10 10,00% 

Спільні публікації 6 6,00% 

Не стосуються ґендеру 59 59,00% 
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Висновки  до Розділу 3 

У третьому розділі дисертації для встановлення основних 

проблемно-тематичних ліній журналу «Жінка» застосовано метод дискурс-

аналізу – зокрема, для виявлення суспільних ґендерних ідеологем як 

паралінгвістичного способу для передачі оціночної інформації в 

публікаціях часопису та метод контент-аналізу для визначення частотності 

їхнього вживання з одночасним порівняльним аналізом. Також застосовані 

методи спостереження, індукції, дедукції, порівняння, зіставлення, 

протиставлення, класифікації, узагальнення, аналізу та синтезу дали змогу 

з’ясувати закономірності розвитку об’єкта дослідження та унаочнити на 

рівні встановлених ґендерних маркерів класифікації у табличному вигляді 

– включаючи проблемно-тематичні та жанрові. У другому підрозділі 

третього розділу використано методи проблемно-тематичний і жанрово-

стилістичний. 

На початку незалежності України журнал «Жінка» друкував 

публіцистичні виступи іноземних авторок для знайомства українського 

жіноцтва з незнайомими сторонами життя західних суспільств і 

перенесення кращих зразків на національний ґрунт, водночас вказуючи на 

негативні моменти способу життя українок з метою усунення шкідливих 

звичок. 

Редакція принципово відмовилася від практики публікації 

матеріалів, що прославляли героїчну працю жінок в ім’я держави на 

фізично важких, небезпечних для здоров’я роботах, чим грішили жіночі 

журнали тоталітарної доби. Замість цього редакційний колектив 

запропонував своїй аудиторії нові рубрики, націлені на виховання у 

читачів високої культури в усіх сферах життя. Від пропаганди радянських 

часів у головного жіночого журналу країни не залишилося нічого, крім 

пропаганди передових поглядів на роль жінки в суспільстві. 
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З першого ж дня незалежності Батьківщини головний жіночий 

журнал країни боровся за організацію в суспільстві соціально-політичного 

й культурного процесу та відповідного дискурсу, за збереження рідної 

мови. При цьому особлива роль відводилася саме українським жінкам як 

берегиням роду, сім’ї, вихователькам майбутніх поколінь у свідомому 

патріотичному дусі. Найбільш популярні теми журналу – культура, 

духовний світ людини, релігія, наука, освіта, філософія, психологія, право, 

виробництво, АПК, інформаційні технології, спорт, здоров’я, сім’я, мода, 

рукоділля, косметика, гороскоп, любов до природи, сад, город, дозвілля 

художня література, фольклор тощо. 

На початку 1990-х років редакція «Жінки» спиралася більше на 

традиційну жанрову модель універсального європейського щомісячного 

видання зразка другої половини ХХ сторіччя: аналітика (більше 40% 

матеріалів номера), твори художньої літератури, супроводжувані 

малюнками, колажами (майже 40% матеріалів номера), інформування 

(решта журнальної площі). 

З початку 2000-х років ситуація принципово змінилась у зв’язку із 

вдосконаленням комп’ютерної техніки та графіки, можливостей веб-

павутиння тощо. Для збереження своєї постійної масової аудиторії в 

умовах зрослої кількості доступних медіаджерел журнал «Жінка» 

змушений був перейти на концепцію інфотейнменту, збільшивши в 

складнику «information» кількість матеріалів, виконаних в інформаційних 

жанрах, а в складнику «enterteinment» – розважальних публікацій з 

одночасним збільшенням жанрів візуальної комунікації (приміром, 

інфографіки і т. п.). Хоча й тут слід зробити обмовку: часто так звані 

розважальні матеріали мали наліт морального повчання та виховання 

читачів. Аналітика відійшла в тінь інфотейнменту, а рівень художньо-

публіцистичних публікацій помітно знизився.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційному дослідженні простежено ґенезу жіночої 

культури в соціально-духовно-ментальній еволюції людства, яка прагне 

ідентифікації через феміністський рух, та її віддзеркалення в 

універсальних і спеціалізованих друкованих виданнях. 

У процесі соціалізації чоловіча культура здебільшого домінує над 

жіночою за рахунок сили та незв’язаності дітьми. Лише зародження 

ринкових відносин і заснування середніх і вищих навчальних закладів 

поклало початок активізації процесів усування жіночої дискримінації в 

суспільстві. Формуванню жіночої читацької аудиторії сприяла поява 

європейських та американських спеціалізованих журналів наприкінці XVII 

– упродовж XVIII століть. Європейський революційний рух першої 

половини ХІХ століття та «Весна народів» 1848–1849 років як його 

кульмінація, загострив боротьбу за здобуття жінками повної середньої, а 

також вищої освіти, за отримання виборчих та інших прав і свобод тощо. 

До політичної боротьби була залучена широка мережа профспілкових 

організацій. У цей період було зафіксовано «першу хвилю» феміністського 

руху (суфражизм), у ході якої жінкам удалось усунути політичну та 

соціальну дискримінацію у Старому та Новому Світі, за винятком колоній 

і напівколоній в Азії, Африці, Австралії та Центральній і Південній 

Америці. Традиційні жіночі видання в багатьох аспектах залишалися 

«журналами для домогосподарок». Водночас нові журнали для жінок на 

кшталт «Cosmopolitan» зверталися до молодіжної та честолюбної 

аудиторії, учили бути яскравими та зухвалими, незважаючи на не дуже 

вигідні стартові умови. Вдосконалення на рубежі ХІХ – початку ХХ 

століття щоденної масової політичної преси та масових ілюстрованих 

журналів, зростання їх питомої ваги, формування та розвиток 
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інформаційних агентств разом з успіхами жіночого руху в боротьбі за свої 

політичні та соціальні права зміцнили підмурки функціонування 

спеціалізованих періодичних видань. 

Величезний внесок у розвиток національної свідомості українських 

жінок зробила масова українська громадська організація «Жіноча громада» 

завдяки самовідданій освітній, мистецькій і волонтерській діяльності. 

Поразка Визвольних змагань у боротьбі з північним та західними сусідами 

привела до розшматування молодої держави між СРСР, до складу якого 

відійшла Наддніпрянська Велика Україна, Польською Республікою 

(Східна Галичина, Західна Волинь), Королівством Румунія (Бессарабія й 

Північна Буковина) та Чехословацькою Республікою (Закарпаття). В 

Українській РСР, яка тільки номінально вважалася незалежною, у 

короткий проміжок 1926–1933 років засновувалася та функціонувала 

українськомовна преса, але на відміну від подібних численних видань 

1917–1918 років вона знаходилася під партійним контролем і вела 

пропаганду винятково комуністичних ідей. Після заборони «Жіночої 

громади» в УРСР феміністки влилися до «Союзу українок», який діяв на 

Західній Україні. У нетривалий період «українізації України» відбулося 

створення національної жіночої преси, зокрема журналу «Комунарка 

України», який прийшов на зміну своєму російському аналогові 

«Комунарка Украины». Після розгрому Й. Сталіним лідерів «українізації» 

українськомовна жіноча періодика припинила існування. 

Загалом подальший розвиток феміністського руху та повноцінний 

випуск жіночої періодики був перерваний у ХХ столітті двома світовими 

війнами та утворенням тоталітарних суспільств на теренах Німеччини, 

Італії, Іспанії, Португалії, Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини, СРСР, 

Японії. Там здобутки жінок були знівельовані владою внаслідок 

цілеспрямованої боротьби з фемінізмом як ідеологією і практикою, а вся 
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преса та радіомовлення цих держав були перетворені на пропагандистські 

рупори режимів. 

Лише повоєнні процеси денацифікації, дефашизації та декомунізації 

з паралельним розвитком спочатку радіостанцій і телеканалів, пізніше 

інтернет-видань створили наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть умови 

для функціонування розгалуженої мережі джерел масової інформації та 

гарантійного отримання різними соціальним групами (в тому числі 

жінками) медіатекстів, що перебували в їхній інформаційній «ніші». У цей 

період феміністський рух пройшов «другу хвилю» – усунення 

дискримінації з расової та етнічної ознаки (зокрема, визнання прав 

темношкірого населення в США, пізніше у Південній Африці тощо). Ці 

процеси історично збіглися в часі з крахом світової колоніальної системи – 

передусім в Азії та у більшій частині Африки. Як наслідок цього, у 50-х – 

60-х роках ХХ століття жіночі видання не просто засновувались, а й 

починали реально конкурувати між собою. Ця ситуація була характерна 

для країн Західної, Центральної та Південної Європи, Скандинавії, а також 

США, Канади, Австралії та Японії. Наступне десятиліття пройшло під 

знаком кар’єрного просування жінок по соціальній драбині. Це викликало 

масову появу ділових жіночих журналів. Показуючи зміни в становищі 

жінок у суспільстві, редакційні та видавничі колективи привернули увагу 

рекламодавців, які почали дивитися на жіночий контингент як на 

найбільший на ринку щодо споживання товарів і послуг. Ця тенденція 

зберігається й досьогодні. 

Сьогодні в кожній із згаданих вище країн видається до сотні жіночих 

журналів різної періодичності із сукупним накладом, що наближається до 

1 млрд. прим. Багато таких журнальних проектів за певної підтримки 

переростають національні рамки і стають міжнародними друкованими 

виданнями. Причому це можуть бути як міжнародні регіональні видання 

(наприклад, «Караван историй Россия», «Караван историй Украина», 
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«Караван историй Беларусь», «Караван историй Казахстан»), так і 

транснаціональні видання («Elle», «Vogue», «Cosmopolitan», «Burda 

Moden», «Marie Claire»). Нині ми є свідками «третьої хвилі» 

феміністського руху, яка полягає в усуненні дискримінації з віку, а також 

зі статевої орієнтації (боротьба за останню триває досі). ЛГБТ-організації 

мають свої власні засоби масової інформації та комунікації, які особливо 

вільно діють у таких країнах, як Голландія, Франція, Швеція, США, 

Канада. В Україні маємо одне спеціальне дослідження, присвячене 

діяльності австралійських радіостанцій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб сексуальних меншин [42, с. 154–160]. 

На відміну від минулих періодів жінки сьогодні мають усі 

можливості (і сповна користуються ними) видавати власні періодичні 

друковані та інтернет-видання, випускати телерадіопрограми, продавати 

свою медіапродукцію через інформ-, фото- і відеоагентства. Ці 

спеціалізовані канали передачі масової інформації орієнтуються на 

широкий аудиторний загал без будь-яких обмежень, проти яких виступав і 

продовжує виступає феміністський рух. 

2. Віднайдено спільні та відмінні риси в концептуалітиці жіночого 

періодичного видання в різних типах суспільств: 

група об’єктивних факторів – в авторитарному суспільстві 

1) суспільно-економічна формація – вільний ринок праці та капіталу 

доіндустріальної доби; 

2) тип суспільства – необмежений абсолютизм (Франція, Іспанія, 

Португалія, Австрійський дім, Росія, німецькі князівства), конституційна 

монархія (Великобританія), народжувана демократія (країни Скандинавії, 

Швейцарія, США); 

3) законодавча база – зведення відповідних законів; 
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4) кон’юнктура інформаційного ринку – від активного природного 

розвитку жіночої періодики епохи Просвітництва до журналістської та 

публіцистичної боротьби за політичні та соціальні права жінок; 

5) менталітет населення як потенційної читацької аудиторії – 

конгломерат поглядів прибічників або необмеженого абсолютизму, або 

конституційної монархії, або народжуваної демократії залежно від країни 

проживання; 

6) рівень розвитку інформаційних технологій і поліграфічної техніки 

– поява перших на рівні політичної пропаганди та агітації та низький 

рівень другої через відсутність промисловості; 

група об’єктивних факторів – у тоталітарному суспільстві 

1) суспільно-економічна формація – від вільного ринку праці та 

капіталу індустріальної доби (Німеччина, Італія) до крайньої централізації 

управління економікою, націоналізації промисловості та мілітаризації 

праці в період воєнного комунізму; 

2) тип суспільства – тоталітарний диктат правлячої партії; 

3) законодавча база – зведення законів на користь правлячої партії; 

4) кон’юнктура інформаційного ринку – штучне звуження жіночої 

періодики внаслідок ідеологічного контролю тоталітарної влади, загальних 

економічних злигоднів через І Світову війну та пов’язану з нею 

гіперінфляцію, а також масове безробіття; 

5) менталітет населення як потенційної читацької аудиторії – 

публічний щирий або удаваний захват правлячою владою, нелегальна 

діяльність політичних опонентів; 

6) рівень розвитку інформаційних технологій і поліграфічної техніки 

– вдосконалений розвиток перших на рівні політичної пропаганди та 

агітації та наявність другої внаслідок розвитку промисловості. 

група об’єктивних факторів – у демократичному суспільстві 



164 

 

1) суспільно-економічна формація – вільний ринок праці та капіталу 

індустріальної доби, вільний ринок праці, капіталу, товарів і послуг 

постіндустріальної доби; 

2) тип суспільства – демократична або парламентська, або 

президентська, або парламентсько-президентська республіка; 

3) законодавча база – зведення законів-гарантів збереження 

демократії, основних прав і свобод громадян, у тому числі на 

заснування/субзаснування та видання/субвидання різноманітних ЗМІ та 

публічного висловлення своїх думок; 

4) кон’юнктура інформаційного ринку – ЗМІ охоплюють усі 

соціально-демографічні характеристики, соціально-політичні орієнтації, 

інтереси та погляди масової аудиторії; 

5) менталітет населення як потенційної масової аудиторії – 

конгломерат поглядів ліворадикальних, лівоцентристських, центристських 

(поміркованих), правоцентристських, праворадикальних, з домішками чи 

без домішок нацизму, расизму, тієї чи іншої релігії тощо, анархізму; 

6) рівень розвитку інформаційних технологій і поліграфічної техніки 

– розвинений розвиток перших або на рівні інформування громадян про 

вже прийняті політичні рішення, або на рівні агітаційно-

пропагандистського та політико-іміджмейкінгового механізму, 

покликаного сформувати потрібну владі громадську думку, а також висока 

розвиненість другої внаслідок перманентних інновацій. 

Запліднення цих об’єктивних факторів людською діяльністю 

власників, засновників, видавців і головних редакторів певних ЗМІ 

приводить до утворення групи об’єктивно-суб’єктивних факторів, тісно 

переплетених з першою групою: 

в авторитарному суспільстві 

1) мета утворення жіночого видання – просвітницька; 
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2) тип журналу – інформаційний, літературний або літературно-

мистецький; 

3) характер інформування – від об’єктивного через об’єктивований 

до суб’єктивного, від безоціночного через оціночний до змішаного; 

4) цільова читацька аудиторія – жінки вищих верств суспільства; 

5) авторський склад – одна (максимум двоє) людина (персональний 

журналізм); 

6) організаційна структура редакції – відсутня; 

7) внутрішня структура – тематика та проблематика виступів у 

певних розділах та під певними рубриками, які веде одна людина 

(персональний журналізм); 

8) зовнішня структура – недосконалі дизайн і формат, маленькі обсяг 

і тираж, нерегулярна періодичність виходу; 

9) ареал і характер поширення – невелика масштабність регіону 

поширення та невеликий збут (передплата або роздрібний продаж). 

у тоталітарному суспільстві 

1) мета утворення жіночого видання – політична; 

2) тип журналу – громадсько-політичний; 

3) характер інформування – від об’єктивного через об’єктивований 

до суб’єктивного, від безоціночного через оціночний до змішаного; 

4) цільова читацька аудиторія – жінки працездатного віку; 

5) авторський склад – штатні та позаштатні кореспонденти; 

6) організаційна структура редакції – редакторат, секретаріат, відділи 

редакції, редакційна колегія, відділ кадрів і т. д.; 

7) внутрішня структура – тематика та проблематика виступів у 

певних розділах та під певними рубриками, які ведуть певні відділи 

редакції, курують заступники головного редактора, а контролюють 
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головний редактор, видавець, засновник, власник; сюди ж входять: жанри, 

форми та географія матеріалів; мова і стиль; 

8) зовнішня структура – агресивний дизайн, формат (А2, А3), великі 

обсяг і тираж, регулярна періодичність виходу; 

9) ареал і характер поширення – широкомасштабність регіону 

поширення (до масштабів усієї країни) та великий збут (передплата або 

роздрібний продаж). 

у демократичному суспільстві 

1) мета утворення жіночого видання – різна (політична, соціальна, 

економічна, культурологічна, рекламна, волонтерська, меценатська тощо); 

2) тип журналу – різний (громадсько-політичний, науковий, науково-

популярний, науково-практичний, літературний, літературно-мистецький 

тощо); 

3) характер інформування – від об’єктивного через об’єктивований 

до суб’єктивного, від безоціночного через оціночний до змішаного; 

4) цільова читацька аудиторія – старшокласниці, студентки, 

аспірантки, докторантки, жінки працездатного віку, пенсіонерки; 

5) авторський склад – штатні та позаштатні кореспонденти, блоґери, 

колумністи; 

6) організаційна структура редакції – редакторат, секретаріат, відділи 

редакції, редакційна колегія, відділ кадрів і т. д.; 

7) внутрішня структура – тематика та проблематика виступів у 

певних розділах та під певними рубриками, які ведуть певні відділи 

редакції, курують заступники головного редактора, а контролюють 

головний редактор, видавець, засновник, власник; сюди ж входять: жанри, 

форми та географія матеріалів; мова і стиль; 
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8) зовнішня структура – комбінований дизайн, формат (А2, А3, А4, 

інфотейнмент, ед’ютейнмент), порівняно невеликі обсяг і тираж, регулярна 

періодичність виходу; 

9) ареал і характер поширення – широкомасштабність регіону 

поширення (до масштабів усієї країни) та великий збут (передплата або 

роздрібний продаж). 

Загальна неідеологізованість населення в авторитарному суспільстві, 

заідеологізованість населення у тоталітарному суспільстві, поміркована 

ідеологізованість населення у демократичному суспільстві може 

нівелювати об’єктивно існуючі фактори такими суб’єктивними факторами:  

1) майстерністю працівників редакції та друкарні – рівнем їхньої 

кваліфікації; 

2) кваліфікацією читачів – їхньою підготовленістю, характером 

читання, співтворчістю, читацькою активністю. 

Відповідно до вказаних вище усіх факторів формується типологічна 

концепція певного ЗМІ як його інформаційна політика. 

3. Проведено порівняльний аналіз (на рівні встановлених з текстів 

публікацій ідеологем) основних проблемно-тематичних ліній головного 

українського жіночого журналу за його майже сторічне існування: 

«Коммунарка Украины» – «Комунарка України» – «Радянська жінка» – 

«Жінка» з акцентом на публікаціях періоду незалежності нашої країни. 

Ідеологія тоталітаризму апріорі спрямована на збереження існуючих 

суспільних відносин. При цьому згідно із законами діалектики правлячий 

режим діє в двох взаємообумовлених напрямках: 1) імітує публічну 

співучасть окремої особистості, соціальної групи, усього населення в 

політичному житті країни, насправді жорстко контролюючи всі процеси 

життєдіяльності суспільного організму; 2) веде нещадну боротьбу з 
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політичними опонентами через відкидання, перекручування, замовчування 

і навіть фізичне витіснення з інформаційного простору. 

Для цього застосовується компендіум методів політичної 

пропаганди, специфічних технік комунікації, заданих її соціальними 

функціями. Такі методи й техніки сприяють створенню дихотомізації, яка 

активує ряд способів, використовуваних для передачі оціночної, емоційно 

насиченої інформації у сфері масової комунікації, з-поміж яких слід 

назвати паралінгвістичні: потужний сугестивний вплив на підсвідомість і 

кінцеву поведінку адресата через сталі стереотипи свідомості, міфологеми 

та ідеологеми. Зокрема, останні є концептами, які закріпились у масовій 

свідомості. Таким чином, ідеологема як паралінгвістичний спосіб для 

передачі оціночної інформації ідеально підходить для пропагандистських 

технік у плані протиставлення понять «свій – чужий». 

Так, створення ілюзії співучасті особистості, групи людей, населення 

радянські пропагандисти підтримували через «запуск» у масову свідомість 

ідеологеми «народ і партія єдині», другий напрямок боротьби з 

політичними опонентами забезпечували ідеологеми «троцькісти», 

«зінов’євці», «бухаринці», «шкідники», «опортуністи», «ренегати», 

«вороги народу», «фашисти», «шпигуни іноземних розвідок», «запроданці 

капіталістів» і т. д. Ідеологеми першого напрямку дозволяли гуртувати 

бездумну людську масу навколо правлячої політичної партії, ідеологеми 

другого напрямку тримали «людський матеріал» у стані перманентної 

поляризації, підвищеної конфліктності тощо. 

У 1920 р., коли стало зрозумілим збереження влади більшовиками, 

компартійні апаратники засновують численні газети та журнали, покликані 

охопити всі соціальні групи населення країни. Зокрема, для українських 

жінок був налагоджений випуск часопису «Коммунарка Украины». 
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Як бачимо з результатів першого ступеня триступінчастого 

порівняльного аналізу використання ґендерних маркерів у публікаціях 

російськомовного часопису «Коммунарка Украины» (1920 року) та його 

українськомовного аналогу – «Комунарка України» (1934 року) з метою 

виявлення суспільних ґендерних ідеологем в названих вище журналах у 

виділених роках і визначення частотності їхнього вживання у 

порівняльний спосіб, частотність уживаних суспільних ґендерних 

ідеологем є вищою в жіночому часописі 1920 р., аніж 1934 р. у більшості з 

виділених підтем. Це пояснюється тим, що на початку 1920-х рр. 

більшовики ще боролися за свою владу, і тому апелювали до усіх верств 

населення. Ось чому у підтемі «статево-вікова диференціація» панує 

ідеологема «жінка», котру агітують взяти активну участь у всіх сферах 

державного механізму (назви публікацій – «Комунізм і жінка» [316], 

«Постійне завдання жінки» [385], «Громадське та дитяче харчування і роль 

жінки-робітниці» [162], «Жінка і Робітничо-Селянська Інспекція» [392], 

«Жінка в пролетарському суді» [472] тощо). Майже те ж саме стосується 

підтеми «сімейна диференціація», де в 1920 р. часто використовують 

ідеологему «домогосподарка», яку намагаються вирвати з хатньої 

обстановки й втягнути в громадську діяльність на користь діючої влади. 

Протилежна ситуація спостерігається з ідеологемою «дружина», яка в 1934 

р. використовується здебільшого як «дружина робітника» [122], котра, 

крім ударної роботи на виробництві, на дозвіллі замість відпочинку 

продовжує енергійно прополювати город або агітувати робітників і 

робітниць передплачувати державну позику тощо. Підтема «приватна 

комунікація» не віталася владою в тому смислі, що приятельські розмови в 

дружньому колі або плітки можуть вести в основному вороги – або 

приховані явні, або пасивні несимпатики. Через це ідеологеми «пліткарка» 

і «товаришка» в значенні «подруга» практично не зустрічаються ані в 1920 

р., ані чотирнадцять років по тому. 
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У підтемі «станова диференціація» на початку 1920-х рр. 

спостерігається більше розмаїття ідеологем: «знатна дама», «солдатка-

вдова», «козачка». Яскраво забарвлені метафори – «рабиня капіталу», 

«раба із рабинь» – часто використовуються разом з ґендерними маркерами 

«робітниця» та «селянка» як апеляція до «своїх» членів «партії праці», що 

прийшла до влади з метою їх «ощасливлення», а також як антоніми по 

відношенню до ідеологеми «знатна дама». Натомість у 1934 р. потреба в 

таких аргументах відпала, і панівними стали ідеологеми «робітниця» як 

трудівниця на виробництві та «селянка» як трудівниця на селі (до речі, ще 

не спостерігається використання новоутвореної ідеологеми «передовик 

виробництва», яка увійшла у пропагандистський ужиток у 1970-х – 1980-х 

рр.). 

У підтемі «фахова диференціація» у 1920-х р. панують «жіночі» 

професії: прислуга, праля, швачка, учениця швачки, медсестра, санітарка, 

акушерка, лікарка, слухачка медкурсів, завідувачка господарством, 

завідувачка їдальні, керівниця дитясел, службовка, прибиральниця тощо. 

Через чотирнадцять років, у період індустріалізації країни (другої 

п’ятирічки) перелік професій для жінок суттєво змінюється: чорнороб, 

слюсар, бригадир (бригади), бригадир поїзду, провідниця вагонів і т. д. І 

справа тут не стільки в емансипації, якій нібито «посприяли» більшовики, 

скільки у використанні пропаганди особистих успіхів окремих героїнь для 

вирішення проблеми продуктивності праці в умовах відсутності 

ефективних економічних стимулів підвищення працездатності – як у 

випадку з учасниками руху стаханівців («Премія Ізотівцям ланів») [345]. 

У підтемі «соціально-політична диференціація» в 1920 р. у дусі «ери 

свободи від царату» в основному використовується старорежимний 

ґендерний маркер «патронеса», а в дусі «нової ери» – «громадянка», то 

через чотирнадцять років інтеграція жінки в трудове та громадське життя 

ілюструється ідеологемами «делегатка», «депутатка», «активістка», «член 
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профспілки», «громадський інструктор», «ударниця», «учасниця 

конкурсу», «учасниця конференції», «робкорка», «робселькорка», 

«редактор стінгазети». 

Передбачуваною є ґендерна ситуація в підтемі «ідеологічна 

диференціація», презентованій дореволюційними ідеологемами 

«рівноправка» в значенні «феміністка», «соціал-демократка», 

«соціалістка». У 1934 р. ці маркери замінюються ідеологемами 

«комуністка», «більшовичка», «комсомолка», «агітаторка», «організатор 

жінвідділу», «інструктор жінвідділу». Негативно забарвлена ідеологема 

«фашистка» у цій підтемі зустрічається лише один раз – при ознайомленні 

читачок «Комунарки України» із життям пересічних японок, пригноблених 

мілітаристським урядом [243]. 

Як бачимо з результатів другого ступеня триступінчастого 

порівняльного аналізу використання ґендерних маркерів у публікаціях 

журналу «Радянська жінка» (1958 і 1988 років) з метою виявлення 

суспільних ґендерних ідеологем у виділених роках і визначення 

частотності їхнього вживання у порівняльний спосіб, у підтемах «статево-

вікова диференціація» та «сімейна диференціація» використання ідеологем 

«жінка», «дівчина», «дружина», «матір», «домогосподарка» і т. п. набуло 

іншої семантики. Простежимо динаміку зміни семантичного наповнення 

суспільно ґендерних маркерів по десятиріччях: 

– на початку 1920-х років більшовики, ще борючися за свою владу, 

апелювали до жінок, дівчат, дружин, матерів, сестер, доньок, котрих 

агітували взяти активну участь у становленні нової, «своєї» влади; 

– у 1930-х роках, коли влада давно уже міцно утвердилась, і 

сільськогосподарська країна пришвидшеними темпами переходила на 

рейки індустріалізації, до ідеологем «жінка», «дівчина», «дружина», 

«матір», «сестра», «донька» почали через дефіс додавати маркер 
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«робітниця», «трудівниця» (варіант – «дружина робітника», «матір 

робітника», «донька робітника»), що означало активну працю на державу 

не лише в робочі години, а й добровільну агітаторську діяльність у 

дозвіллєвий час; 

– у 1940-х – першій половині 1980-х років ідеологема «жінка» 

означала, що прекрасна стать активно працює в місті або на селі, а у 

вільній від роботи час займається культурно-масовою роботою всередині 

країни та бореться за мир у всьому мирі у лавах Міжнародної 

демократичної федерації жінок, Комітету радянських жінок, депутатів усіх 

рівнів, делегатів різноманітних гуманітарних заходів тощо; 

– у другій половині 1980-х років ідеологеми «жінка», «дівчина», 

«дружина», «матір», «домогосподарка», «сестра», «донька» поступово 

набувають свого первісного семантичного значення, повертаючись до 

сімейних витоків. 

Приблизно така сама ситуація складається з підтемами «приватна 

комунікація» та «станова диференціація». Якщо на початку 1920-х років 

ще можна зустріти ґендерні маркери «подруга» (в значенні «пліткарка» з 

натяком на вади царського режиму), «знатна дама», «солдатка-вдова», 

«козачка», метафоричні «домашня рабиня» чи «рабиня капіталу», то в 

1930-х роках вони практично зникають з ужитку. «Подруга-пліткарка» за 

довгий язик могла отримати маркер «ворог народу» та потрапити до 

ГУЛАГу, а дихотомію «знатна дама» – «солдатка» чи «знатна дама» – 

«козачка» змінили ідеологеми двох трудових класів: «робітниця» як 

трудівниця на виробництві та «селянка» як трудівниця на селі. Робітниці та 

селянки за покликом комуністичної партії активно оволодівали не стільки 

жіночими, скільки чоловічими професіями. Ця тенденція зафіксована в 

наступній підтемі – «фахова диференціація». Різниця в переліку професій 
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1930-х – 1988 років показує досягнення науково-технічного прогресу та 

процес фемінізації. 

Як бачимо з результатів третього ступеня триступінчастого 

порівняльного аналізу використання ґендерних маркерів у публікаціях 

журналу «Жінка» (1996 і 2016 років) з метою виявлення суспільних 

ґендерних ідеологем у виділених роках і визначення частотності їхнього 

вживання у порівняльний спосіб, скорочення кількості публікацій журналу 

«Жінка» до 16 на 32-сторінковий номер порівняно з 24 публікаціями 

щономера «Радянської жінки» в 1958 і 1988 роках означала, що з 

настанням ринкових відносин прожитковий мінімум і купівельна 

спроможність українців почали різко скорочуватись і позначилися на 

накладі «Жінки» та передплатній і роздрібній цінах. Читацьку аудиторію 

доводилося приваблювати не лише серйозними текстами, а й 

інфотейнментом, збільшенням фотоілюстрацій, інфографікою, малюнками, 

кольоровим оформленням номерів тощо. 

У свою чергу ринковий прес редакція жіночого часопису відчула на 

собі у вигляді різко зрослих цін на папір і змушеного скорочення штатних і 

позаштатних кореспондентів. Тенденція урбанізації позначилася на 

скороченні публікацій про села на користь міст. Тим самим підривалася 

чимала аудиторія жіночого журналу, яку традиційно становили сільські 

читачки. 

За таких умов серйозна публіцистика «Жінки» про насущні 

проблеми та потреби пересічних людей рано чи пізно мала поступитися 

місцем глянцю. До речі, схожа ситуація уже спостерігалася сто років тому 

в російських журналах, і історик журналістики Г. Жирков тонко вловив цю 

тенденцію, коли говорив про занепад традиційного товстого журналу як 

однієї з ознак прощання з літературним процесом журналістики, що 

відокремлювалася від нього. 
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У підтемах «статево-вікова диференціація» та «сімейна 

диференціація» використання ідеологем «жінка», «дівчина», «дружина», 

«матір», «домогосподарка» і т. п. остаточно набули свого первісного 

семантичного значення, повернувшись до сімейних витоків. У підтемі 

«фахова диференціація» майже сторічна різниця в переліку професій 1920-

х – 2010 років показує стрімкий поступ науково-технічного прогресу та 

успіхи процесу фемінізації. У підтемі «соціально-політична 

диференціація» спостерігається вживання «волонтерських» ідеологем в 

їхніх незаідеологізованих, гуманітарних складниках. 

Промовистими є нові рубрики журналу, пропоновані редакцією 

своїм читачкам. Так, рубрика «Світло вічних істин» знайомить з людьми 

багатого внутрішнього світу, носіями вічних людських цінностей. 

Враховуючи складність, поліфонічність такого роду публікацій, редакція 

«Жінки» доручає їх підготовку не випадковим експертам, а перевіреним 

авторам, – таким, наприклад, як член редколегії, відома українська 

письменниця Н. Околітенко. Ця авторка вміє ретельно розробити тему, 

вміло її подати, і результативність такої роботи – численні листи та 

відгуки, що надходять до редакції. Інші автори (Л. Лисенко, С. Ференець, 

Л. Хомишин та ін.) спеціалізуються на показі добрих вчинків пересічних 

людей, часто селян, які на відміну від містян мають більше можливостей 

приділити альтруїстичну увагу ближньому, і серед яких у «Жінки» 

зберігається найбільш вдячна частина читацької аудиторії. 

У зв’язку з воєнним конфліктом на Донбасі редакція вирішила 

напряму не брати участь у політичному дискурсі, але надати психологічну 

допомогу людям, чия психіка постраждала від бойових дій. З цією метою 

редколегія запровадила рубрику «Психологічний практикум», яку веде 

досвідчений спеціаліст, постійний автор видання Н. Ясинська. 
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Напрочуд важливі для редакції жіночого журналу рубрики 

«Ситуація» і на «Життєвих стежках», в яких розміщуються матеріали 

дидактичного характеру: вони показують читачам різноманітні життєві 

ситуації, що склалися в результаті тих чи інших учинків (частіше 

неправильних), і закликають усвідомити відповідальність за можливі 

негативні наслідки від прийнятого конкретного рішення. 

Матеріали про вершини кохання (роман А. Аплаксіної та 

письменника М. Коцюбинського), поезії (зустріч з правнуком поета 

В. Сосюри), шедеври архітектури та скульптури (місто Бучач 

Тернопільської області) – прерогатива постійного автора О. Головецької. 

Тема національної культури у різноманітних її проявах обов’язково 

присутня в кожному номері. Читачі дізнаються про майстрів гаптування, 

народних ремесел, образотворчого мистецтва, художньої літератури з 

різних областей країни. При цьому журнал підкреслює самобутність 

кожного регіону, де такого роду твори мають свої неповторні особливості. 

Поряд з подібними публікаціями редакція знайомить читачів з явищами 

культури народів світу, довіряючи таку делікатну справу авторитетним 

експертам – наприклад, докторанту Інституту проблем виховання 

Національної Академії наук України А. Солодкій. 

«Родзинкою» кожного номера є вкладка «Краса та затишок». 

Використовуючи матеріали цієї вкладки, самій читачці можна підгледіти 

собі модний фасон сукні, костюма, розкроїти одяг, зв’язати светр, обрати 

візерунки для панно, що прикрасять інтер’єр квартири, повторити майстер-

класи з виготовлення різних корисних дрібних виробів, не відстати від 

трендів косметології, прочитати свіжий гороскоп, розгадати непростий 

кросворд тощо. Крім цих, взагалі-то, традиційних для жіночих 

періодичних видань матеріалів, «Жінка» регулярно публікує вишивки 
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кожної окремо взятої області України, що особливо вітається читацьким 

активом видання. 

З особливостями дрес-коду та гарними манерами читачів журналу 

знайомить радник міністра закордонних справ України Г. Науменко, а з 

останніми трендами у світі моди – О. Солодка. 

Рекомендації відносно здорового харчування редакція розміщує в 

рубриках «Не дайте себе обманути» та «Смачного». Причому, в останній 

публікуються не випадкові замітки, взяті із сумнівних джерел, а перевірені 

часом рецепти, які читачки журналу із задоволенням використовують у 

себе на кухні. 

Обов’язкова рубрика «Ваше здоров’я», вести яку доручено 

кандидату медичних наук Б. Влазнєвій. 

Сторінка для дітей відводиться віршам поетес Т. Коломієць, 

О. Кротюк, М. Пономаренко, малюнкам заслуженого художника України 

А. Кохана. 

Достатньо багато уваги журнал приділяє проблемам взаємодії з 

іншими ЗМІ, охоче надаючи свої сторінки таким виданням, як 

«СонцеСад», дитячий журнал «Малятко». Гостями «Жінки» були 

засновник і головний редактор газети «Вечірній Коростень», редактор 

дитячого журналу «Аллочка-дошколярочка», видавець літературно-

художнього альманаху «Просто на Покрову» В. Васильчук з Житомирської 

області, поет, публіцист, видавець газет «Луганський край» і «Літературної 

газети» М. Малахута з Луганська. Класикам (поети В. Сосюра, 

Д. Павличко, М. Луків, прозаїк О. Забужко) і любителям (В. Куйбіда, 

О. Слоневська, Г. Синичич та ін.) видання намагається приділяти однакову 

увагу. Тут слід відзначити літературний дебют на сторінках журналу 

О. Степової: під цим псевдонімом заховалася луганчанка із зони бойових 

дій. 
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Краса рідної природи висвітлюється в постійній рубриці 

«Заповідники України». 

Універсальне періодичне видання, розраховане на усі верстви 

читацького загалу, передбачає прищеплення масовій аудиторії 

загальнолюдських гуманітарних цінностей. Цієї стратегічної мети 

можливо досягти у тому числі й завдяки творам масової літератури, 

орієнтованим на культурно-освітні, просвітницько-виховні, пропедевтико-

дидактичні та розважально-рекреаційні функції. Саме такий напрямок 

обрала редакція журналу «Жінка» в останню чверть століття свого 

функціонування. Бренд головного жіночого друкованого органу країни, до 

якого звикли українські читачки різного віку разом з їхніми родичами 

чоловічої статі, забезпечує сталі тиражі та залучення до постійної 

первинної аудиторії ще потенційних і випадкових шанувальників 

періодики. 

Кохання, уславлення сімейних цінностей, збереження родини, 

допомога в орієнтації щодо пошуків своєї «половинки», щасливі та 

нещасливі любовні історії, шлюбні оголошення – це ті редакційні «козирі», 

які завжди привертатимуть увагу до публікацій штатних кореспондентів і 

позаштатних авторів журналу «Жінка». Медіатексти презентовані у 

рубриках «Ситуація», «На життєвих стежках», «Оповідання». У перших 

двох рубриках виступають штатні працівники редакції та досвідчені 

журналісти з авторського активу видання, котрі черпають свої фабули та 

сюжети з найбільш типових читацьких листів. Так, у рубриці «Ситуація» 

Л. Гудзь з м. Новоград-Волинський Житомирської обл. у матеріалі 

«Новорічний тато» розповіла повчальну історію про самотнього чоловіка, 

який знайшов своє щастя в житті в особі жінки-сусідки, з якою регулярно 

їздив в одному транспорті на роботу. Кількамісячні коливання щодо 

знайомства розв’язалися свідомим учинком – подарунком біля новорічної 
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ялинки маленькому синові коханої жінки дистанційно керованої машини 

[113]. 

Проаналізуємо, як авторка цієї публікації привертає до неї читацьку 

увагу. Спочатку журналіст працює із фактом або групою фактів, у яких 

спресована перспектива, композиційно складена із зачину, розгортання дії 

та закінчення. Це, власне, і зображується у викладі. У нашому випадку 

журналіст працює із фактами самотності двох дорослих людей, які наочно 

знають одне одного через те, що мешкають неподалік та їздять на роботу 

одними й тими самими маршрутами. Поки що, з точки зору читачів, це 

дійсно існуючі, невигадані явища, ґрунтовані на теоретичному 

узагальненні. Але цього замало для виникнення читацької зацікавленості. 

Наступний крок – це використання фабульності, тому що фабула, як 

конструктивна літературознавча форма, найближче стоїть до фактів 

дійсності. У фабулі будь-якого твору (і наша аналізована публікація не є 

винятком) на перший план, як правило, виходить думка, її зародження, 

розвиток і завершення. 

Як зауважує з цього приводу відомий журналістикознавець 

Д. Прилюк, в основі фабульної схеми аналітичних жанрів нерідко лежить 

зіставлення або зіткнення фактів, внаслідок чого викрешуються іскри 

думки. Вони й освітлюють зіставлені факти і дають поштовх для залучення 

нових. Саме таким чином виникає життєвий конфлікт, який є основною 

рушійною силою, що спричинює в фабулі рух, дію. В аналітичних жанрах 

він дає рух, розвиток думки, ідеї, а в жанрах художньо-публіцистичних – і 

художніх образів та характерів [346, с. 6, 15–16]. Визначення конфлікту 

подав інший авторитетний дослідник журналістики В. Здоровега: 

«Конфлікт у журналістському творі – це відображення, зазвичай, 

документованих, реальних суперечностей життя» [152, 99]. У публікації Л. 

Гудзь конфлікт виникає, здавалося б, з «нічого», з безневинного запитання 

дитини: «Мамо, а чому ти не сказала, що тато прийде на Новий рік?» 



179 

 

Наївне звернення маленької людини відразу витверезило дорослих – 

принаймні, жінку, котра заходилася різко обірвати несподіване побачення. 

Водночас ця рішучість спонукала чоловіка виявити відповідальність не 

лише за себе, а й за омріяну сім’ю, і він запропонував коханій створити 

родину та усиновити хлопчика. Щасливе розв’язання життєвої драми не 

може не задовольнити читачів жіночого видання. 

Любов Матвієнко з м. Новий Буг Миколаївської обл. у зарисовці 

«Ще настане весна…» викладає сповідь пані Галини про те, як чоловік 

покинув її заради молодшої сестри, як спорожніло в квартирі після 

заміжжя доньки, як отримала «похоронку» на сина, загиблого в 

Афганістані, як мала виправдовуватися на роботі за колегу, котрий 

порушив правила безпеки праці; усе це, разом узяте, спричинило 

якнайсильніший стрес та афектацію, внаслідок чого трапилася спробу 

суїциду – благо, не витримала мотузка… А після одужання повернувся 

покалічений, але живий син, прийшла в гості донька з онуками. У читачів 

мимоволі виникають роздуми: «У житті такі трапляються сюжети, які 

штучно ніколи не вигадати» і паралельно цей досвід відкладається в 

глибини свідомості та підсвідомості, щоб потім винирнути у належний 

кризовий момент. Власне, читачі для цього й «споживають» масову 

літературу, щоб якомога швидше здобути потрібний життєвий досвід. 

Тому цілком природно вони сприймають заключний заклик як самої 

оповідачки, так і редакції: «Дорогі, любі посестри, будьмо до себе 

вимогливими, а до інших – добрими й терпеливими. Як часто ми не 

цінуємо того, що в нас є, самого життя не цінуємо. А яке це щастя – просто 

жити! Бачити, як сходить і заходить сонце, як віє вітер, як падає додолу 

жовтий лист, сподіватися, що настане весна, зацвітуть сади… Хіба цього 

замало?» [258]. 

Збагачують життєвий досвід читачів журналу «Жінка» щасливі та 

нещасливі любовні історії, викладені в рубриці «Оповідання» Оксаною 
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Забужко [141], Анатолієм Бічем [34], Наталею Околітенко [303], Любов’ю 

Пономаренко [343] та ін. Цій же меті підпорядковані листи читачів, які 

друкуються щономера в рубриці «Контакт». 

Журнал за своєю типологічною природою не є ілюстрованим, однак 

на своїх сторінках дуже багато місця відводить фотографіям, малюнкам, 

колажам і т. д. Це пов’язано з контентною універсальністю видання, 

розрахованого на всі верстви населення. 

Журнал «Жінка» проводить серед читачів конкурс «Мого роду 

коріння», публікуючи по мірі надходження листів найбільш вдалі твори 

кореспондентів, читацькі конференції з виїздом на місця (як правило, туди, 

де більш за все і де менш за все передплатників), звітуючи про їх 

проведення на сторінках видання. У 2015 р. такі заходи були особливо 

популярними як серед співробітників редакції, так і серед читацької маси у 

зв’язку з 95-річним ювілеєм головного жіночого журналу країни. 

4. Вивчено творче обличчя журналу «Жінка» на рівні жанрового 

контенту. Зафіксовано зміну обсягу жанрових матеріалів номера «Жінки» 

початку 1990-х і початку 2000-х років. Якщо з 1992 року редакція 

головного українського жіночого журналу спиралася на симбіоз аналітики, 

художньої літератури та малюнків, то десять років по тому й до сьогодні 

панує інфотейнмент (до 80% щономера займають інформаційні жанри, 

жанри художньої літератури та візуальної комунікації), відтисняючи в тінь 

аналітику (більше 19% журнальної площі кожного номера та художню 

публіцистику – менше 1%). 

У групі інформаційних жанрів лідирують замітка, фотозамітка, 

інтерв’ю, звіт, фотозвіт, фотоінтерв’ю. Практично відсутній жанр 

репортажу, що легко пояснюється місячною періодичністю виходу в світ 

видання. 
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У групі аналітичних жанрів слід відзначити беззаперечні позиції 

фотопортрету, який часто підкріплюється жанром портрету. Загалом 

портретистикою «Жінки» опікуються досвідчені журналісти Л. Чечель, 

М. Цивірко, М. Моторний, М. Васьо, О. Жук. Вони знайомлять читачів з 

музичними, художніми, вченими та спортивними талантами (власником 

унікального голосу, співаком А. Василенком, скрипалем світового рівня 

В. Попадюком, 9-річною піаністкою К. Михайличенко, обдарованими 

художницями Л. Тищенко і Л. Кубай, ученим-мікологом М. Зеровою, 

світовою чемпіонкою, шахисткою М. Музичук, переможницею 

юніорського чемпіонату країни з вільної боротьби О. Зелених і т. д.). Крім 

цього, практично в кожному номері можна зустріти жанр листа у газету: 

редакція постійно підтримує зв’язок зі своєю аудиторією, охоче друкуючи 

листи читачів. Часто використовуються жанри кореспонденції та 

зарисовки, менше – фотокореспонденції, статті, огляду, фотоогляду та 

репліки. 

У групі художньо-публіцистичних жанрів редакція «Жінки» 

використовувала винятково жанр есе. 

Для подачі читачам життєвих проблем або ситуацій редакція 

«Жінки» найчастіше використовує жанрову форму зарисовки, рідше – есе. 

У групі жанрів художньої літератури лідирували оповідання та вірші. 

Часто публікувалися нотні записи. У поодиноких випадках 

використовувалися жанри казки, новели, притчи та повісті. 

У групі жанрів візуальної комунікації (без урахування фотографій, 

що входили складовою частиною до груп інформаційних та аналітичних 

жанрів) вміщувалися малюнки, колажі, інфографіка тощо. 

Середній показник кількості публікацій щономера з ґендерним 

компонентом становить: публікації, так чи інакше пов’язані з жінками, – 

16–25% (що є цілком природним для жіночого журналу); публікації, так чи 
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інакше пов’язані з чоловіками, – 4–10%; публікації, так чи інакше 

пов’язані і з жінками, і з чоловіками одночасно – 4–9%. Решта матеріалів 

не стосувалася ґендеру. 

*** 

Головний український жіночий журнал тривалий час спирався на дві 

точки опори: «читач-передплатник» і «читач-роздрібний покупець», які 

наприкінці першого кварталу 2016 року в реальності виявилися колосом на 

глиняних ногах. Переведення журналу в глянець з другого кварталу 2016 

року названі точки опори знищило, запропонувавши альтернативу у 

вигляді трьох точок опори: «читач-онлайн» – «власник» – 

«рекламодавець». Це означало зовсім інші, значно більші фінансові 

можливості, які змінили тип видання та його масову аудиторію: замість 

жінок усієї країни – високооплачувані або успішно репутаційні жінки 

працездатного віку. Репрезентовані у часописі фемінізовані моделі 

поведінки лише частково відповідають соціальній дійсності і відповідним 

чином зменшують параметри діяльності та соціальні характеристики 

редакції, знижують її творчі можливості. Переорієнтувавшись на 

конгломерат моделей жіночих журналів «Cosmopolitan», «Elle», «Vogue», 

«Burda Moden», «Караван историй», «Лиза», «Отдохни» і т. п., «Жінка» 

втратила власне творче обличчя і як результат – традиційну масову 

аудиторію, виховану не на космополітизмі, а на суверенності, 

патріотизмові, демократизмі та плюралізмі. 
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240 

 

Продовження додатку А 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

 

8. Ковальчук О. О. Історичні особливості та еволюційні перевтілення 

вітчизняної жіночої преси // Типологічні характеристики українського 

медійного контенту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 

2011 р.). Київ: Ін-т журналістики, 2011. С. 52–56. 

9. Ковальчук О. О. Масова література в жіночому періодичному 

виданні // Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 16–17 жовт. 2015 р.). 

Миколаїв: МНУ, 2015. С. 248–251. 

10. Ковальчук Е. А. Явления полилингвизма и билингвизма в 

журнале «Радянська жінка»/«Жінка» // History, languages and cultures of the 

slavic peoples: from origins to the future: materials of the IV international 

scientific conference (Prague, November 25–26, 2015). Prague: Vedecko 

vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2015. C. 45–47. 

11. Ковальчук О. О. Жіноча субкультура в ЗМІ // Перспективні 

напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні 

та прикладні аспекти): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 

2016 р.). Київ: Ін-т журналістики, 2017. С. 310–316. 

12. Ковальчук О. О. Специфіка модернізації журналу «Жінка» в 

умовах народжуваної демократії // Сучасний мас-медійний простір: реалії 

та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Вінниця, 

12–13 жовт. 2016 р.). Вінниця: ВДПУ, 2016. С. 42–47. 

13. Ковальчук О. О. Особливості виступів зарубіжних авторок у 

провідному жіночому виданні України // Новий контент аудіовізуальних 

мас-медій у соціальному вимірі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Київ, 5 квіт. 2017 р.). Київ: Ін-т журналістики, 2017. С. 217–222. 
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Закінчення додатку А 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Типологічні 

характеристики українського медійного контенту» (Інститут 

журналістики, м. Київ, 24 берез. 2011 р. – очна участь – виступ з 

доповіддю). 

 Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: 

проблема інтерпретації, змісту та форми» (м. Миколаїв, 16–17 жовт. 

2015 р. – заочна участь). 

 IV international scientific conference «History, languages and cultures of 

the slavic peoples: from origins to the future» (Vedecko vydavatelske 

centrum «Sociosfera-CZ», Prague, November 25–26, 2015 – заочна 

участь). 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні 

напрямки дослідження українського медійного контенту: 

фундаментальні та прикладні аспекти» (Інститут журналістики, КНУ 

ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 7 квіт. 2016 р. – очна участь – виступ з 

доповіддю). 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-

медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (ВДПУ  

м. Вінниця, 12–13 жовт. 2016 р. – заочна участь) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Новий контент 

аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі» (Інститут 

журналістики, КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 5 квіт. 2017 р. – 

очна участь – виступ з доповіддю). 

 

 


