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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ЗВО

заклад вищої освіти

ЗНО

зовнішнє незалежне оцінювання

ЗОШ

загальноосвітня школа

ЗПТО

заклад професійно-технічної освіти

ФГД

фокус-групова дискусія

ЦПТО

центр професійно-технічної освіти
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МЕТА ТА ДИЗАЙН
ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження
Метою дослідження був збір та аналіз
даних щодо гендерних стереотипів та
сприйняття соціальних ролей учнівською
спільнотою шкіл і закладів професійнотехнічної освіти, дослідження поглядів,
думок та переконань молодих людей щодо
гендерної рівності, визначення впливу
гендерних стереотипів на професійну
орієнтацію молоді, ідентифікація уявлень
молодих людей про сучасні професії та
стратегії зайнятості у регіоні Приазов’я.

Завдання дослідження
•

Визначити, якою мірою учні та учениці
шкіл і закладів професійно-технічної
освіти (далі — ЗПТО) підтримують наявні
у суспільстві гендерні стереотипи;

•

Ідентифікувати уявлення підлітків та
молоді щодо розподілу професій за
статевою ознакою;

•

Дослідити, чи залежать мотиви вибору
професії молодими людьми від гендерних
стереотипів;

•

Перевірити, чи існує різниця у сприйнятті
професій між учнівськими спільнотами
шкіл та ЗПТО;

•

Визначити, наскільки викладачі та
викладачки у школах та ЗПТО регіону
схильні до підтримки гендерних
стереотипів та як пояснюють професійний
вибір молоді.

Географія дослідження
Дослідження проводилося на території
Приазов’я (південь Запорізької та
Донецької областей), зокрема, у містах
Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь.
Частина анкет була отримана з сіл та
селищ міського типу регіону.

Методи дослідження
Цільові аудиторії дослідження
•

Учнівська спільнота шкіл — хлопці та
дівчата 13-18 років — 8-11 класи навчання
(Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь)

•

Учнівська спільнота ЗПТО — хлопці та
дівчата 15-20 років (Бердянськ, Маріуполь,
Мелітополь).

•

Викладацька спільнота ЗПТО (Маріуполь,
Мелітополь)

•

Викладацька спільнота загальноосвітніх
шкіл (Маріуполь)

•

Онлайн-анкетування серед учнівської
спільноти в 3-х містах Донецької та
Запорізької областей (Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь) та інших населених
пунктах Приазов’я;

•

Напівструктуровані глибинні телефонні
інтерв’ю з учнями та ученицями ЗПТО;

•

Фокус-групові дискусії за участі вчительок
і вчителів шкіл Маріуполя, викладачок і
викладачів ЗПТО Маріуполя та Мелітополя, організовані за допомогою онлайн
платформи Zoom.
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Вибіркова сукупність

В онлайн-анкетуванні взяли участь:

403 (37%)

особи чоловічої статі

7 (1%)

1083

небінарних
осіб

РЕСПОНДЕНТ(К)И

673 (62%)
особи жіночої статі

Більшість респондентів/ок були з таких міст:

Вік учасників та учасниць анкетування —
від 13 до 23 років, з них: 13 років — 1 (0,1%)
особа, 14 років — 160 (14,8%) осіб, 15 років
— 225 (20,8%) осіб, 16 років — 289 (26,7%)
осіб, 17 років — 217 (20%) осіб, 18 років — 124
(11,4%) особи, 19 років — 54 особи (5%), 20
років — 9 (0,8%) осіб, 21 рік — 2 (0,2%) особи,
22 роки — 1 (0,1%) особа, 23 роки — 1 (0,1%)
особа.
Респондент(к)и, які взяли участь в анкету
ванні, представили різні навчальні заклади:
497 (45,9%) осіб — із загальноосвітніх шкіл,
266 (24,6%) осіб — з ліцеїв, 123 (11,4 %) особи
— з коледжів, 53 (4,8%) особи — з технікумів,
139 (12,8 %) осіб — з центрів професійнотехнічної освіти (ЦПТО).

У глибинних інтерв’ю взяли участь учні
та учениці різних професій з декількох
центрів професійно-технічної освіти міст
Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь.
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МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ІНТЕРВ’Ю

633 (58%) 276 (26%)
м. Мелітополь

м. Маріуполь

117 (11%)
м. Бердянськ

423 (39%)

659 (61%)
12

22
населені пункти
Запорізької області

населених пунктів
Донецької області

8

хлопців

8

дівчат

В рамках дослідження було також
проведено дві фокус-групових дискусії,
з двома цільовими аудиторіями:
викладачі та викладачки Центрів
професійно-технічної освіти міст
Маріуполь та Мелітополь

14 ЖІНОК, 2 ЧОЛОВІКИ

вчителі та вчительки
старших класів (у тому числі
класні керівники/керівниці)
загальноосвітніх шкіл Маріуполя

7 ЖІНОК, 1 ЧОЛОВІК
6

Термін проведення дослідження
23 квітня – 7 травня 2020

Обмеження методології
дослідження
Через карантинні обмеження, введені
Урядом 12 березня 2020 року у зв’язку з
пандемією коронавірусу в Україні, методологія дослідження була адаптована до умов,
що склалися. Масове анкетування учнівської
спільноти шкіл та ЗПТО через тимчасове
закриття закладів освіти було проведено на
базі онлайн-сервісу Google Forms. Посилання
на анкету розповсюджувалися із залученням
обласних управлінь освіти, які, у свою чергу,
передавали їх адміністраціям закладів освіти
для поширення серед учнів та учениць.
Персональні дані, які б дали змогу ідентифікувати респондентів/ок, не збиралися. У
відкритих інтернет-джерелах опитувальник
не публікувався, щоби максимально знизити вірогідність навмисного псування анкет
та можливості інтернет-тролінгу. З іншого
боку, це могло накласти відбиток на зібрані
дані, оскільки давати відповіді на анкету,
отриману від класного(ої) керівника(ці)/
куратора(ки)/майстра(ині), могли більш
вмотивовані та/або зацікавлені проблемою
учні та учениці. Крім того, вільне заповнення
анкет також не дозволило закласти принцип
гендерного балансу відповідно до кількості
респондентів/ок, що згодом потребувало
окремого врахування під час аналізу результатів. Також неможливим було отримати відповіді тих учнів та учениць, у яких немає відповідних технічних засобів, щоб з аповнити
онлайн-анкету, або необхідних мінімальних
цифрових навичок.

Етика дослідження
Дослідження ґрунтувалося на принципах
добровільності, конфіденційності, анонімності, інформованості, безпеки учасників(ць). Усі учасники та учасниці інтерв’ю
озвучували поінформовану згоду на участь
у дослідженні. Опитування молоді проводилося у співпраці з обласними управліннями освіти для гарантування найкращих
інтересів молодих людей.

Дві фокус-групові дискусії, проведення
яких припало на дію жорстких обмежень
на перебування громадян(ок) у публічних
місцях, були перенесені в онлайн та проводилися на інтернет-платформі Zoom. Хоча
загалом модерація дозволила наблизити
такий формат до більш традиційної методології очної ФГД, повністю виключати певний вплив медіа на отримані результати не
вбачається доречним.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

Чинники професійного вибору
молоді
•

Професійний вибір молодих людей, які
живуть у Приазов’ї, за їхнім власним
переконанням, є самостійним. Основними мотивами вибору професії сьогодні
стають чинники не матеріальні, а такі, що
сприяють особистісному розвитку, творчому самовираженню, суспільній користі.
Це відповідає ціннісним пріоритетам так
званого «покоління Z»1 .

•

Суттєвий вплив на професійний вибір
молоді чинять батьки й родичі (на думку
вчителів(ок), у 8-9-му класі цей вплив взагалі є визначальним). Вплив вчителів/ок
шкіл на профорієнтаційний вибір молоді
може різнитися: деякі з них допомагають
учням та ученицям здійснити вмотивований вибір професії, інші — дистанціюються від цього процесу, оскільки не
зацікавлені в тому, щоби молодь лишала
школу після 8 або 9-го класу, й орієнтуючи підлітків не на професійну освіту,
а на вищу освіту, яку вважають більш
«престижною».

•

В українському суспільстві існує тенденція
недооцінки професійно-технічної освіти з
боку батьків, викладацького складу, а подекуди й роботодавців, що заважає професійному розвитку як дівчат, так і юнаків
у цій сфері. Останнє призводить до ситуації, коли багато школярів/ок не розглядають ЗПТО як можливе місце навчання,
хоча мають відповідний хист.

•

Критеріями вибору ЗПТО для абітурієнтів/ок виступають: якість викладання та
підтримка з боку викладачів/ок, широка
лінійка спеціальностей, зручність розташування навчального закладу (близькість
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до дому), комфортність умов навчання,
наявність гуртожитку, наявність вакантних місць / конкурсу під час вступу, можливість одержувати стипендію, загальна
атмосфера.
Гендерні стереотипи
•

Гендерні стереотипи щодо більшої схильності дівчат до гуманітарної сфери, а
хлопців — до науково-технічної, поступово зникають. Результати кількісного
опитування молоді показують, що більшість хлопців та дівчат не бачить зв’язку
між статтю та успішністю в опануванні
тих чи інших навчальних дисциплін, що
лишає у минулому стереотип про так
зване «чоловіче раціональне мислення».
Однак стереотип щодо більшої схильності дівчат до гуманітарних наук проявив
себе доволі яскраво в чоловічій аудиторії.
В успішності опанування наук, крім здібностей, вагому роль відіграють, на думку
молоді, бажання, інтерес, а також особисті
якості — дисциплінованість, старанність,
наполегливість.

•

Молодь переконана, що бар’єри для
професійної реалізації жінок у науковотехнічній сфері пов’язані не стільки з
труднощами в опануванні точних наук, як
з наявною нерівністю в оплаті праці. На
думку опитаних учнів(иць), стимулюючими чинниками щодо занять дівчат точними науками можуть бути пробудження
інтересу до цієї сфери, презентація технічних професій у більш привабливому
світлі, визнання й підтримка з боку оточуючих (у тому числі — менторство), акцент
на самореалізації, честолюбстві та можливості стати відомою, забезпечення можливостей кар’єрного просування.

Докладніше про «теорію поколінь» Н.Хау, В.Штрауса див. в роботі Generations X, Y, Z and the Others. URL: http://socialmarketing.
org/archives/generations-xy-z-and-the-others/; про систему цінностей «покоління Z» - в роботах: Welcome to Generation Z. URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf Українське “покоління
Z”: цінності та орієнтири. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf

•

•

•

•

На думку вчителів(ок) Приазов’я, традиційний розподіл соціальних ролей, коли
жінка займається сім’єю, а чоловік заробляє, уже відійшов у минуле та не відповідає сучасним нормам життя в Україні.
Вони впевнені, що молодь не поділяє цей
стереотип і загалом є достатньо прогресивною та вільною від гендерних ідеологем у своєму виборі майбутнього. Однак,
анкетування засвідчило, що навпаки —
молодим людям, як хлопцям, так і дівчатам, є властивий досить високий рівень
підтримки традиційних гендерних стереотипів щодо «чоловіка-здобувача», «чоловіка-господаря» і «жінки-матері», «жінки-господині». Мислення хлопців є більш
сповненим стереотипів, патріархальніше
за мислення дівчат. До підкреслення традиційної маскулінності найбільш схильними виявилися хлопці із ЗПТО. Дівчата ж,
які навчаються в ліцеях, проявляють сталу
схильність до неупереджених суджень.
Спостерігається тенденція до поступової
руйнації стереотипу щодо виконання
побутових справ, пов’язаних із прибиранням, готуванням їжі, пранням, переважно
жінками. Дівчата і хлопці тяжіють до рівного поділу цих функцій в сім’ї. Водночас
фізично важчу і технічно складнішу працю
молодь Приазов’я схильна за традицією
більше покладати на чоловіків. Участь
чоловіків у хатніх справах часто сприймається як «допомога сильнішого», а не
повноцінно рівний розподіл обов’язків.
Стереотипи молодих людей щодо професійної діяльності є набагато менш вираженими порівняно з загальним поглядом на
розподіл соціальних ролей, що, вочевидь,
пов’язано зі зміною структури і характеру зайнятості населення відповідно до
кон’юнктури на місцевому та загальнодержавному ринку праці.
Молоді люди впевнено обстоюють позиції гендерної рівності у можливості будувати кар’єру. На їхню думку, кар’єрний
успіх не залежить від статі, а визначається виключно особистісними якостями.
Серед чинників, що сприяють досягненню кар’єрного успіху — вмотивованість,

 ажання, здібності, талант, старанність,
б
сталі наміри щодо подальшого професійного розвитку, наполегливість. У питанні вибору між кар’єрою і сім’єю хлопці
показали себе дещо більше сфокусованими на сім’ї, ніж дівчата. Їхні аргументи на
користь переваги родини були однозначніші, ніж у дівчат, і звучали частіше.
•

Під час глибинних інтерв’ю з учнями та
ученицями ЗПТО респондент(к)и, засуджуючи гендерні стереотипи на абстрактному
рівні, часто самі транслювали популярні
упередження, зокрема, щодо «чоловіка-здобувача» та «жінки-матері», використовуючи типові лексичні конструкції
для їхнього оформлення, що можна
трактувати як прояв певного ціннісного
конфлікту, зумовленого суперечливістю
минулого досвіду, виховання і сучасних
суспільних тенденцій, «свіжих» ідей.
Розподіл професій за статевою
ознакою

•

В ідентифікації сучасних професій більшість опитаних молодих людей схиля
лися до домінування у структурі професій
«гендерно нейтральних» — таких, що
рівною мірою підходять як для чоловіків,
так і для жінок. Йдеться про такі професії,
як: вчитель/ка, лікар/ка, журналіст/ка,
фотограф/иня, кухар/ка, фітнес-тренер/
ка, дантист/ка, психолог/иня, перукар/ка,
програміст/ка, поліцейський/ка, міський/
міська голова, бухгалтер/ка, бібліотекар/
ка, дієтолог/иня, флорист/ка. Переважно
«чоловічими» молоді люди вважають такі
професії, як: електрогазозварювальник/
ця, слюсар/ка, сталевар/ка, тракторист/ка,
будівельник/ця, автомеханік/ця.

•

На думку викладачів(ок), існують серйозні
перешкоди щодо професійного розвитку
дівчат у професіях, які вважаються типово
«чоловічими». Деякі учасники(ці) ФГД не
були обізнані щодо скасування у 2017 році
наказу МОЗ України від 29 грудня
1993 року №256, що містив перелік заборонених для жінок робіт, та посилалися
на його дійсність, що може бути ознакою
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недостатньої поінформованості педагогічних колективів з цього питання. Викла
дачі(ки) також відзначали тенденції до
підвищення гендерного балансу у деяких
професійних сферах, наприклад, у поліції.
•
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Учасники та учасниці глибинних інтерв’ю
наполягали на тому, що чоловіки, і ж
 інки
мають користуватися рівними можливостями для професійної самореалізації, незалежно від характеру професії. Водночас,
як обмежуючий чинник навчання дівчат
на спеціальностях, які є більш популярними серед хлопців, називались «значні фізичні навантаження» і «складність
професій» (останнє можна трактувати як
латентну гендерну дискримінацію). Реальні факти навчання хлопців на так званих
«жіночих» спеціальностях, і дівчат — на
т.зв. «чоловічих» — розглядалися респондент(к)ами та їхнім оточенням у навчальних закладах, здебільшого, як рідкісні,
унікальні випадки. Опанування жінками
професій виробничо-технічної сфери, які
традиційно вважаються «чоловічими»,
та чоловіками — пов’язаних зі сферою
обслуговування, що вважаються «жіночими», на думку учасників(ць) дослідження,
вимагає чималої сміливості та впевненості у собі, аби протистояти домінуючим
у суспільстві гендерним стереотипам.
Загалом молоді люди впевнені, що вони
мають н
 абагато менше упереджень щодо
гендеру у професійній сфері, порівняно з
рештою суспільства, яку вони вважають
значно консервативнішою та патріархальнішою за себе.

Особливості навчання у ЗПТО
•

ЗПТО Приазов’я сьогодні за пропонованою лінійкою спеціальностей є насамперед орієнтованими на хлопців, позиціонування професій для дівчат є доволі
обмеженим. Маскулінна орієнтованість
опанування «робочих професій» переважно пов’язується зі значними фізичними
навантаженнями, яких вони потребують.

•

За словами самих учнів та учениць, для
ЗПТО в цілому є властивою гендерна
безбар’єрність освітнього середовища.
Умови навчання є однаково зручними як
для хлопців, так і для дівчат.

•

Стосунки в гетерогенних групах у ЗПТО
загалом є толерантними, ставлення до
учнів та учениць з боку викладачів(ок),
на думку молоді, переважно справедливе.
Проте мають місце поодинокі випадки
булінгу дівчат, які навчаються на популярних серед хлопців спеціальностях, дискримінації учнів та учениць за гендерною
ознакою з боку викладачів(ок). Вжиток
фемінітивів є вкрай рідкісним явищем у
спілкуванні під час навчального процесу
у ЗПТО.

•

Освітній процес загалом не є гендерно-чутливим ні в ЗПТО, ні в школах регіону Приазов’я. Недостатня обізнаність
викладацького складу як шкіл, так і ЗПТО
у питаннях гендерної рівності та інклюзії
негативно впливає на процес професійної
орієнтації та розвитку дівчат.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рух до більш гендерно-чутливої освіти,
сприйняття цих змін школою, закладами
професійно-технічної, передвищої, вищої
освіти — тривалий та складний процес,
який залежить від багатьох факторів. Тим не
менше, існує низка можливостей у короткота довгостроковій перспективі, які можуть
призвести до позитивних змін у цій сфері:
•

Підвищення обізнаності викладацького
складу шкіл та ЗПТО щодо гендерної рівності та рівних можливостей для хлопців
та дівчат, поглиблення розуміння викладач(к)ами гендерної проблематики — від
рівня загальних декларацій до практичних підходів та конкретних заходів.

•

Просвіта серед роботодавців, які виставляють власний запит на фахівців певної
статі, посилення конкурентності та відкритості ринків праці для надання гідних
робочих місць і рівних можливостей
дівчатам та юнакам.

•

Посилення спроможності викладацького складу загальноосвітніх шкіл та ЗПТО
розуміти та долати гендерні виклики.

•

Застосування гендерно-чутливого
підходу для підняття професійних стандартів у професійно-технічній освіті.
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•

Підвищення обізнаності молоді про
права людини, людську гідність, свободу
самовираження та подолання гендерної
нерівності, зокрема, відповідно до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW)2, шляхом
зміцнення співпраці між громадськими
організаціями і викладацьким складом
шкіл і ЗПТО.

•

Запровадження контактів учнів та учениць (стажування, особисті зустрічі,
наставництво тощо), які обирають спеціальність врозріз з наявними суспільними
стереотипами, з успішними представниками та представницями цієї професії.
Наприклад, дівчат, які навчаються у школі поліції, — з успішними п
 оліціянтками,
або хлопців, які бажають працювати у
дитячому садку, — з успішними вихователями-чоловіками.

•

Проведення гендерно-чутливих комунікаційних кампаній та профорієнтаційних
сесій про наявні можливості для дівчат та
юнаків у виборі професій.

•

Запровадження системних підходів із
гендерної чутливості в освітніх і професійно-технічних навчальних програмах
на рівні країни.

http://www.un.org.ua/images/documents/4479/CEDAW-for-Youth_Ukr.pdf
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

І. РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
МОЛОДІ ПРИАЗОВ’Я

1.1. Успішність у навчанні
Переважна більшість (65%) опитаних молодих людей задоволені своїм навчанням.
Так, 19% респондентів «точно подобається»
навчатись, а 46% — «скоріше подобається».
19% — не визначились з відповіддю на це
запитання. 12% респондентів навчатись
«скоріше не подобається», 4% — «точно не
подобається» (див. рис. 1).
Рівень задоволеності навчанням серед
дівчат є трохи вищим, ніж серед хлопців.
Так, навчання «скоріше подобається» 48,7%
опитаним дівчатам, а «скоріше не подобається» — 10,4%, «точно не подобається» — 2,8%.
Тоді як навчання «скоріше подобається»
41,4% хлопців і, відповідно, — «скоріше не
подобається» 15,4%, «точно не подобається» — 5%. Показники по пунктах навчання
«точно подобається» та «складно відповісти»
є фактично рівними серед дівчат і хлопців
(див. додаток 1).
Більшість респондентів(ок) (61%) вважає, що
гуманітарні науки однаково даються як хлопцям, так і дівчатам (див. рис. 2). При цьому,
оцінки як з боку дівчат, так і з боку хлопців
у даному випадку є майже однаковими.
60,5% опитаних дівчат зазначили, що немає
різниці в успішності хлопців та дівчат щодо
мов та гуманітарних наук, і з цією думкою
погодилися 62,5% хлопців (див. додаток 2).
Щодо залежності відповідей від навчального
закладу, який представляли респондент(к)и, то представники(ці) коледжів і технікумів виявились дещо більш неупередженими в даному питанні, ніж школярі(ки). Так,
69,9% учнів(иць) коледжів і 65,7% учнів(иць)
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технікумів вважають, що не існує залежності
між статтю та успішністю в опануванні мов і
гуманітарних наук, тоді як серед учнів та учениць шкіл з цією думкою погодились 56,9%
опитаних (див. додаток 3).
Задоволенність навчанням

46+19+124K
4%

12%

19%

46%

19%

Скоріше подобається

Точно подобається

Складно відповісти

Скоріше неподобається

Точно не подобається

Рис. 1.

Відповіді на запитання
«Чи подобається тобі навчання?»

Слід зазначити, що 39% респондентів(ок),
які не є прихильниками(цями) ідеї гендерної
рівності щодо опанування мов і гуманітарних наук, перевагу в успішності в їх вивченні
надали саме дівчатам. Так, 1/3 опитаних
вважає дівчат у цьому плані успішнішими

Успішність у гуманітраних науках

61+24+951K

9%

24%

5% 1%

61%

Немає різниці в успішності
дівчат та хлопців

Дівчата дещо успішні

Дівчата набагато успішніші

Хлопці дещо успішніші

Хлопці набагато успішніші

Рис. 2.

Відповіді на запитання
«Як би ти порівняв/ла успішність
хлопців та дівчат у мовах та
гуманітарних науках?»

(причому 9% — «набагато успішнішими»,
24% — «дещо успішнішими»), 6% навпаки
— вважають більш успішними хлопців (1%
— «набагато успішнішими», 5% — «дещо
успішнішими» (див. додаток 2). Аналіз розподілу відповідей на це запитання за статтю
засвідчив, що 37,8% опитаних дівчат вважають, що саме дівчата є більш успішними в
гуманітаристиці, і 23,6% опитаних хлопців
підтримують цю думку. Лише 1,6% опитаних
хлопців вважають успішнішими в мовах
і гуманітарних науках хлопців. Оцінки ж
дівчатами успіхів хлопців в опануванні мов і
гуманітарних наук є оптимістичнішими. Так,
13,9% з них вважають саме представників/ць
протилежної статі більш успішними у цьому.
Отже, в даному випадку проявив себе гендерний стереотип щодо більшої схильності
дівчат до гуманітарних наук. Проте більш
яскраво вираженим цей стереотип є у хлопців. Також слід зазначити, що до гендерної
стереотипізації більшу схильність у цьому
питанні проявили учні(ці) шкіл. Серед них
36,5% вважають успішнішими в гуманітарних
науках дівчат, і лише 6,6% — хлопців (див.
додаток 4).

Переважна більшість респондентів (63%)
зазначила, що математика однаково д
 ається
як хлопцям, так і дівчатам (див. рис. 3). Однак,
аналіз розподілу відповідей на це запитання
в залежності від статі показав, що дівчата є
дещо більшими прихильницями гендерної
рівності у питанні успішності опанування
математики, ніж хлопці. Так, 68,4% дівчат
вважають, що немає різниці в успішності
вивчення математики серед дівчат і хлопців,
тоді як такої думки дотримується майже на
10% менше хлопців (58%) (див. додаток 2).
Аналіз розподілу відповідей респондентів
на це запитання залежно від закладу освіти
показав, що учні(иці) ЗПТО та технікумів в
цьому питанні є дещо більш неупередженими, за, наприклад, учнів/ць загальноосвітніх
шкіл. Так, 69,4% учнів(иць) ЗПТО і 69,2% студентів(ок) технікумів вважають, що не існує
гендерної відмінності в опануванні математики, тоді як серед учнів(иць) шкіл цю думку
поділяють 59,5% опитаних (див. додаток 5).
З 1/3 респондентів(ок), які не є прихильниками(цями) ідеї гендерної рівності щодо
опанування математичних наук, всупереч
наявним гендерним стереотипам щодо
«чоловічого раціонального мислення», перевагу в успішності опанування математики
надали дівчатам. 23% опитаних вважають
дівчат успішнішими в математиці (з них —
7% — «набагато успішнішими», 16% — «дещо
успішнішими»). 14% навпаки — хлопців (4%
— «набагато успішнішими», 10% — «дещо
успішнішими»). Аналіз розподілу відповідей
на це запитання за статтю засвідчив, що
24,5% опитаних дівчат вважають, що саме
дівчата є більш успішними в математиці, і
21,3% опитаних хлопців також поділяють цю
думку. 14,35% опитаних хлопців вважають
успішнішими в математиці хлопців, 10,4%
опитаних дівчат також погоджуються з цією
думкою (див. додаток 2). Отже, хлопці більш
скептично оцінюють математичні успіхи
представників своєї статі, ніж успіхи дівчат.
Дівчата ж, навпаки, схильні до своєрід
ного прояву гендерної солідарності в цьому
питанні й успіхи представниць своєї статі в
опануванні математики оцінюють вище за
успіхи хлопців. Слід зазначити, що тут під час
оцінювання успішності респондент(к)ами
могли враховуватись різні чинники —
як власне здібності, так і особисті якості —
дисциплінованість, наполегливість.
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Щодо успішності в природничих науках, то
тут проявили себе тенденції, схожі з оцінкою успішності опанування математики.
Так, переважна більшість респондентів/ок
(68%) наголосила на гендерній рівності в
опануванні природничих наук (див. рис. 4).
Водночас аналіз розподілу відповідей на це
запитання в залежності від статі показав, що
дівчата є більшими прихильницями гендерної рівності в цьому питанні, ніж хлопці. Так,
зокрема, 70,9% дівчат вважають, що немає
різниці в успішності вивчення природничих наук серед дівчат і хлопців, тоді як такої
думки дотримується 63% хлопців. Слід зазначити, що порівняно з математикою рівень
неупередженості в цьому питанні є дещо
вищим (див. додаток 2).
Майже 1/3 респондентів(ок), які не є прихильниками(цями) ідеї гендерної рівності
щодо опанування природничих наук, першість в успішності вивчення природничих
наук віддали дівчатам. Так, 23% опитаних
виокремили дівчат, як більш успішних в
опануванні природничих наук (з них 6% —
«набагато успішнішими», 17% — «дещо
успішнішими»). 9% навпаки вважають успішнішими в природничих науках хлопців (2% —
Успішність у математиці

63+16+1074K

10%
16%

7% 4%

Немає різниці в успішності
дівчат та хлопців

Дівчата дещо
успішніші

Хлопці дещо успішніші

Дівчата набагато
успішніші

Хлопці набагато успішніші

Рис. 3.
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63%

Відповіді на запитання
«Як би ти порівняв/ла успішність
хлопців та дівчат у математиці?»

K
2
6
7
+
17
68

Успішність у природних науках

6%

7%

17%

2%

68%

Немає різниці в успішності
дівчат та хлопців

Дівчата дещо
успішніші

Хлопці дещо успішніші

Дівчата набагато
успішніші

Хлопці набагато успішніші

Рис. 4.

Відповіді на запитання «Як би ти
порівняв/ла успішність хлопців та
дівчат у природничих науках?»

«набагато успішнішими», 7% — «дещо успішнішими»). Аналіз розподілу відповідей на
це запитання за статтю засвідчив, що 24%
опитаних дівчат вважають, що саме дівчата
є більш успішними в природничих науках, і
22,6% опитаних хлопців також погоджуються
з цією думкою. 14,4% опитаних хлопців вважають успішнішими в природничих науках
хлопців, але лише 5% опитаних дівчат поділяють таку ж думку. Отже, хлопці надають
певну перевагу в опануванні природничих
наук представницям протилежної статі,
дівчата ж перевагу в даному випадку закріплюють за представницям своєї статі (див.
додаток 2).

1.2. Професійний вибір і кар’єра
На думку 75% респондентів та респонденток,
кар’єрний успіх в обраній ними професії
не залежить від статі. Однак 17% опитаних
вважає, що більше можливостей досягти
кар’єрних успіхів в обраній ними професії у
хлопців, а 8% — у дівчат (див. рис. 5). Дівчата
відстоюють позиції щодо гендерної рівності
в плані досягнення найбільших кар’єрних
успіхів в обраній професії більше за хлопців. Так, 83,2% опитаних дівчат вважає, що
кар’єрний успіх в обраній професії не залежить від статі, тоді як серед хлопців з цією
думкою погоджується лише 60,8%. Натомість
35,7% опитаних хлопців впевнені, що у представників їхньої статі шансів на кар’єрний
успіх в обраній професії більше, тоді як серед
дівчат такої думки дотримується лише 10%
(див. додаток 6).

Кар’єрний успіх

Розподіл професій за ознакою статі

9%

14%

Дівчатам

75%

Не залежить від статі

17%

Хлопцям
Рис. 5.

Відповіді на запитання
«На твою думку, кому вдається
досягти найбільших кар’єрних
успіхів в обраній тобою професії?»

23%
16%

Скоріше так

Однозначно так

Однозначно ні

Важко відповісти

Рис. 6.

9%

36%

Скоріше ні

Відповіді на запитання
«Чи погоджуєшся ти з думкою, що
деякі професії є суто «чоловічими»,
а деякі — «жіночими»?»

Більше половини опитаних (59,9%) вважає,
що існує розподіл професій за ознакою статі.
Так, 23,8% респондентів/ок цілком погоджуються з думкою, що деякі професії є «суто
чоловічими», а деякі — «суто жіночими»,
а 36,1% скоріше погоджуються. 30,8% не
погоджуються з такою думкою (14,3% —
однозначно ні, 16,5% — скоріше ні), 9,3% не
визначились з відповіддю на це запитання
(див. рис. 6).
Згода хлопців щодо того, що деякі професії
є суто «чоловічими», а деякі — суто «жіночими», є більш вираженою. Так, з цією думкою
погодилось 69,3% опитаних юнаків (з них
36,5% — «однозначно так», 32,8% — «скоріше
так»), тоді як серед дівчат рівень згоди з даною думкою є дещо нижчим — 54,4% (з них
16,2% — «однозначно так», 38,2% — «скоріше
так») (див. додаток 7).
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1.3. Гендерні стереотипи
Згода з твердженнями щодо розподілу соціальних ролей у суспільстві
Твердження

Повністю
згоден/а
(%)

«Завдання батька — утримувати
родину, а завдання матері —
піклуватися про дітей»

Скоріше
не погоджуюся
(%)

Повністю
не згоден/а
(%)

26,9 34,8

22,9

15,4

«Професія вихователя у дитячому
садочку — недоречна для чоловіка»

17,3

28,2

25,5

29,1

«Чоловіки не зможуть добре шити,
навіть якщо будуть дуже старанно
вчитися»

6,0

18,8

17,7

57,4

«Жінки не зможуть добре грати у
футбол, навіть якщо будуть дуже
старанно вчитися»

7,1

20,0

16,9

56,0

«Професія астрофізика —
недоречна для жінки»

6,1

19,8

25,9

48,3

«Для дівчат більш природно
займатися хатніми справами,
ніж для хлопців»

18,7

31,6

22,7

27,1

«Материнство — основа життя
жінок, вони повинні народжувати
дітей»

33,9 27,0

15,9

23,3

«Чоловіки повинні заробляти
більше, ніж жінки»

29,9 26,8

18,3

25,0

«Жінки не мають прагнути
оволодіти типово чоловічою
професією»

13,2

24,9

26,3

35,5

«Для жінки кар’єрний успіх є не
таким важливим, як для чоловіка»

13,6 20,2

20,4

45,8

«Чоловіки повинні вміти забити
цвях, полагодити кран, праску»

55,2 24,9

12,4

7,5
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Скоріше
погоджуюся
(%)

Таблиця 1

У ході опитування молоді люди висловлювали міру своєї згоди чи незгоди з 11-ма
стереотипами (див. таблицю 1). 80,1% опитаної молоді вважає, що чоловіки мають
володіти особливими вміннями у побуті, які
вимагають спеціальних технічних знань, фізичної сили, вправності, наприклад — «забити цвях, полагодити кран, праску». Водночас
хлопці виявилися трохи більш схильними до
підкреслення маскулінності. Серед них дану
думку поділяє 81,8% опитаних, тоді як серед
дівчат — 79,2% (див. додаток 8).
Щодо хатніх справ (прибирання, приготування їжі), то тут гендерні стереотипи виявилися
менш вираженими. Лише половина респондентів (50,3%) вважає, що «для дівчат більш
природно займатися хатніми справами, ніж
для хлопців». Аналіз розподілу відповідей
респондентів(ок) на це запитання за статтю
показав, що й опитані дівчата (60,5%), і опитані хлопці (55,4%) більшою мірою є схильними до категоричного заперечення цього
стереотипного твердження (див. додаток 9).
Більше половини респондентів(ок) транслюють гендерні стереотипи «чоловіка-здобувача» та «жінки-матері». Так, 61,7% опитаних
молодих людей висловили згоду щодо того,
що «завдання батька — утримувати родину,
а завдання матері — піклуватися про дітей».
У хлопців ці стереотипи є більш вираженими, ніж у дівчат. 72,2% хлопців погодилися з
запропонованим твердженням, що «завдання батька — утримувати родину, а завдання матері — піклуватися про дітей» (з них
36,7% — «повністю згоден», 35,5% — «скоріше погоджуюсь»), тоді як серед дівчат згоду
з даним твердженням виказали лише 55%
(20,8% — «повністю згодна», 34,8% — «скоріше погоджуюсь») (див. додаток 10).
60,9% респондентів(ок) погодились з думкою, що призначення жінок має полягати
у народженні дітей. Міра вираженості цього стереотипу фемінності у представників
чоловічої статі є вищою. Із запропонованим
твердженням, що «материнство — основа
життя жінок, вони повинні народжувати
дітей», погодились 75,4 % опитаних хлопців
(44,4% — «повністю згоден», 31% — «скоріше
погоджуюсь») і 52,2% дівчат (27,5% — «повністю згодна», 24,7% — «скоріше погоджуюсь»)
(див. додаток 11).

56,7% респондентів(ок) вважають, що чоловіки мають заробляти більше за жінок. Більш
яскраво цей гендерний стереотип проявився
у хлопців. 70,4% з них погодились з твердженням, що «чоловіки повинні заробляти
більше, ніж жінки» (43,4% — «повністю згоден», 27% — «скоріше погоджуюсь»), тоді як
серед дівчат ступінь згоди й категоричності
є нижчим — 47,5% (21,8% — «повністю
згодна», 26,7% — «скоріше погоджуюсь»)
(див. додаток 12).
33,8% респондентів(ок) вважає, що для
жінок кар’єрний успіх є не таким важливим,
як для чоловіків. Цю думку більше поділяють
хлопці — 44,2% з них погодились з цим твердженням (19,4% — «повністю згоден», 24,8%
— «скоріше погоджуюсь»), тоді як серед
дівчат виказали згоду лише 27,7% (10% —
«повністю згодна», 17,7% — «скоріше погоджуюсь»). Щодо даного стереотипу, то слід
зазначити, що більше половини дівчат —
53,3% — і 33% хлопців висловили категоричну незгоду з тим, що для жінки кар’єрний
успіх є не таким важливим, як для чоловіка
(див. додаток 13).
Щодо професійної діяльності, то гендерні стереотипи виявилися набагато менше
вираженими порівняно з загальним поглядом на розподіл ролей у суспільстві. Так,
лише чверть (24,8%) респондентів/ок вважає,
що чоловікам важко опанувати шиття, а
27,1% — що жінкам важко навчитись грати
у футбол. 25,9% вважають професію астрофізика недоречною для жінки. Опитані
дівчата є більш схильними до заперечення
цих стереотипних тверджень. Так, 63,2% з
них повністю не погодились, що «чоловіки
не зможуть добре шити, навіть якщо будуть
дуже старанно вчитися», тоді як серед хлопців так вважає лише 43,7% (див. додаток 14).
Твердження, що «жінки не можуть добре
грати у футбол, навіть якщо будуть дуже
старанно вчитися» категорично заперечили
60,5% опитаних дівчат і 52,4% хлопців (див.
додаток 15). Щодо твердження, що «професія астрофізика є недоречною для жінки», то
з ним повністю не погодились 51,3% опитаних дівчат та 43,2% опитаних хлопців (див.
додаток 16).
45,5% респондентів(ок) виявились достат
ньо консервативними у ставленні до
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можливості ч
 оловіків працювати вихователями у дитячих садках. Даний стереотип за
змістом корелює зі стереотипом про призначення жінок як матерів і доглядальниць за
дітьми. Відповідно — кількість респондентів(ок), які поділяють цю думку, є близькою
до кількості прихильників/ць «патріархального» розподілу ролей у родині щодо догляду за дітьми. Цей стереотип більше поділяють хлопці. Серед них згодні з твердженням,
що «професія в
 ихователя у дитячому садочку є недоречною для чоловіка» 56,3%
(27% — «повністю згоден», 29,3% — «скоріше
погоджуюсь»), тоді як серед дівчат — 60,7%
навпаки заперечили це твердження (32,5%

— «повністю не згодна», 28,2% — «скоріше не
погоджуюсь») (див. додаток 17).
38,1% опитаної молоді вважають, що «жінки
не мають прагнути опанувати типово «чоловічі» професії», демонструючи свою прихильність традиції, певному статусу-кво у професійному розподілі за статтю. У хлопців цей
стереотип проявився сильніше, ніж у дівчат.
Так, 49,4% опитаних хлопців погодились з
цим твердженням (18,9% — «повністю згоден», 30,5% — «скоріше погоджуюсь»), тоді
як 68,6% дівчат заперечили це твердження
(39,5% — «повністю не згодна», 29,1% — «скоріше не погоджуюсь») (див. додаток 18).

1.4. Розподіл професій за ознакою статі
Класифікація професій за гендерною ознакою
Професія
Військовий
Вчитель
Будівельник
Лікар
Міський голова
Поліцейський
Дантист
Психолог
Маляр-штукатур
Машиніст
Дієтолог
Слюсар
Електрогазозварювальник
Перукар
Кухар
Флорист

18

Таблиця 2

Жіноча (%)

Чоловіча (%)

І для жінок, і для
чоловіків (%)

Важко
відповісти (%)

1,1
19,1
1,5
12,7
2,9
2,6
8,9
23,2
5,7
2,3
32,5
2,5
2,9
24,4
14,4
26,2

45
1,4
68,1
6,8
26,9
25,1
14,5
2,9
41,2
56,3
3,8
74,1
74,2
2,9
8,4
7,8

48,9
78,9
24,9
78,9
65,7
70,6
74,1
73,2
49,1
36,9
62,1
19,2
17,5
71,6
76,5
60,7

5,0
0,6
5,4
1,6
4,6
1,7
2,5
0,7
4,0
4,4
1,6
4,2
5,4
1,2
0,6
5,3

Професія
Сталевар
Бухгалтер
Автомеханік
Тракторист
Фотограф
Журналіст
Програміст
Бібліотекар
Фітнес-тренер

Жіноча (%)

Чоловіча (%)

І для жінок, і для
чоловіків (%)

Важко
відповісти (%)

3,0
30,0
2,2
3,0
14,1
15,2
3,9
32,3
15,0

72,9
3,4
65,1
69,3
7,2
5,4
24,1
3,2
7,6

18,7
65,4
29,5
24,9
77,6
78,7
70,7
63,2
76,3

5,4
1,2
3,1
2,9
1,1
0,7
1,3
1,3
1,2

У процесі опитування респондент(к)и мали
визначити — які професії із запропонова
ного переліку з 25 професій, на їхню думку, є
«жіночими», які — «чоловічими», а які однаковою мірою підходять чоловікам і жінкам.
У результаті — 16 з 25 професій більшість
опитаних (від 60,1% до 78,9%) вважають
гендерно нейтральними (див. таблицю 2).
Йдеться про такі професії, як: вчитель/ка,
лікар/ка, журналіст/ка, фотограф/иня, кухар/
ка, фітнес-тренер/ка, дантист/ка, психолог/
иня, перукар/ка, програміст/ка, поліцейський/ка, міський голова/міська голова,
бухгалтер/ка, бібліотекар/ка, дієтолог/иня,
флорист/ка. Аналіз розподілу відповідей
респондентів/ок на це запитання за статтю
показав, що тенденція до ідентифікації на
званих професій як таких, що однаково підходять чоловікам і жінкам, значно яскравіше
проявилась серед дівчат, ніж серед хлопців
(див. таблицю 3).
У дослідженні проявила себе тенденція до
асоціювання респондент(к)ами професій
дієтолога/ні, бібліотекаря/ки, бухгалтера/
ки, флориста/ки, перукаря/ки, психолога/
ні з т.зв. «жіночими» професіями (від 32,5%
до 24,4% опитаних ідентифікували їх як
«жіночі»), а міського/ої голови, поліцей-

ського/ої та програміста/ки — з «чоловічими» (від 26,9% до 24,1% респондентів(ок)
ідентифікують їх як «чоловічі»). Переважно
«чоловічими» р
 еспондент(к)и (від 74,2% до
65,1%) визнали такі професії, як електрогазозварник/ця, слюсар/ка, сталевар/ка, тракторист/ка, будівельник/ця, автомеханік/ця.
За результатами відповідей респондентів/
ок, виокремилась група професій — маляр/
ка-штукатур/ниця, військовий/а, машиніст/
ка, які в близькій мірі ідентифікуються, як
«змішані» та «чоловічі». Так, професію маляра/ки-штукатура/ниці вважають такою,
що підходить і чоловікам, і жінкам, 49,1%
респондентів(ок), а суто ч
 оловікам — 41,2%.
Професію військового/ої вважають такою,
що підходить як чоловікам, так і жінкам
48,9% респондентів(ок), а суто чоловікам —
45%. Професію машиніста/ки вважають такою, що підходить як чоловікам, так і жінкам
36,9% респондентів(ок), а суто чоловікам —
56,3% (див. таблицю 2).
Повна візуалізація відповідей на запитання
«Чи є ця професія жіночою або чоловічою»
залежно від статі наведена в діаграмах у
додатках 19-26.
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Класифікація професій за гендерною ознакою в
залежності від статі респондентів

Гендерно нейтральна професія
Вчитель
Лікар
Журналіст
Фітнес-тренер
Кухар
Фотограф
Дантист
Психолог
Перукар
Поліцейський
Програміст
Міський голова
Бухгалтер
Бібліотекар
Дієтолог
Флорист

«Чоловіча» професія
Електрогазозварювальник
Сталевар
Слюсар
Тракторист
Будівельник
Автомеханік
Машиніст
Військовий
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Таблиця 3

Дівчата (%)

Хлопці (%)

83,8
83,8
82,8
82,2
82,2
82%
78
77,9
77,7
75,6
75,5
70,1
69,8
68,6
67,3
67

71
71,7
71,7
66,3
67,2
70
67,5
66,5
61
62
62,8
57,8
57,6
53,6
53,3
49,9

Дівчата (%)

Хлопці (%)

72,1
70,3
72,4
65,2
65,1
61,2
55,1
39,2

77,7
77,4
76,9
75,9
73,2
72
58,8
54,8

«Жіноча» професія
Бібліотекар
Дієтолог
Бухгалтер
Флорист
Фітнес-тренер

Дівчата (%)

Хлопці (%)

28,1
28,4
26,9
25
11,7

39,7
39,5
35,5
28,5
20,3
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
АНКЕТУВАННЯ

Порівнюючи успіхи у навчанні за різними
напрямами, переважна більшість респондентів(ок) (68%) вважає, що не існує залежності від статі в успішності опанування
природничих наук, 63% — опанування
математики, 61% — опанування гуманітарних наук. Водночас на думку 33% опитаних, дівчата є все ж більш успішними
в опануванні мов і гуманітарних наук,
а також в опануванні математики (23%)
та природничих наук (23%). Ц
 ікаво, що
«пальму першості» в опануванні природничих наук і математики дівчатам надали
як представниці власне жіночої статі, так і
представники чоловічої статі.

•

Якщо гендерний стереотип про «чоловіче
раціональне мислення» був заперечений,
то стереотип щодо більшої схильності дів
чат до гуманітарних наук, навпаки, проявився доволі яскраво, особливо серед
чоловічої аудиторії. На прикладі оцінки
успішності навчання у гуманітарній сфері,
більшу схильність до гендерної стереотипізації мислення проявили учні та учениці
шкіл.

•

На думку 75% респондентів(ок), кар’єрний
успіх в обраній ними професії не залежить
від статі. Проте дівчата (83,2%) відстоюють
позиції щодо гендерної рівності у досягненні кар’єрних успіхів в обраній професії
більше за хлопців (60,8%). Хлопці (35,7%)
ж, серед яких особливо виділилась частка учнів ЗПТО, є набагато впевненішими
у своїх майбутніх кар’єрних успіхах, ніж
дівчата (10%).

•
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Відповіді респондентів(ок) щодо міри
їхньої згоди з 9-ма твердженням, кожне з
яких відбивало певний гендерний стерео
тип, показали, що стереотипи маскулінності у молодіжній аудиторії є більш поширеними, ніж стереотипи фемінності; що
мислення хлопців є більш стереотипним,

Такий відсоток молоді
вважає, що не існує залежності
від статі учня/иці в успішності
опанування навчальних
дисциплін:

68% › › › ›
63% › › › › › › ›
61% › › › ›

природничі науки
математика

гуманітарні науки

››

•

Кар’єрний успіх
в обраній мною
професії не
залежить від статі ››

60,8% 83,2%
Так

Авжеж

Стереотипи щодо
професійної діяльності
серед молоді Приазов’я
виражені набагато менше,
ніж побутові

Завдання батька —
утримувати родину,
а завдання матері —
піклуватися
про дітей ››

››

72,2%

за мислення дівчат. До підкреслення
маскулінності найбільше схильними є
хлопці із ЗПТО. Дівчата ж, які навчаються
в ліцеях, проявили найбільш сталу схильність до неупередженості під час вираження згоди чи незгоди з запропонованими стереотипами щодо розподілу ролей
між чоловіками і жінками.
•

Стереотипи щодо професійної діяльності
є набагато менш вираженими порівняно
із загальним поглядом на розподіл соціальних ролей в суспільстві, що, вочевидь,
пов’язано зі зміною структури і характеру зайнятості населення відповідно
до кон’юнктури на ринку праці. Якщо
рівень підтримки традиційних гендерних
стереотипів щодо «чоловіка-здобувача»,
«чоловіка-господаря» і «жінки-матері»,
«жінки-хранительки домашнього вогнища» сягає в молодіжній аудиторії більше
50%, то носіями професійних гендерних
стереотипів є менше 1/3 опитаної ауди
торії.

•

80,1% опитаної молоді вважає, що чоловіки мають володіти особливими вміннями
у побуті, які вимагають спеціальних технічних знань, фізичної сили або вправності, наприклад — «забити цвях, полагодити кран, праску».

•

Більше половини (61,7%) респондентів(ок), погоджуючись з твердженням, що
«завдання батька — утримувати родину,
а завдання матері — піклуватися про
дітей» транслюють гендерні стереотипи
«чоловіка-здобувача» та «жінки-матері».
У хлопців (72,2%) ці стереотипи є більш
вираженими, ніж у дівчат (55%).

•

60,9% респондентів(ок) погодились з
твердженням, що призначення жінок
полягає у народженні дітей. Міра вираженості цього стереотипу у хлопців є вищою
(75,4%), ніж у дівчат (52,2%).

•

56,7% респондентів(ок) вважають, що
чоловіки мають заробляти більше за
жінок. Цей гендерний стереотип більш
яскраво проявився у хлопців (70,4%),
порівняно з дівчатами, які погодились з
цим твердженням (47,5%).

•

Щодо твердження, що «для дівчат більш
природно займатися хатніми справами, ніж для хлопців», то лише половина
респондентів(ок) (50,3%) погодилась з
цією думкою. Заперечують цей стерео-

55%
Авжеж

Так

80%

хлопців і дівчат Приазов’я
вважають, що чоловіки мають
володіти особливими вміннями
у побуті, які вимагають
спеціальних технічних знань,
фізичної сили або вправності

Для дівчат більш
природно займатися
хатніми справами,
ніж для хлопців ››
Так

Ні
Авжеж

Ніт
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››

тип дівчата і хлопці практично в рівній
мірі. Отже, спостерігається тенденція до
поступової руйнації стереотипу щодо
виконання побутових справ, пов’язаних
з прибиранням, готуванням їжі, пранням
переважно жінками.
•

33,8% респондентів(ок) вважає, що для жінок кар’єрний успіх є не таким важливим,
як для чоловіків. Цю думку більше поділяють хлопці — 44,2%, тоді як лише 27,7%
дівчат в тій чи іншій мірі виказують згоду
з цим твердженням.

•

24,8% респондентів(ок) вважає, що
чоловікам важко опанувати шиття, а
27,1% — що жінкам важко навчитися
грати у футбол. 25,9% вважає професію
астрофізика недоречною для жінки. Водночас опитані дівчата є більш схильними
до заперечення цих стереотипів.

•

45,5% опитаних несхвально висловилися щодо перспективи роботи чоловіків
вихователями у дитячих садках. Даний
стереотип за змістом корелює зі стереотипами про призначення жінок як матерів
і доглядальниць за дітьми. Відповідно —
кількість респондентів(ок), які поділяють
цю думку, наближається до кількості прихильників «традиційного» розподілу ролей щодо догляду за дітьми. Цей стерео
тип більше поділяють хлопці (56,3%), ніж
дівчата (39,2%).

•

38,1% опитаної молоді вважають, що «жінки не мають прагнути опанувати типово
чоловічі професії», демонструючи свою
традиційність, прихильність певному
статус-кво в розподілі професій за статтю.
Серед хлопців (49,4%) цей стереотип проявився сильніше, ніж серед дівчат (31,4%).

•

Майже 60% опитаних вважають, що в
українському суспільстві наявним є розподіл професій за ознакою статі — деякі професії є суто «чоловічими», а деякі — суто
«жіночими». Згода хлопців щодо цього
твердження є більш вираженою (69,3%),
ніж згода дівчат (54,4%), що засвідчило
дещо більшу схильність дівчат до прояву
неупередженого мислення в професійній
сфері. На прикладі питання щодо поділу
професій на суто «чоловічі» та суто «жіночі» більшу схильність до стереотипного
мислення проявили учні(иці) ЗПТО, саме
серед них найвищою була доля тих, хто
погодився з цим твердженням (39,6%).
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•

16 з 25 професій, запропонованих для визначення за статевою ознакою, більшість
опитаних (від 60,1% до 78,9%) віднесли до
гендерно нейтральних, тобто таких, що
однаковою мірою підходять як чоловікам,
так і жінкам. Йдеться про такі професії,
як вчитель/ка, лікар/ка, журналіст/ка,
фотограф/иня, кухар/ка, фітнес-тренер/
ка, дантист/ка, психолог/иня, перукар/ка,
програміст/ка, поліцейський/ка, міський голова/міська голова, бухгалтер/ка,
бібліотекар/ка, дієтолог/иня, флорист/ка.
Аналіз розподілу відповідей респондентів
за статтю показав, що тенденція до ідентифікації названих професій як таких, що
однаково підходять чоловікам і жінкам,
значно яскравіше проявляється серед
дівчат, ніж серед хлопців.

•

Переважно «чоловічими» респондент(к)и
(від 74,2 до 65,1%) вважають такі професії,
як електрогазозварювальник/ця, слюсар/
ка, сталевар/ка, тракторист/ка, будівельник/ця, автомеханік/ця. При ідентифікації
«чоловічих» професій, «чоловічими» їх визнали як переважна більшість хлопців, так
і переважна більшість дівчат. Однак міра
вираженості оцінок хлопців була вищою,
що свідчить про більшу сталість в їхньому
середовищі маскулінних стереотипів.

•

В дослідженні проявилась тенденція до
асоціювання професій дієтолога/ині,
бібліотекаря/ки, бухгалтера/ки, флориста/
ки, перукаря/ки, психолога/ині з «жіночими» професіями (від 32,5% до 24,4%). Оцінки хлопців в даному випадку були більш
вираженими, ніж оцінки дівчат.

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБИННИХ
ІНТЕРВ’Ю З УЧНЯМИ ТА
УЧЕНИЦЯМИ ЗПТО

2.1. Плани щодо працевлаштування
В рамках дослідження було опитано 16 моло
дих людей (8 хлопців і 8 дівчат) — учнів і
учениць ЗПТО міст Бердянськ, Маріуполь,
Мелітополь.
Щодо планів на працевлаштування після
завершення навчання, то переважна більшість хлопців (75% — 6 з 8) і дівчат (88% —
7 з 8) планують працювати в майбутньому
за обраним фахом, що підтверджує високу
вмотивованість їх професійного вибору, задоволеність вибором і бачення позитивних
професійних перспектив.
На продовження освіти у ЗВО орієнтована
1/4 опитаних, причому хлопці і дівчата в
рівній мірі. Щодо напряму подальшої освіти,
то респондент(к)и загалом є орієнтованими
на сферу, так чи інакше пов’язану зі своїм
фахом, хоча чіткої визначеності щодо цього наразі не мають. Це може свідчити про
вагомість інших чинників, ніж подальший
професійний розвиток, при прийнятті рішення про здобуття вищої освіти, адже останнє передбачає значні вкладення ресурсів
(часових, фінансових) й відповідно вимагає
виваженості у прийнятті рішення:
«…хотілося б здобути економічну
освіту»;
«…питання складне... Можливо буду працювати за спеціальністю або піду далі
вчитися на інженера»;
«…планую навчатись і далі, але із вибором ще не визначилась».

Стосовно сфери працевлаштування — само
зайнятість, малий/середній/великий бізнес, державний сектор, — то переважна
більшість опитаних бачить свою майбутню
професійну діяльність в якості найманих
працівників у комерційному секторі (здебільшого, наслідуючи досвід батьків). Хлопці в
цьому плані мають більше визначеності й
орієнтованості на поточну кон’юнктуру на
місцевому ринку праці — наявність великих
заводів, розвинутість малого та середнього
бізнесу. Дівчата мислять скоріше не стратегічно, а тактично:
«…це буде залежати від того, чи вступлю я до університету».
Виняток становлять респондент(к)и, які
здобувають музичну освіту. Вони націлені
на продовження освіти й пов’язують свою
професійну діяльність переважно з державними закладами, де можуть отримати повноцінний професійний розвиток і соціальні
гарантії, потенційну ж зайнятість в комерційному секторі розглядають як можливість
підробітку:
«…хотів би працювати музикантом-виконавцем в оперному театрі, бізнес — як
додатковий прибуток»;
«…залишитися в Мелітополі, вступити
до університету...; державні установи».
Готовими відкрити власну справу серед
опитаних виявились одиниці. Дівчата є дещо
сміливішими в подібних планах:
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« ще не думала, але хотілося б самостійно розвиватися і відкрити свій заклад»;

2.2. Вибір професії

«…[планую працювати] у власному кафе
або ресторані».

Переважна більшість респондентів та рес
понденток наголосила на тому, що вони
самостійно здійснили свій професійний
вибір. Для одних важливим було реалізувати
свої дитячі мрії, здібності, для інших — продовжити трудову династію:

Хлопці ж конкретніше уявляють суть започаткування власної справи:
«…у мене є гараж, хотів би сам займатися. У мене є досвід, хочу спробувати сам».
Всі опитані хлопці є потенційно готовими до
трудової міграції, більшість з них виношує,
або вже має конкретні плани щодо продовження освіти, стажування, працевлаштування за кордоном, переважно в європейських
країнах (Польща, Чехія, Німеччина, Італія,
Литва, Болгарія). Водночас вони зважають
на ресурси (матеріальні вкладення, соціальні
контакти), необхідні для реалізації подібних
планів, усвідомлюють перспективи подальшого кар’єрного розвитку вдома, у разі здобуття професійного досвіду за кордоном:
«…розглядав [можливість поїхати
працювати у] Німеччину, Польщу, Росію,
досвід стажування в Литві»;
«…хотів би пройти стажування за кордоном — Італія, Болгарія, а потім повернутися будувати кар’єру в Метінвесті»;
«...так, і зараз розглядаю ... — Празький
університет економіки в Чехії»;
«...так, в Польщу, до знайомого»;
«...розглядав, але для цього потрібен
стартовий капітал».
Дівчата, порівняно з хлопцями, є менш зацікавленими у трудовій міграції. Більше половини з них планує лишитися працювати
у своєму місті, решта розглядає можливості
роботи за кордоном, або переїзду до великого міста, проте їхні наміри, здебільшого, є
неоформленими:
«…хотілося б [працювати] у великому
місті — Києві, Харкові, можливо, навіть
в Одесі»;
« …в принципі так, хотілося б [поїхати
працювати], але куди поки не знаю»;
«…до Швеції, але вважаю — це буде можливим після здобуття вищої освіти»;
«…розглядала, але мені це не дуже сподобалося, я вирішила, що хочу залишитися
в цій країні».
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«…я завжди мріяла бути перукарем, ще з
першого класу»;
«…[вибрала] те, що мені подобалося, я
завжди цікавилася зачісками»;
«…я завжди любив займатися автомобілями»;
«…вплинув вибір батьків, у мене велика
сім’я металургів — батьки, брат працюють на Ілліча, Метінвест, але за різними спеціальностями»;
«…у 8 класі зрозумів, що піду на автослюсаря. Мені це цікаво, мені це подобається.
Можливість самозайнятості…»;
«…є кому допомогти в цій сфері, мені
подобається працювати».
Цікаво, що дитячі професійні орієнтири рес
пондентів(ок) були здебільшого стереотипні.
У хлопців — пов’язані з традиційно «чоловічими» професійними сферами — техніка,
земля, у дівчат — з індустрією краси.
При виборі професії, крім власне інтересів і
здібностей, велику роль для молодих людей
відігравали такі чинники:
1. Затребуваність професії й можливості
працевлаштування за фахом:
«…кухар потрібен скрізь, можна працювати в будь-якому ресторані, поїхати в
іншу країну, багато можливостей»;
«…індустрія краси завжди буде актуальна, цим можна займатися вдома і це
прибутково»;
«…постійно ситий, постійний заробіток,
постійна зайнятість»;
«…електрик потрібен всюди, це — еліта,
професія багатогранна, багатосто
роння».
2. Високооплачуваність (на ній наголосила
половина респондентів(ок), чинник виявився рівно важливим як для дівчат, так і
для хлопців).

3. Можливість самозайнятості:
«…можна працювати самому на себе,
навіть вдома, набувши відповідні серти
фікати якості продукції, можна творити так, як ти бажаєш».

«...ще думала про вступ до Запоріжжя
— до медичного або в Херсон — в МВС.
За станом здоров’я в МВС не вийшло,
а в медичний відклала, подумала буде
важко, не наважилася3»;

4. Соціальна значущість:

«...так, я дивилася багато варіантів, шукала, розглядала, спочатку думала
в медичний».

«…я можу робити людей більш неординарними»;
«професія дає можливість навчитися
розуміти людей»;
«…все роботизується, багато професій,
а мою спеціальність не замінити роботизованою технікою».
5. Можливість подальшого професійного
розвитку.
6. Можливість саморозвитку:
«…те, що я можу реалізуватися творчо,
зможу бути собою і не потрібно буде
сидіти з нудними документами і підрахунками»;
«...подорожі (сіла в поїзд...), можливість
багато чого дізнатися».
На момент вступу до ЗПТО у багатьох рес
пондентів(ок) вибір професії не був усталеним й вони розглядали різні варіанти —
продовження навчання в 10-11-му класах,
навчання за кордоном, дехто з них подавали документи й навіть вступили до ЗВО,
технікумів, але потім передумали там навчатися (за станом здоров’я, через обмеженість
фінансових ресурсів, або все ж, зробивши
вибір на користь покликання). Серед дівчат
потенційно привабливим напрямом професійного вибору була медицина:
«...так, я вступила до ЗВО, у педагогічний
університет в Бердянську, вступила до
медичного училища в Бердянську, але я
туди не пішла, захотіла бути творчою
людиною»;

« Те, що я можу

реалізуватися творчо,
зможу бути собою і не
потрібно буде сидіти з
нудними документами
і підрахунками »
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Декому з опитаних, під час прийняття рішення про вибір професії та місця навчання була
властива спонтанність. 6 з 16 (38%) опитаних прийняли рішення про вступ в останній
момент (за кілька місяців, а то й тижнів до
початку вступної кампанії):
«...в 10-11-му класах я постійно змінювала думку — хотіла бути медиком,
викладачем, але в 11-му класі я вже
знала, що хочу стати режисером і знала
куди вступатиму»;
«...протягом навчання в школі я дуже
часто змінював майбутню професію.
Хотів стати і лікарем, і журналістом,
вибрав професію в кінці 9-го класу»;
«...десь у середніх класах мені дуже
хотілося стати лікарем, але в старших
класах мене привабила творчість. Я вибрав училище культури і зміг ще більше
розкритися. Я не очікував від себе, що в
мене є здібності».
Хтось підкорився обставинам (брак бажаних
пропозицій за місцем проживання, бюджетних місць) й здійснив вибір професії за
залишковим принципом, з необхідності:
«...до цього навчався на кухаря-кондитера. У мене не склалося, я не закінчив.
Переїхав до Маріуполя і не зміг вступити
на слюсаря в 3-є училище, пішов на токаря, тому що були вільні місця»;
«...туди, куди я хотіла, вже не було
місць, всі заявки вже було прийнято»;
«...я хотіла бути кондитером, але у нас в
місті немає такої спеціальності, тому
я пішла в 25-е училище на кухаря-кондитера».
Для більшості опитаних, як дівчат, так і хлопців, при виборі професії було важливо пого
дити своє рішення з батьками, родичами,
отримати від них поради. Водночас обрана
професія лише 4-х (25%) респондентів є безпосередньо пов’язаною з професією батьків:

Варто відзначити, що подібна невпевненість у власних силах може пояснюватися, в тому числі, специфікою жіночої
соціалізації та існуючими в українському суспільстві стереотипами щодо здібностей і потенціалу жінок.
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«...з бабусею [радилася], вона бачила в
мені потенціал кухаря і мені самій подобалося готувати»;
«...я батькам сказав, куди йду вчитися,
вони не були проти, але це було моє самостійне рішення»;
«...обговорювала з батьками, вони мене
підтримали — професія непогана, оплачується добре»;
«...обговорювала з хрещеною матір’ю
(у неї свій салон), і батьки завжди мене
підтримували».
Поширення стереотипів з боку батьків в процесі обрання дітьми професії, а саме — щодо
визначення професії автослюсаря як «чоло
вічої», було зафіксовано під час інтерв’ю в
одному випадку:
«...автослюсар, як рідні говорили — чоло
вікові потрібно розбиратися в машинах».
За словами респондентів(ок), значний вплив
на вибір місця навчання для них (при чому
незалежно від статі) справила також думка
друзів, знайомих, однолітків:
«... у мене в училищі вчаться знайомі,
вони мені порадили, коли я їм сказала,
що хочу чогось творчого...»;
«... моя однокласниця вчилася там, і
вона порадила мені, сказала, що після навчання великі шанси працевлаштування,
плюс оплачуване стажування»;
«...я приїхав здалеку, місто невелике,
підприємства закривалися, мій знайомий переїхав до Маріуполя, розповів мені
про можливості вчитися і подальшого
працевлаштування»;
«...вибір спеціальності обговорювала ... з
друзями, коли ми ділилися одне із одним,
хто куди планує вступати»;
«...чула позитивні відгуки від друзів про
99-е училище, я подумала — чому б не
вступити».
На кількох опитаних при виборі професії та
навчального закладу прямий чи непрямий
(мотивуючий, підсилюючий) ефект справили
профорієнтаційні зустрічі:
«...до нас в школу з профорієнтацією
приїжджали представники нашого училища, розповідали нам про нього, показу-
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« Автослюсар, як рідні

говорили — чоловікові
потрібно розбиратися
в машинах »
вали презентацію. Ми відразу з татом
поїхали і подали туди документи, я його
відвідала, мене вразив стан ліцею, хоча
він будівельний»;
«...представники мого училища не приходили до нас в 11-му класі, але коли я
була в 9-м, вони приїжджали, і мені це
запам’яталося. Вони приїхали з виступами, були інструментальні номери і
режисерські постановки»;
«...завдяки їхній програмі профорієнтації в нашій школі, мене зацікавила їхня
розповідь, ми з татом приїхали — подивилися гуртожиток, саме місто. Я три
роки вже вчуся і жодного разу не пошкодувала про те, що вступила сюди».
Свідоцтвом самостійності у прийнятті молодими людьми рішення про вибір професії
— попри можливе «конструювання» власної
незалежності від впливу рідних — можна
вважати їхнє прагнення перевіряти, порівнювати інформацію про можливості здобуття професії в різних навчальних закладах у
різних джерелах. Так, для половини опитаних (як хлопців, так і дівчат) важливим було
уточнити інформацію на сайті навчального
закладу, прочитати відгуки про цей заклад в
Інтернеті:
«…від одного знайомого — прорекламував [освітній заклад], після того вже
заходив на сайт»;
«...ще я заходив по посиланню на сайт
училища, дивився в яких умовах я буду
вчитися».
Щодо впливу вчителів та вчительок шкіл на
профорієнтаційний вибір молоді, то йому
важко дати однозначну характеристику —
позитивні і негативні відгуки респондентів(ок) розподілились приблизно однаково. Водночас викристалізувалась тенденція
щодо більшої орієнтації вчителями/ками
шкіл учнів не на професійну освіту, а на вищу
як престижнішу:

«...вони просто сказали — або ви йдете
після 9-го або вчіться до 11-го»;
«...в школі викладачі говорили — куди
підете туди і підете, залежить лише від
вас. Вони намагалися не втручатися»;
«...немає, наші вчителі не хотіли, щоб
учні йшли зі школи і йшли вчитися в інші
навчальні заклади після 9-го класу, а нас
пішло 10 осіб»;
«...не допомагали, вони не хотіли, щоб я
йшов вчитися в училище. У нас в школі
відкрили 11-й клас, але я вибрав йти в
училище, і крокувати до своєї мети, а
вчителі хотіли, щоб я вчився в 11-му
класі і йшов до ЗВО».
У дівчат позитивного досвіду щодо допомоги
з боку вчителів було більше, ніж у хлопців:
«...вони говорили, куди краще вступити,
який навчальний заклад вибрати»;
«...мені порекомендувала вчителька з
фізики, вона там раніше працювала»;
«...вчитель інформатики порадив йти в
цьому напрямку».
Досвід попереднього профорієнтаційного
тестування, яке проводили вчителі/ки шкіл
або профорієнтаційні фахівці/чині від закладів освіти, мали 6 з 16 (38%) опитаних.
Водночас лише для кількох дівчат воно мало
певне значення (як підтвердження правильності вибору), одна респондентка критично
поставилася до змісту і результатів профорієнтаційних тестів:
«...заповнювали, і за відповідями дивилися — у кого які спеціальності, і у мене
якраз випало, що у мене творча натура»;
«...в 9 класі до нас приїжджали преставники різних установ і проводили... Вийшло, що мені підходить готувати, ще
мені подобається керувати, це теж підходить до кухні — там можна керувати
людьми, можна все організовувати»;
«…дали застарілі питання, здаєтся — це
тестування проводилося ще в Радянському Союзі. Змінювався порядок питань,
був вкрай малий спектр того, що можна
вибрати (саджати рослини, допомагати
тваринам, будувати будинки). Це було
в школі, проводив класний керівник або
директор».

« В школі викладачі

говорили — куди підете
туди і підете, залежить
лише від вас. Вони
намагалися в це не
втручатися »
Під час вибору навчального закладу, крім
рекомендацій друзів, знайомих, абітурієнт(к)и зважали на такий чинник, як якість
викладання і можлива підтримка з боку
викладачів/ок ЗПТО:
«…вони говорили, що коли вступили —
було страшно: нове життя, ти один,
викладачів не знаєш, людей не знаєш,
було страшно ... Але викладачі — це ті,
хто буде завжди допомагати, їм не
однаково, зрозуміла дитина матеріал
чи ні, вони будуть завжди допомагати ...
Все розкладуть по поличках, якщо якісь
проблеми — вони теж допомагають»;
«...порадили ліцей №2 та гарного фахівця-технолога, я на 1-му курсі потрапила
до неї, але на 2-му вона звільнилася і
перейшла до технікуму. Я зрозуміла, що
далі мені там «ловити нічого», і далеко
було їздити, тому я перейшла»;
«...колективи дружні, вчителі дуже хороші, які розуміють, у нас в місті не скрізь
так. Я перед цим вступив до коледжу,
але мені довелося забрати документи і
піти, і там вчителі менше налагоджували стосунки з учнями, ніж зараз...»;
«...деякі викладачі в першому навчальному закладі допомагали порадами —
як засвоїти знання, де можна підробити,
знайти необхідну літературу, могли залишитися після занять та індивідуально
позайматися. Мені це допомогло. Я проходила практику і там був студент 3-го
курсу технікуму, а я на 1-му курсі, я знаю
всю технологію — як працювати з рибою
(від початку до кінця), він нічого не знає,
допускав вкрай багато помилок».
Також для здійснення вибору молоді люди
зважали на спектр спеціальностей; зручність
розташування навчального закладу, близькість до дому; комфортність умов навчання,
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наявність гуртожитку; наявність місць або
конкурсу під час вступу; можливість отримувати стипендію; загальну атмосферу.
Дискримінації за ознакою статі під час вступу до професійних навчальних закладів
жоден(а) з опитаних не відчув(ла) на собі.
Натомість, відзначали легкість процедур
вступу, насамперед, — через відсутність конкурсу. При проходженні конкурсного відбору
багатьом впевненості додавала добра попередня успішність:
«…я вчився в 10-й Мелітопольській гімназії і у мене хороша база, на вступних
іспитах мені не склало проблем написати екзамен на високий бал»;
«...я в школі був відмінником, пройшов
співбесіду і все. Мене запитали — чому
я вибрав саме цю професію, що я бачу в
майбутньому»;
«...вступити не важко, моїх знань вистачило»;
«...я просто пройшла співбесіду, у мене
був високий бал в атестаті — 9,2. Я лауреатка районного конкурсу зачісок. Але у
мене в групі є дівчинка, її бал, наприклад,
4,6, вона боялася, що не вступить»;
«...2 місця ..., але потім дали більше. Нас
4-ро вступало, і 4-х взяли. Але, якби не
додали, то взяли б 2-х. Було багато хвилювання і невпевненості в собі»;
«...подав заяву, прийшов на співбесіду,
розповів про себе — ким би хотів у подальшому стати. А так — ні вступних
тестів, ні іспитів, нічого».
Як позитивні факти опитані відзначали доброзичливість і консультативну допомогу адміністрації та викладачів/ок закладів освіти
під час вступу:
«…директор пояснила, що робити, які документи привозити. Я все здала, потім
нам сказали, коли у нас будуть збори
1-го курсу. Це було 31 серпня, нас зібрали,
пояснили все про навчання і практику.
Було досить легко»;
«...я подала документи (подивилася
перелік на сайті), мені допомогли, все
розповіли, що потрібно принести, всі
допомагали»;
«...мені допомагав майстер».
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2.3. Роль гендерного чинника у
виборі професійної освіти та в
навчанні
Щодо гендерного розподілу професій в
сучасному українському суспільстві, то лише
деякі хлопці визнали такий розподіл нормою:
«Перукарі — це дівчата. Може це стереотип, але мені так більш звично»;
«...так, дівчата вирішили, що їм подобається одне, а хлопці вирішили, що їм
подобатися інше»;
«...перукар — це нормально. У мене знайомий перукар, а ось манікюр — це вже
жіноча професія. Хлопці ж нігті не
фарбують, це не чоловіча справа, нехай
дівчата самі розбираються в нігтях».
Проте більшість опитаних продемонстрували соціально схвалювані установки щодо
рівних можливостей професійної самореалізації чоловіків і жінок:
«…багато залежить від уподобань людини та її інтересів»;
«...як чоловік може виконувати жіночу
роботу, так і жінка може виконувати
чоловічу роботу»;
«...я вважаю, що поділу не повинно бути.
Якщо людину до цього тягне, то чому ні
— нехай працює»;
«...у нас є дівчатка — кухарі, і малярі-штукатури і євроремонтники, а
хлопчики є перукарі, взагалі немає різниці яка професія кому підходить»;
«...у нас є хлопець, який вчиться на перукаря, хоча всі говорять, що це — жіноча
професія, але ми його не дискримінуємо,
... головне, щоб людині це подобалося»;
«...я не вважаю, що є тільки жіночі або
чоловічі професії»;
«...дівчата теж можуть бути слюсарями, зварниками, це — звичайні роботи…».
Однак дані установки респондентів відбивають скоріше бажаний, а не реальний стан
речей. На прикладі аналізу пропонованої
лінійки спеціальностей в ЗПТО, респонденти
підтверджували сталість гендерного поділу

« У нас є хлопець,

який вчиться на
перукаря, хоча всі
говорять, що це —
жіноча професія, але ми
його не дискримінуємо.
Я вважаю — головне,
щоб людині це
подобалося »
професій. Так, більшість спеціальностей в
ЗПТО, на їхню думку, насамперед є орієнтованими на чоловіків. Для дівчат пропозицій
обмаль — кухар/ка, швець/чка, перукар/ка.
Водночас як головне пояснення маскулінної орієнтованості навчання на робочих
спеціальностях респондент(к)и наводили
їхній зв’язок зі значними фізичними навантаженнями:
« Є, звичайно, професії, які кардинально
не підходять, наприклад, важкі, конкретно для дівчат...»;
«...до училища більш вступають хлопці.
Напевно, тому що робота важка і не
кожна дівчина з нею впорається»;
«...більше вступають хлопчики, тому що
професій більше для хлопчиків»;
«...швидше за все хлопці... В училищі більше чоловічих професій, жіночі — тільки перукарі та швачки, так що більше
хлопців»;
«...загалом приходять більше хлопців,
вибирають технічні професії, наприклад,
працювати металургом, тому що училище металургійне, а дівчатка йдуть
більше до ЗВО і закінчують якісь інші
спеціальності. Пов’язано зі складністю
роботи в подальшому. От якщо взяти
дівчину — вона ж не може бути сталеваром, тому що охорона праці забороняє, наприклад, дівчатам носити певні
вантажі.4 В охороні праці багато правил,
згідно з якими дівчатам багато чого
заборонено робити на [металургійному]
комбінаті»;
«...взагалі більше приходять хлопців, у
нас спеціальності направлені більше на
фізичну діяльність»;
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«...йдуть в основному хлопчики, наші училища спрямовані на важкі спеціальності,
де жінки не завжди справляються».
Факт існування поділу професій за статтю був
підтверджений і у відповідях на запитання
щодо гендерного складу груп за відповід
ними спеціальностями, за якими респонденти навчаються в ЗПТО. Так, на кухарів/ок й
перукарів/ок вчаться переважно дівчата, на
слюсарів/ок, електромонтерів/ок, прокатників/ць, машиністів/ок, автомеханіків/ць
— переважно (а подекуди і 100%) хлопці. Як
обмежуючий чинник навчання дівчат на т.з.
«чоловічих» спеціальностях знову називались «значні фізичні навантаження», а також
— «складність професій». Останнє можна
трактувати як латентну гендерну дискримі
націю.
«...Все залежить від спеціальності. Наприклад, кухар — більше дівчата, а ось,
наприклад, слюсар — хлопці, хоча там
дівчата все одно є, але більше хлопців»;
«...від спеціальності залежить. Якщо
спеціальність, наприклад, вимагає якоїсь
складної роботи, то зрозуміло — буде
краще хлопцям, а не дівчаткам, а такі
професії ось, як кухар і так далі — це,
звичайно, більше для дівчинки»;
«...є електрик-механік, якому доводиться бути в мазуті, брудним, швидше за
все, дівчина цю професію не вибере. Вона
складніша, важча, для дівчини більше
підходить автоматизація: сидіти в
кабінеті, контролювати витрати, але
займатися ремонтом двигунів дівчата
навряд чи будуть».
Обрані учасниками та учасницями інтерв’ю
професії, такі як — музикант/ка, режисер/ка,
кухар/ка-кондитер/ка, оператор/ка комп’ютерного набору, офісний/а працівник/ця,
маляр/ка-штукатур/ка, перукар/ка, провідник/ця, — вони віднесли до гендерно нейтральних; електромонтер/ка, тракторист/ка,
станочник/ця — ідентифікували, як «чоловічі». Двоє хлопців професію автослюсаря/
ки визнали як таку, що підходить і дівчатам,
і хлопцям рівною мірою. Значну роль тут
відіграв той факт, що провідним майстром у
ЗПТО є жінка. Одна з дівчат свою професію
кухаря/ки й офіціанта/ки вважає скоріше
«жіночою».

Наразі робота жінок з вантажами регулюється Наказом МОЗ України №241 від 10.12.93 р. «Про затвердження
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками». Варто відзначити, що через поширення
автоматизації та впровадження у виробничі процеси сучасних технологій перегляду потребують вимоги до умов праці
як жінок, так і чоловіків, щоб гарантувати їм, з одного боку, кращий захист, а з іншого — більш широкі можливості.
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« Так, були конфлікти,

і зараз напевно є.
Хлопці говорять,
що ми повільні,
ходимо «нафарбовані»,
як вони кажуть,
з манікюром, постійно.
Вони намагаються
вказати, що хлопці —
це професійні кухарі,
а дівчатка це —
«баба Галя», яка
готує борщ »
Навчання хлопців на так званих «жіночих»
спеціальностях, і дівчат — «на чоловічих»,
розглядається респондент(к)ами та їхнім оточенням у навчальних закладах здебільшого
як рідкісні, унікальні випадки:
«…нам розповідав викладач, що була
дівчина, яка вчилася на машиніста. Її це
захоплювало, вона все вчила і вона працювала за професією»;
«...згодна, жінка не піде на будівництво,
не буде носити мішки і місити цемент,
перукар, я вважаю — це жіноча робота,
хоча я не проти перукарів чоловіків, але
дівчина не буде працювати на важких
роботах»;
«...якщо взяти прокатника, то там
більше хлопці. І взагалі — прокатників не
набирають дівчат…».
В цілому опитана молодь визнала стосунки в
гетерогенних групах, де хлопці навчаються
на спеціальностях, більш популярних серед
дівчат, і навпаки, неконфліктними, толерантними:
«…позитивно ставляться, агресії в бік
дівчат немає, група у нас дружня. Дівчатам, звичайно, складно дається навчання, але вони йдуть до цієї мети, щоб
отримати спеціальність»;
«...ми його дуже любимо. Він у нас один,
та іноді він буває неприємний. Я думаю, у
всіх хлопчиків таке є, він іноді щось «ляпне», не подумавши — це ображає. Але ми
його цінуємо. Він один, і завжди готовий
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допомогти нам»;
«...на початку вона була більш сором’язливою, зараз розкрилася. Але щоб ми
ставилися до неї якось не так, тому що
вона дівчина — такого не було».
Тим не менш, окремі респондент(к)и зазначали факти булінгу дівчат, як навчаються на
«чоловічих» спеціальностях з боку одногрупників:
«...в паралельній групі хлопці ображали
дівчину, тому що вона вчиться на авто
слюсаря. Вона дівчина, вона має вчитися за іншою професією. Я б сказав, що її
«гноблять». Думаю, це може і пов’язано
з традиціями, коли хлопців «гноблять»,
що вони працюють перукарями, а дівчат
за те, що вони автослюсарі, вважаючи
це не жіночою роботою і вважаючи їх
«пацанками».
Цікаво, що в ході дослідження окреслилася
тенденція до зворотної ідентифікації професії
кухаря/ки — з «жіночої» на «чоловічу», й у
цьому зв’язку були виявлені певні прояви
булінгу дівчат на цій спеціальності:
«…так, були конфлікти, і зараз напевно є. Хлопці говорять, що ми повільні,
ходимо «нафарбовані», як вони кажуть, з
манікюром, постійно. Вони намагаються вказати, що хлопці — це професійні
кухарі, а дівчатка це — «баба Галя», яка
готує борщ»;
«...кажуть — ну ти ж дівчинка, ти ж це
не можеш ... Дівчинка не вміє готувати
м’ясо, вважається що чоловіки краще,
ніж жінки можуть це зробити».
Досвіду вжитку фемінітивів у спілкуванні між
викладачами/ками і учнями/цями ЗПТО в
ході дослідження виявлено не було. Половина опитаних взагалі вперше стикнулась
з поняттям фемінітивів. Ставлення з боку
викладачів(ок) до них переважна більшість
опитаних дівчат і хлопців оцінила як справедливе. Але, разом з тим, були згадані
поодинокі випадки дискримінації учнів/ць за
статтю з боку викладачів ЗПТО:
«...мені дівчина розповідала, що в її групі
на іспиті викладач завалив всіх хлопців,
хоча рівень знань у них був не нижче, ніж
у дівчат»;
«...хлопцям все простіше дається, навіть

якщо вони «наламали дров». Їм більше
прощають, а дівчатам кажуть: «але ти
ж дівчинка, ти маєш бути акуратною,
правильною, цнотливою», це несправедливо»;
«...у нас старостами вибирають дівчат,
тому що вважають їх більш відповідальними».
Матеріально-технічною базою своїх нав
чальних закладів респондент(к)и переважно
задоволені. Кабінети, спортивні зали, лабораторії, комп’ютерні класи більшість вважає
добре обладнаними й такими, що дозволяють повною мірою опановувати обраний
фах. Було також відзначено, що умови навчання, облаштування просторів (перевдягальні, туалетні кімнати) є однаково зручним
як для хлопців, так і для дівчат:
«В кабінетах у нас всюди мультимедійні дошки, стоять комп’ютери, багато
тематичних плакатів, спортивний зал
теж хороший, у нас 2 нові лабораторії,
всім всього вистачає. У кожного є піч і
все однаково доступно як хлопцям, так і
дівчатам»;
«...в принципі зручно всім — і дівчатам, і
хлопцям, — у нас всі кабінети в хорошому стані, є багато робочої апаратури,
комп’ютерний клас»;
«...користуватися однаково зручно і дівчатам, і хлопцям. Багато дівчат дуже
активні на фізкультурі — грають у футбол, волейбол».
Від респондентів(ок) прозвучало й кілька зауважень щодо браку технічного оснащення
в ЗПТО для забезпечення якісного навчання,
що завдає більших складнощів у навчанні
дівчатам:
«...лабораторні досліди з фізики, з хімії
ми проводимо рідко. І це погано, і ускладнює процес засвоєння знань. Доводиться
шукати в інтернеті, дивитися відео. ... У
кабінетах фізики та хімії немає практикуму, наочності»;
«...тут треба розглядати не з боку гендерної рівності між дівчатами і хлопцями, а з боку дискримінації професії. Все
наше обладнання, на чому ми займаємося, застаріле, й училище неохоче його
оновлює. Дівчата іноді бояться працювати з тим обладнанням, що є. У хлопців

у крові — покопатися з обладнанням,
а дівчата цим не цікавляться, і коли
приходять в училище — у них з’являється страх, що щось не вийде. Не все обладнання справне,.. працюємо з тим, що є».
Опанування жінками професій, пов’язаних з
виробничо-технічною сферою, та чоловіками, — пов’язаних зі сферою послуг, на думку
респондентів(ок), вимагає чималої сміливості й впевненості в собі, аби протистояти
домінуючим у суспільстві гендерним стереотипам:
«...багато хлопців хочуть працювати в
індустрії краси, але вони бояться осуду
з боку людей. Ось він працює майстром
манікюру, значить він — 100% гей. Це
якесь стереотипне мислення і багато
хто не йде на ту професію, куди хотіли,
а йдуть кудись на будівництво, хоча не
хочуть там працювати»;
«…погляди, поголоски ... Мовляв ти ж чоловік ... Громадська думка для багатьох
людей набагато важливіша, ніж їхні
власні бажання»;
«Якщо хлопець залежить від думки і
йому будуть говорити: «ти мужик, ти
повинен працювати там-то і там-то
... Яка краса? Які салони?», — ...якщо він
слабкий — він не стане цим займатися,
щоб люди його не обговорювали»;
«...нерозуміння соціумом інтересів і бажань людини. Як так — дівчина в науці,
як так — дівчина в математиці, як так
...? Більшість вважає, що жінка — максимум лікар або викладач, кухар»;

« Хлопцям все
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навіть якщо вони
«наламали дров».
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а дівчатам кажуть:
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несправедливо »
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«...якщо дівчині постійно будуть говорити — це не твоє, тобі це не треба, ця
професія для чоловіків, то вона буде сумніватися у своєму виборі, і в неї не буде
бажання, вона буде весь час думати —
варто це робити чи ні».
Серед бар’єрів для професійної реалізації
дівчат у виробничо-технічній сфері хлопці
називали нерівність в оплаті праці. Труднощі
в опануванні точних наук (якщо фізика, математика дівчатам даються важко), на думку
хлопців, ті здатні надолужити старанністю й
наполегливістю. Щодо мотивації або стимулювання дівчат до занять точними науками, технікою, то респондент(к)и в
 иокремили
такі чинники:
1. Сталий інтерес, схильність:
«…в мене є знайомі дівчатка, яким
подобається в «залізяках копатися», комусь подобаються комп’ютери — вони
просто живуть цим, все залежить від
інтересів людини»;
2. Визнання й підтримка оточуючих:
«...якщо там працюють їхні батьки,
якщо є якась династія, батьки можуть
порадити йти за спеціальністю»;
3. Презентація технічних професій у
більш привабливому вигляді:
«...деяких дівчат може зацікавити профорієнтація в школах. Наприклад, у нас
були виставки (я в них приймав участь)
від нашого училища — ми ... в школах
показували, як ми збираємо електричні
схеми, розповідали про перспективи,
рекламували. Це може мотивувати
дівчину»;
4. Акцент на честолюбстві, можливості
стати відомою, популярною:
«...стати популярною, стати зіркою... —
це може стати мотивацією для дівчат
вибирати технічний напрям»;
5. Можливості кар’єрного просування.
Більшість опитаних зазначила, що не зазнає
жодних труднощів в опануванні професії.
Складнощі в навчанні, з якими респондент
(к)и стикнулися на момент опитування, були
пов’язані з організаційними моментами,
переходом на дистанційну форму навчання
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в умовах карантину, або ж були спричинені
неналагодженістю комунікації з викладач
(к)ами, але не мали під собою гендерного
підґрунтя:
«…в будь-якій спеціальності є складнощі, але мені приносять задоволення ці
складнощі, основне — це навантаження — багато предметів, багато репетицій, не вистачає часу»;
«...важко зараз, через карантин.
Якщо в березні місяці я отримувала
професію касира, і коли нас перевели
на дистанційне навчання — нам
висилали завдання, все було добре,
тому що я вчилася по цій темі до цього
стаціонарно. Потім ми почали вивчати
нову професію — провідника — і стало
важче. Ти сидиш в училищі — викладач
пояснює, ти ставиш питання — він тобі
відповідає і пояснює матеріал, тепер
нам дають тему за професією, і ти сам
повинен це розібрати і зрозуміти»;
«...сказати «легко» не можу, я навчаюся
«з нуля», у деяких була практика, а в
мене не було, намагаюся, як можу»;
«...труднощі — я не завжди можу
знайти спільну мову з викладачами,
мені не завжди подобаються методи
викладання матеріалу».
Близько половини респондентів(ок) вважає,
що успіхи в опануванні фаху не залежать
від статі, а зумовлені виключно бажанням й
інтересом до професії:
«все залежить від людини, і ніяк не відноситься — чи це хлопець, чи дівчина»;
«...думаю — всім однаково, якщо чоловіка
тягне до професії — вона буде йому легко
даватися, також і для жінки»;
«...дуже багато талановитих музикантів як жінок, так і чоловіків, жінок
кращих за чоловіків і навпаки ... І навіть
поділу по інструментах, я не можу
сказати, що може бути якимось таким
абсолютно кардинальним, дуже багато
великих важких інструментів, на яких
грають жінки і грають досить добре,
професія не прив’язана до статі».
Успіхи в навчанні дівчат респондент(к)и
обох статей пов’язували з їх їхніми особистими якостями, такими як — багатозадачність,

дисциплінованість, старанність, посидючість:
«…дівчата краще вчаться, і за фахом
теж, хлопчики «розбишаки» — вони нічого не вчать, бо вони лінуються»;

Стереотипи фемінності
•
•

«...освоєння моєї спеціальності легше
дається дівчатам, вони терплячіші»;

•

«... [більш успішні] в основному через
більшу зацікавленість дівчат».

•

Щодо хисту дівчат до точних наук, то в ході
глибинних інтерв’ю хлопці виказували доволі суперечливі думки. Одні з них визнавали першість в математиці за дівчатами, інші
навпаки, зазначали, що точні науки дівчатам
даються важко:
«…я зустрічав дівчину, яка практикувалася на СТО, просто дівчат автослюсарів мало, вони не беруться за
цю професію, а якби бралися, у них би
теж виходило. Дівчата розуміються на
математиці, а тут багато побудовано
на розрахунках»;
«...дівчата рідко зустрічаються в цій
професії, вони в техніці гірше розбираються, ніж хлопці. Я не сперечаюся, що
є дівчата, які розбираються краще, але
більше хлопців».

2.4. Гендерні стереотипи, виявлені
під час глибинних інтерв’ю
З гендерними стереотипами, що відображають уявлення про «традиційні ролі» жінок
і чоловіків у суспільстві, у повсякденному
житті стикалася більшість опитаних дівчат і
хлопців. Серед найбільш розповсюджених в
Україні стереотипів респондент(к)и назвали
такі:
Стереотипи маскулінності
•
•
•
•
•

«хлопець не повинен плакати»;
«хлопець повинен забезпечувати
сім’ю»;
«виконувати важку роботу»;
«хлопці мають поступатися
дівчаткам»;
«чоловіки мають піклуватися про
жінок».

«дівчина повинна все робити по
дому»;
«дівчина має вести себе тихо,
скромно»;
«дівчина повинна виглядати
жіночно»;
«керівні посади не для жінок».

Водночас від хлопців і дівчат звучали думки
щодо недоречності стереотипного бачення
суспільних відносин у сучасному світі, ціннісні основи якого змінюються у бік поваги
до різноманіття, толерантності й індивідуалізму:
«...так, стикалася, але я з цим не згодна.
Кожен сам повинен вибирати як себе вести, ХХІ століття — інше суспільство»;
«...так, це загалом від старшого покоління, моя думка — це неправильно, ми всі
індивідуальні і приховувати свої прояви
характеру тільки через стереотипи —
це неправильно».
Респондент(к)и зважали також на роль соціокультурного середовища у розподілі гендерних ролей:
«...у когось не прийнято, щоб чоловік
готував або займався дітьми, а в іншій
сім’ї або віросповідання — навпаки —
чоловік займається хатніми справами і
сім’єю, а жінка працює».
Заперечуючи стереотипне мислення на
абстрактному рівні, респондент(к)и, під час
роздумів відносно того, чи є кар’єра важливішою в житті чоловіків, ніж жінок, транслювали популярні гендерні стереотипи щодо
«чоловіка-здобувача» та «жінки-матері»,
використовуючи типові лексичні конструкції
для їх оформлення, що можна трактувати як
прояв певного ціннісного конфлікту, зумовленого суперечливістю минулого досвіду,
виховання і сучасних суспільних трендів:
«…мені здається для чоловіків ... Вона
для них важливіше — чоловік повинен
займатися якоюсь справою, роботою,
кар’єрою, заробляти гроші, приносити
їх в сім’ю. Жінка в принципі теж може
займатися кар’єрою, але тоді не буде
сімейного вогнища»;
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« Все залежить від

людини, і ніяк не
відноситься — чи це
хлопець, чи дівчина »

«...мені здається — більше для юнаків,
хлопці вважаються главою сім’ї ..»;
«...для хлопців... Якщо жінка не завжди
буде працювати (вона майбутня мати,
вона має будувати сім’ю, повинна буде
якийсь час сидіти в декреті), то чоловік
повинен заробляти, тому я думаю більше чоловікам»;
«...думаю для хлопців. Успіх чоловіка —
більш важливий, чоловік — він гора, плече. Чоловік є чоловік».
Щодо важливості кар’єрного успіху, то 7 з
16 (44%) опитаних вважають, що кар’єра є
важливішою для чоловіків, 6 — рівною мірою
для чоловіків і жінок. Троє дівчат визнали
кар’єру важливішою для жінок, зважаючи на
їхню більшу амбіційність, старанність, наполегливість:
«...дівчатам, якщо дивитися по моїй
групі. Хлопці якось спокійніше ставляться до навчання і успіху»;
«...для дівчаток, хлопчики не так сильно
«заморочуються»;
«...для дівчат. Дівчатка креативні, у нас
є більше шансів розвиватися»;
«...для дівчат, вони постійно за щось
переживають. Хлопці — ну не вийшло
й нехай, поїхали далі. Дівчата плачуть,
роблять ще раз, ще і ще поки не вийде».
Серед чинників, що сприяють досягненню
кар’єрного успіху респондент(к)и називали: вмотивованість, бажання, стремління;
здібності, талант; старанність; сталі наміри,
щодо подальшого професійного розвитку;
наполегливість. Водночас вони зазначали,
що кар’єрний успіх на залежить від статі, а
визначається виключно особистісними якостями. Хоча, якщо брати безпосереднє оточення, то і опитані хлопці, і дівчата більше
«пророкували» кар’єрний успіх хлопцям:
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«...напевно більше одного нашого одногрупника, він добре вчитися, а всі дівчатка не дуже добре вчаться, їм нібито все
одно»;
«...у нас є 2 хлопця, які досягнуть успіху,
але є і дівчатка талановиті»;
«...мені здається хлопцям, у нас хлопці
з групи йдуть далі по цій же професії в
університет».
Розмірковуючи про патріархальний стереотип — «більшість хлопців прагне до побудови кар’єри, професійного успіху; більшість
дівчат хоче вийти заміж і мати дітей, вести
господарство», — респондент(к)и висловлювали як згоду з цим твердженням, пов’язану
з констатацію певного статус-кво в суспільстві — існування типових установок оточуючих
та їх поведінкових патернів, — так і незгоду,
наводячи аргументи на користь кардинальних змін, що відбуваються у сфері зайнятості
та у сфері сімейних відносин, внаслідок
чого проходить і зміна гендерних ролей.
Більшість опитаних зійшлися на думці, що
і кар’єра, і сім’я можуть бути важливими та
значущими як для чоловіків, так і для жінок:
«…із свого особистого досвіду, я не можу
з цим погодитися. Зараз і дівчата, і хлопці це поєднують. І сім’я, і кар’єра мають
велике значення як для чоловіка, так і
дівчини. Має бути золота середина. Не
повинно бути, що вибирають щось»;
«...не всі дівчата хочуть просто мати
сім’ю і вести господарство. Багато думають про кар’єру і хочуть професійного
зростання. А багато хлопчиків хочуть
завести сім’ю і мати сімейне щастя»;
«...це не так, багато жінок — будують
кар’єру і для них це важливо, також і
для чоловіків — може комусь із чоловіків
важливіше сім’я, ніж кар’єра».
Під час обговорення зазначеного твердження частина хлопців підтверджували, що є
носіями стереотипів «чоловік-здобувач»,
«жінка-матір»:
«...повторюся — чоловік за своєю природою воїн, йому хочеться чогось нового,
досягати якихось цілей, завойовувати і
так далі. Жінки ... спокійніші, ну і природно, хочуть вийти заміж»;

«...хлопець повинен бути добувачем, йти
по кар’єрних сходах, утримувати сім’ю,
а дівчина повинна оберігати домашнє
вогнище».
Серед дівчат були такі, хто з осудом поставився до установок «вдало вийти заміж», як
до утриманських та несправедливих:
«…є особи, які бажають «сидіти на шиї»
у своїх партнерів, але я вважаю, що це
неправильно, потрібно спочатку самій
зайнятися самореалізацією, показати,
чого ти гідна, а потім будувати «сімейне гніздо»;
«...багатьом дівчатам хотілося б просто сидіти вдома і справлятися по
господарству, і щоб хлопець приходив з
роботи і приносив зарплату, але не все
так просто — доводиться пробиватися
самостійно».
Дехто з респондентів пов’язував кар’єроорієнтованість дівчат зі своєрідною протестною поведінкою щодо сучасних суспільних
устоїв:

ваність на кар’єру:
«…треба і себе реалізувати, не тільки
як дружина і мати, в кар’єрі теж. Діти
виростають, а ким ти потім будеш?
Просто сидіти вдома — це нецікаво і
нудно».
Хлопці показали себе більше сфокусованими
на родині, ніж дівчата. Їхні аргументи на користь сім’ї були більш однозначні і звучали
частіше:
«…якщо у тебе сім’я, а робота забирає
час і ти не можеш спілкуватися з сім’єю
— це погано. Можна знайти іншу роботу, яка дозволить бути з сім’єю»;
«… Дивлячись яка кар’єра: може є можливість стати директором. Якщо, немає, я все-таки віддам перевагу сім’ї»;
«...потрібно більше часу приділяти сім’ї,
а не роботі. Я, швидше за все, саме так
би і поступив»;
«...немає нічого важливішого за сім’ю.
Кар’єра може не скластися, а сім’я —
поруч»;

«я знаю багатьох дівчат, які прагнуть
до успіху, кар’єри і не прагнуть одружуватись»;

«...проводити більше часу з сім’єю правильно, можна найняти помічника,
бізнес буде йти»;

«на вас, мужиків, нема чого сподіватися,
треба самим на ноги встати…».

«...головне — це сім’я, діти».

Були й такі респондентки, хто демонстрував
власну готовність до протестної поведінки:
«...я не хочу ні сім’ю, ні господарство, я
хочу бути популярною телеведучою, я
не готова сидіти вдома і доглядати за
дітьми».
Щодо дилеми «сім’я чи кар’єра», то думки дівчат розділились. Більшість з них однозначно
висловились на користь сім’ї:
«…роботу ти завжди зможеш знайти, а
сім’ю побудувати — важко»;
«...сім’я — це найдорожче, проміняти все
це на кар’єру нерозумно»;
«...[кар’єра] для благополуччя — так, а
взагалі ні ... Є рік-два, щоб поліпшити
добробут сім’ї».
Решта дівчат підтвердили свою спрямо-

Водночас хлопці проявили більшу схильність
до пошуку компромісу, врахування серйозності обставин у разі постання вибору між
кар’єрою і сім’єю:
«…якщо переїзд — шукати можливості
забрати другу половинку ... А як годувати сім’ю, якщо не самореалізуватися? Ні
в якому разі повністю не відмовлятися
... Ситуації бувають різні. Думаю ми б
знайшли компроміс. Сім’я сім’єю, але
людина має себе реалізовувати, треба
поговорити і прийти до компромісу»;
«...все залежить від обставин ... Якщо захворіла дитина, якась безвихідна ситуація — без варіантів».
В ході обговорення питання щодо розподілу
домашніх обов’язків та відповідальності за
матеріальне утримання сім’ї, респондент(к)и
продемонстрували, що є носіями наступних
гендерних стереотипів:
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Стереотипи маскулінності
«Чоловік-здобувач»:

«Жінка-матір»:

•

«…чоловік повинен приносити
гроші в сім’ю»
• «... якщо чоловік буде заробляти
більше — це непогано»
• «... хлопець повинен заробляти
гроші, оплачує комунальні
послуги, за квартиру,
забезпечувати їжею, теплом»

•

«Чоловік-господар»:

«Жінка-господиня»:

•

•

•
•

«…чоловіча робота — покопати,
побудувати, поламати,
полагодити»
«... полагодити рукомийник/
ванну — це чоловіча справа»
«... полку прибити, цвях забити,
лампочку вкрутити»

•
•
•

«жінка повинна сидіти з дітьми»

«…дівчина — прибрати,
попрати, приготувати»
«... дівчина готує, прибирає»
«... жіноча робота це — помити
посуд, прибрати в будинку»
«... дівчина повинна стежити за
господарством»

«Чоловік-голова»:

«Жінка-шия»:

•

•

«…так, чоловік повинен бути на
сходинку вище»

«…командувати в домашніх
справах повинна жінка»

«Сильний чоловік»:

«Турботлива жінка»:

•

•

«…чоловіку притаманна більше
фізична робота»

Щодо функції «годувальника родини», то у
відповідях і дівчат, і хлопців, окреслилася
тенденція доцільності поділу цієї функції
між членами подружжя, зважаючи на сучасну структуру зайнятості. При цьому,
відповідальність за матеріальне утримання
сім’ї все ж більше покладалась на чоловіків.
Дівчата очікують від чоловіків, що ті добре
зароблятимуть, але не всі хлопці готові
змиритися з фінансовими перевагами жінок,
хоча й намагаються демонструвати толерантну позицію:
«…в цьому немає нічого поганого, важливо, щоб була любов, рано чи пізно і я
можу почати заробляти більше»;
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Стереотипи фемінності

«…на жінці більше домашніх
турбот»

«...для мене все одно, якщо у мене не вдалася кар’єра, я не повинен їй дорікати, що
вона заробляє більше за мене»;
«...на кшталт, соромно, що чоловік не
може заробити для сім’ї, а з іншого боку,
я не знаю»;
«...якщо дружина буде заробляти більше,
швидше за все негативно, але це не через
те, що вона жінка, а через почуття гордості можливо»;
«...глибоко в душі було б прикро, але я був
би за неї щасливий»;
«...до певного періоду обидва можуть
бути годувальниками, щоб досягти

мети. Коли цілі досягнуті, дівчина може
вибирати — займатися собою або працювати»;
«Мені було б прикро дуже, я б прагнув
заробляти більше неї, їй би сказав сидіти
вдома, прибирати в домі…».
Стосовно хатніх справ, то і дівчата, і хлопці,
більше тяжіють до традиційного розподілу
функцій, коли фізично важча і технічно
складніша робота покладається на чоловіків.
Участь чоловіків у хатніх клопотах (прання,
приготування їжі) дівчатами, здебільшого,
сприймається як «допомога», а не повноцінно рівний розподіл обов’язків:
«…не завжди жінка має стояти біля
плити, чоловік теж повинен допомагати і іноді брати на себе ініціативу»;
«...чоловік повинен допомагати жінці,
тому що жінка — це «слабка стать».
Та не те, щоб «слабка стать» — просто
чоловік може допомогти помити посуд
або пропилососити. Це нормально»;
«...якщо у нього є можливість, він може
допомогти жінці».
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю

•

Найвагомішим чинником вибору професії, на думку учнів та учениць ЗПТО
Приазов’я, є її відповідність інтересам та
здібностям особистості. Серед інших значущих чинників: затребуваність професії
на ринку праці й можливості працевлаштування за фахом, високооплачуваність,
можливість самозайнятості, соціальна
значущість професії, можливість подальшого професійного розвитку, саморозвитку, продовження трудової династії.

•

Для більшості молодих людей (незалежно
від статі) є важливим узгодження свого
рішення про вибір професії з батьками,
родичами, підтримка й поради близьких
людей. Значний вплив на вибір професії
чинить думка друзів, однолітків.

•

Профорієнтаційне тестування на сьогодні
є більше формальною практикою та не
має великого значення при виборі професії молодими людьми. Його роль, скоріше
не діагностуюча чи спонукальна, а сугес
тивна.

•

При виборі навчального закладу, крім
рекомендацій друзів, знайомих, для абітурієнтів/ок є важливим: якість викладання
і підтримка з боку викладачів, широка
лінійка спеціальностей, зручність розташування навчального закладу (близькість
до дому), комфортність умов навчання,
наявність гуртожитку, наявність вакантних місць або конкурсу під час вступу,
можливість отримувати стипендію, загальна атмосфера.

•
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Дискримінації за ознакою статі під час
вступу до ЗПТО жоден(а) з респондентів(ок) не зазнавав(ла). Натомість вони
відзначали легкість процедур вступу,
насамперед, через відсутність конкурсу.

•

На думку переважної більшості проінтерв’юйованих учнів та учениць, ЗПТО
Приазов’я сьогодні за пропонованою
лінійкою спеціальностей є, насамперед,
орієнтованими на хлопців. Маскулінна
орієнтованість навчання за робочими
спеціальностями може пояснюватися
їхнім зв’язком зі значними фізичними
навантаженнями.

•

На декларативному рівні більшість опитаних вважає, що у виборі професії мають
домінувати особисті бажання та інтереси,
що і чоловіки, і жінки, повинні мати однакові можливості для професійної самореалізації. Фактично ж переважна більшість
респондентів(ок) засвідчила наявну гендерну нерівність у сфері професійно-технічної освіти, її орієнтованість переважно
на чоловіків. Як обмежуючий чинник
навчання дівчат на спеціальностях, які
вважаються «чоловічими», називались
«значні фізичні навантаження» і «складність професій» (останнє можна трактувати як латентну гендерну дискримінацію).
Навчання хлопців на спеціальностях,
популярних переважно серед дівчат, і
навпаки — опанування дівчатами так
званих «чоловічих» професій, — розглядається респондентами та їхнім оточенням
у навчальних закладах, здебільшого, як
рідкісні випадки, виняток.

•

Стосунки в гетерогенних групах в ЗПТО,
де хлопці навчаються на спеціальностях,
більше популярних серед дівчат, і навпаки, за оцінками опитаних, є неконфліктними, толерантними. Тим не менш, окремі
респондент(к)и зазначали факти булінгу
дівчат, які навчаються на спеціальностях, що вважаються «чоловічими», з боку
одногрупників.

•

В якості бар’єрів для професійної реалізації жінок у виробничо-технічній сфері в
ході глибинних інтерв’ю були названі: нерівність в оплаті праці; труднощі в опануванні точних наук; в якості мотивів і стимулів: інтерес і схильність до цієї сфери,
визнання й підтримка з боку оточуючих,
презентація технічних професій у більш
привабливому світлі, акцент на честолюбстві, можливості кар’єрного просування.

•

Більшість опитаних молодих людей
зійшлася на думці, що і кар’єра, і сім’я є
однаково важливими як для чоловіків,
так і для жінок. Хлопці набагато більше
переймаються щодо сім’ї, ніж дівчата. Їхні
аргументи на користь пріоритету родини
перед кар’єрою були однозначніші. В той
же час, саме хлопці яскравіше демонстрували, що є носіями стереотипів «чоловік-здобувач», «жінка-матір».

•

Більшість опитаних хлопців і дівчат висловилися щодо недоречності існування
гендерних стереотипів у сучасному світі,
ціннісні основи якого стрімко змінюються
на користь толерантності та індивідуалізму. Заперечуючи мислення стереотипами
на абстрактному рівні, респондент(к)и
водночас транслювали популярні гендерні упередження на конкретних прикладах,
що можна трактувати як прояв певного
ціннісного конфлікту, зумовленого суперечливістю минулого досвіду і поточних
тенденцій.

•

•

На думку респондентів(ок), кар’єрний
успіх не залежить від статі, а визначається виключно особистісними якостями.
Серед чинників, що сприяють досягненню
кар’єрного успіху важливими є вмотивованість, бажання, стремління, здібності,
талант, старанність, сталі наміри щодо
подальшого професійного розвитку, наполегливість.

Респондент(к)и продемонстрували, що
є носіями наступних стереотипів маскулінності: «чоловік-добувач», «чоловік-господар», «чоловік-голова», «сильний
чоловік»; та фемінності — «жінка-матір»,
«жінка-господиня», «жінка-«шия», «турботлива жінка». Щодо функції «годувальника
родини», то у відповідях і дівчат, і хлопців
окреслилася тенденція до доцільності
поділу цієї функції між членами подружжя,
зважаючи на сучасну структуру зайнятості. Разом з тим, відповідальність за
матеріальне утримання сім’ї все ж більше покладається на чоловіків, як з боку
дівчат, так і з боку хлопців.
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ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ФОКУСГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ
ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

3.1. Думка викладачів(ок) ЗПТО
3.1.1. Гендерний чинник у сприйнятті професій, викладання та освіти
ЗПТО Приазов’я
Під час обговорення питання — чи існують суто «чоловічі» і суто «жіночі» професії,
думки представників(ць) ЗПТО Приазов’я,
які брали участь у фокус-групі, розділились.
Частина з них зазначила, що такого поділу
немає, що це, стереотип, який себе вичерпує:
«...гендерна нерівність у цих питаннях
зараз у нас в Україні нівелюється. Яскравий приклад... — перший в історії України
генпрокурор — жінка, тому, всі мають
рівні права на професію»;
«...я вважаю — це стереотип, який вже
давно десь на задньому плані. У нас
навчаються і дівчата, і хлопці. Хлопці
навчаються на професію швачки, дівчата вчаться на професію автослюсаря».
Більшість проте визнала, що поділ на «чоло
вічі» та «жіночі» професії існує, і це пов’язано
з фізичним та психологічним навантаженням, якого вимагають деякі професії:
«... на провідників йдуть хлопці і дівчатка, а на помічників машиніста, слюсарів
— дівочих груп, звичайно, у нас немає,
жодної дівчини, яка б прийшла стати
слюсарем, на даний момент»;
«... правильно, дівчинка сталеваром
фізіологічно бути не може, ливарником,
різьбярем теж, тому що є розділення...»;
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«... чесно, ніколи в житті не зустрічав
дівчину або жінку програміста»;
«...дівчина може стати шахтарем
нагорі, але прохідником внизу стати не
може».
Відповідаючи на питання — хто, хлопці чи
дівчата, мають більше можливостей реалізуватися у професійній сфері, учасники(ці)
фокус-групи в більшості були одностайними,
що можливості є рівними («…все залежить
від самомотивації»).
Щодо статі кращих керівників, то думки учасників розділились. Більшість зазначила, що
це не залежить від статі:
«…за своє життя стикався з керівниками, як жіночої статі, так і чоловічої. В
рівній мірі, у якості начальника, з точки
зору людського фактора, як і жінки, так
і чоловіки показували високий професіоналізм»;
«... я не можу розділити керівників на
чоловіків і жінок, я знаю багато високопоставлених керівників жінок, які добре
справляються зі своїми завданнями
і приймають дуже важливі рішення,
тому мені важко відповісти — хто краще виконує функції керівника».

Але були й такі, хто вважає жінок кращими
керівницями, або навпаки — чоловіків —
кращими керівниками:
«…у чоловіків багато спрямовано на цілепокладання, у жінок — на рішення через
емоції, емоції, які заважають».
Учасники(ці) звернули увагу на кадрові проблеми професійно-технічної освіти, а саме,
на гендерний дисбаланс у викладацькому
складі. За їхніми спостереженнями, станом
на сьогодні, викладацький склад у багатьох
закладах — це 90% жінок та 10% чоловіків.
Під час обговорення питання — наскільки
група є згодною з тим, що дівчата прагнуть
до ролі дружини та матері, а юнаки — до
успіху та побудови кар’єри, учасники(ці) висловили спільну позицію, що це твердження є
стереотипом:
«…чоловік може прекрасно піклуватися
про дітей, а дружина ходити на роботу»;
«... особиста історія — моїй дитині було
9 місяців — я вийшла на роботу, чоловік
2 рази на тиждень дбав про нашу дитину, поки я була на роботі».
Представники(ці) ЗПТО були одностайними
щодо того, що сучасна професійно-технічна
освіта дає учням та ученицям всі можливості
для опанування майбутньої професії. Однак,
під час обговорення цього питання з врахуванням різниці можливостей для хлопців і
дівчат думки учасників розділились. Деякі
з них вважають, що можливості є рівними:
«…дозволяє, якщо дивитись на прикладі
нашого навчального закладу. У нас немає
поділу за статевою ознакою, ми навіть
спеціально не підсумовуємо статистику, у нас всі — студенти/абітурієнти. У
нас на духових інструментах вчаться як
хлопці, так і дівчата»;
інші — що можливості є нерівними, адже
підприємства вимагають працівниківчоловіків5:
«…в залежності від професії. Є такі професії, де виробництво вимагає, щоб на роботу влаштовувалися юнаки, тому цю
професію не можуть освоїти дівчата»;
«... освоїти можуть, а от працювати
далі? За нашими професіями дівчатам
нереально знайти роботу, її не візьмуть
помічником машиніста».
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Деякі учасники(ці) ФГД не були обізнані, що
дискримінаційний наказ МОЗ України від
29 грудня 1993 року №256 щодо встановлення переліку заборонених для жінок робіт був
скасований ще у 2017 році, посилалися на
нього як на приклад упередженості сучас
ного українського законодавства.
Співвідношення дівчат та юнаків в групах,
на думку учасників(ць), залежить суто від
професії:
«... наприклад, групи на електромонтерів — 10 юнаків і 3 дівчини, на кухарів —
навпаки: 3 хлопця, 10 дівчаток»;
«... в групі 24 юнаки та 25-а дівчина ...
вчаться на автослюсаря».
Твердження, що «молодь має сама, без
допомоги старших, визначати — робити їй
професійну кар’єру чи ні», було схвально
сприйняте усією групою:
«…ну хто за тебе може щось вирішити,
навіть якщо це — батьки, які тебе дуже
добре знають, все одно тобі працювати
все життя. Якщо натиснути на дитину
і змусити її вибрати якусь конкретну
професію — не факт, що в неї все вийде
саме на цій роботі».
Водночас головними наставниками/цями
щодо обрання, наприклад, дівчатами професійно-технічної освіти та побудови відповідної кар’єри опитані викладачі(ки) ЗПТО
назвали батьків, знайомих та друзів.
На запитання — чи стикались вони з випадками, коли батьки стереотипно підходили до
вибору майбутньої професії сина чи доньки,
учасники(ці) фокус-групи відповіли ствердно:
«…приходять до приймальної комісії і запитують, нам доводиться говорити, що
різниці немає, є внутрішня ідентифікація ... все залежить від внутрішнього
почуття причетності».
Опитані викладачі(ки) продемонстрували
різні підходи щодо розуміння поняття «гендер». Для одних з них — це лише статеві
ознаки та відмінності між статями («…для
мене гендер — це поділ на статі, жіноча і
чоловіча частина»); для інших — це соціокультурні ролі та моделі («…якісь характеристики чоловіка і жінки, їх соціальні ролі
і як вони себе позиціонують»), рівність прав

Необхідно зауважити, що це є порушенням чинного українського законодавства, оскільки дискримінація за статтю
при прийомі на роботу заборонена так само, як заборонено в оголошенні на вакансію вказувати стать кандидата(ки),
вік і вимоги до зовнішності.
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« В принципі,

гендерна нерівність
в цих питаннях зараз
у нас в Україні
нівелюється. Яскравий
приклад ... — перший
в історії України
генпрокурор — жінка,
тому, всі мають рівні
права на професію »

Обговорюючи твердження «Той, хто не
вірить, що він може вступити до ЗВО, йде до
ЗПТО», учасники(ці) ФГД спільно визнали
його таким, що не відповідає дійсності та є
виключно стереотипним:
«…не всі діти хочуть бути вчителями,
лікарями, вихователями, є діти, які
цілеспрямовано йдуть на робітничі професії...»;
«... це жахливі ярлики, які вішають на
дітей «ПЕДАГОГИ» в школах»;
«... багато хто йде в ЦПТО, здобувають
професію, заробляють гроші, а потім
йдуть до ЗВО»;

(«…для мене — це теж рівноправність між
чоловіком і жінкою»).
Фемінітивів у професійній комунікації більшість учасників(ць) ФГД зовсім не вживають,
або ж вживають вкрай рідко:
«…фемінітиви використовую, але іноді»;
«в затвердженому переліку професій
поняття фемінітивів немає, ми їх не
використовуємо6».
Жодної різниці у ставленні викладачів(ок) чи
адміністрації ЗПТО до дівчат і юнаків опитані
не вбачають.
Стосовно випадків гендерної дискримінації,
з якими вони особисто стикались, то учасники фокус-групи неохоче говорили про
власний досвід, більшість з них зазначили,
що ця проблема їх особисто не зачепила, або
наводили позитивні приклади толерантного
ставлення:
«...у нас 2 роки вчиться дівчинка — Михайло, і її називають на «він» [...] я застосовую такі фрази як — «товариство»,
я викинула з ужитку «він», «вона», щоб
діти не отримували конфуз. Проблем
немає, ми це все доступно пояснюємо,
розмовляємо, показуємо і діти погоджуються, що кожен має свій вибір, що
кожен йде своїм шляхом. І у нас діти
дуже лояльно ставляться до цього, вони
їх знають, вони із ними спілкуються,
дружать, і проблем у них немає. Вони не
сваряться, вони не б’ються, вони нормально спілкуються, також жартують,
грають у волейбол — то є нормальний
навчальний процес».

6
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«...багато хто використовує ЦПТО, якщо
школа їм вже нецікава, наприклад. На
деякі спеціальності можна вступити
після школи, або тільки після училища,
наприклад, до консерваторії».
Обговорюючи питання, що викладач/ка
може зробити, коли доходить висновку, що
дівчина або юнак не може опанувати обрану
ними професію, має низьку успішність, учасники(ці) вказали такі варіанти дій: бесіда,
додаткове індивідуальне навчання, стимулювання, залучення батьків, супроводження
під час навчання, консультації, пошук іншої
професії.
Право дівчини та юнака змінити обрану професію під час навчання підтримала уся група:
«…так, у мене в групі дівчата міняли
професію. Це був вибір їхніх батьків, вони
вчилися до 2-го курсу, потім просто
приходили, казали — «дякуємо, я більше
не хочу, допоможіть мені, будь ласка, я
хочу бути фотографом або кравцем»,
і ми переводили з одного навчального
закладу до іншого, розмовляли з батьками, пояснювали, що, навіть якщо
дитина отримає диплом, професію, яку
ви хочете, вона покладе вам диплом на
стіл і піде. Тобто дитина залишиться
без професії. Батьки після довгих бесід,
звичайно, погоджувалися. І ми перево
дили дітей».
На думку учасників(ць) ФГД, підвищити
успішність дівчат та юнаків під час вибору та
практичного освоєння професії, можуть:
•

самі дівчата і юнаки;

Вже після проведення цієї ФГД Мінекономіки України було затверджено Наказ від 18.08.2020 №1574 «Про затвердження
Зміни №9 до національного класифікатора ДК 003:2010», згідно з яким розділ 3 «Основні положення» Класифікатора професій
був доповнений таким текстом: «За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації
окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує
відповідні робіти (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого Постановою Кабінету Міністрів
України від 22.05.2019 №437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого
профілю, соціолог — соціологіня.»

•

батьки;

•

інформація про рівень заробітної плати
щодо конкретної професії, взагалі — якісне інформування, у тому числі через
соціальну рекламу;

•

підприємства, які зацікавлені у виборі
молоддю робітничих професій;

•

екскурсії на підприємства;

•

збільшення переліку пропонованих
ЗПТО професій, якісні профорієнтаційні
програми.

3.1.2. Робота з абітурієнтами у
ЗПТО Приазов’я
Учасники(ці) ФГД одностайно визнали, що
роботу з майбутніми абітурієнт(к)ами ЗПТО
необхідно проводити, починаючи зі школи,
різні думки були лише щодо того, з якого
класу це робити доречніше — 5-6-го, 7-8-го
чи 9-го.
Основним викликом, який заважає проводити профорієнтацію в школах учасники(ці)
вважають небажання адміністрації ЗОШ
співпрацювати із ЗПТО:
«...приходиш, просиш, вони іноді погоджуються, пускають в 8-й або 10-й, в 9-й
тебе категорично не пустять, це — потенційні учні 10-11-х класів. Діти залишаються без інформації — які професії
пропонує місто».
На запитання, що може допомогти розв’язати проблему, більшість учасників(ць) зазначили:
1. Налагодження особистого контакту не
з адміністрацією шкіл, а з класними
керівниками/цями:
«…ми працюємо по-іншому, вже 2 роки
готуємо програму і проводимо екскурсії
для учнів різних шкіл, із класними керівниками, окремими класами, робимо для
них конкурси, квести»;
2. Реформа системи освіти:
«…але у зв’язку із реформою зараз ще
кілька шкіл Мелітополя НЕ будуть набирати 11-й клас, раніше було набагато
складніше»;

3. Підвищення якості профорієнтаційних
програм:
«...в цьому році наш психолог підготувала нову програму профорієнтації для
школярів, вона зробила велику роботу
— допомагала дітям із пошуком і розвитком компетенцій, відвідала багато
шкіл»;
4. Йти за майбутніми абітурієнт(к)ами і
розширювати пропозиції самого ЗПТО:
«…у нас є групи, які на базі вже 11-тих
класів, наприклад, електромонтери, ...
можуть протягом одного року здобути
робочу спеціальність»;
5. Пошук інших партнерів:
«…ми весь час співпрацюємо з Центром
зайнятості…».
Найбільш ефективними формами профорієнтаційної роботи викладачі(ки) ЗПТО
вважають: тренінги, майстер-класи, квести,
перформанси, екскурсії на підприємство (долучення школярів/ок до процесу виробництва), підхід «Жива книга», коли фахівці/чині,
які мають цікавий досвід та персональні
досягнення, розповідають про себе, екскурсії
до ЗПТО, «Дні відкритих дверей», екскурсії до
підприємств — «замовників професій».

3.2. Думка вчительської спільноти
загальноосвітніх шкіл
3.2.1. Гендерний чинник у
сприйнятті професій, викладанні
та освіті в школах Приазов’я
Під час обговорення питання — чи бувають
суто «чоловічі» та суто «жіночі» професії, думки учасників(ць) даної ФГД розділились. Одні
вчителі(ки) висловлювали думку, що таке
твердження є стереотипним і в реальному
житті такого поділу немає («...я вважаю, що є
просто професії, а ось яку професію вибирає
людина — це вже її справа, незалежно від
того — чоловік це чи жінка»); інші схилялися до думки, що поділ існує, і це пов’язано з
фізичними навантаженнями, яких вимагають окремі професії («...ось у нас, припустимо, заводське місто ..., ... дійсно на заводі є
професії, і .... жінці просто важко бути там,
перебувати через фізичні навантаження»).
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Серед чинників, які впливають на прийняття
учнями та ученицями рішення про здобуття професійно-технічної освіти, вчителі(ки)
вказували такі: вплив батьків; можливість
отримати професію і стати фінансово незалежними; страх перед ЗНО («…зараз у
професійно-технічних навчальних закладів
дуже розвинена вступна кампанія, багато
дітей бояться йти в 10-й клас через ЗНО і
вибирають технічні спеціальності...»); малозабезпеченість сім’ї («...на мою думку і за
моїми спостереженнями, соціальний стан
сім’ї все-таки відіграє визначальну роль,
після 9-го класу робітничі спеціальності
йшли здобувати діти з менш забезпечених
сімей, ніж ті, які пішли в 10-11-й класи і вже
знали, що вони будуть вступати до ЗВО,
після 11-го класу мало дітей вибирає робочі
спеціальності»).
Учасники(ці) ФГД акцентували увагу і на
негативному впливі батьків на вибір професії
дітей — на психологічному тиску, неврахуванні дитячих інтересів:
«...діти не визначилися, а батьки
маніпулюють ними, давлячи своїм авторитетом і досвідом, і це неправильно...»;
«...свої нездійснені мрії вони намагаються втілити в дітях, кажуть — „так
треба“. Низький відсоток самостійності
самих дітей, вони не усвідомлюють в
більшості випадків — чого хочуть, їм
нав’язують рамки і шаблони — „ось треба робити так, ось тут ось так, ось так
правильно“...».

« Я вважаю,

що взагалі не може
бути мови про статеве
розмежування, немає
гендерного бар’єру.
Як у юнаків, та і у
дівчат однакові умови
для самореалізації, все
залежить від власної
мотивації »
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Даючи характеристику студент(к)ам ЗВО
та учням(ицям) ЗПТО, опитані вчителі(ки)
акцентували увагу на більшому «інтелектуалізмі» та «романтичності» молодих людей,
які здобувають вищу освіту («зачарований/а», «в рожевих окулярах», «амбітний/а»,
«розумний/а», «самостійний/а», «наполегливий/а», «працьовитий/а», «активний/а,
але до кінця не розуміє, навіщо це йому/
їй», «сучасний/а», «інтелектуальний/а»), та
практичності, прагматичності учнів/иць,
які здобувають професійно-технічну освіту:
«цілеспрямований/а», «наполегливий/а»,
«впевнений/а», «активний/а», «діяльний/а»,
«відмовляється від навчання», «самостій
ний/а», «практичний/а».
Група вчителів(ок) шкіл сформулювала
спільну позицію, що сучасна професійно-технічна освіта дає учням/цям всі можливості
для опанування майбутньої професії, і можливості для дівчат і для хлопців, на думку
учасників(ць), є рівними — не існує бар’єрів,
які б перешкоджали їм отримати бажану
професію, першу роботу:
«... бар’єрів не існує, головне — мотивація, бажання працювати. На сьогодні
сучасне суспільство настільки різноманітне і дає можливості для розвитку,
зростання...»;
«... я вважаю, що взагалі не може бути
мови про статеве розмежування, немає
гендерного бар’єру. Як у юнаків, та і у дівчат однакові умови для самореалізації,
все залежить від власної мотивації».
Факти надання закладами професійно-технічної освіти переваги юнакам при вступі
абітурієнтів різної статі з однаковими конкурсними показниками більшість опитаних
вчителів(ок) заперечила.
На думку учасників(ць) фокус-групи, серед
сучасної молоді вельми поширеними є
стереотипи стосовно того, що юнаки більше
впораються з професіями, які потребують
фізичної підготовки, або психологічної стійкості, а дівчата — зі сферою обслуговування,
інтелектуальними професіями. Тому, під час
вступу юнаки частіше обирають будівельні
професії, професії, пов’язані з морем (кок,
офіціант), працею на заводі, професії у
комп’ютерній сфері, робочі професії —

слюсар, сантехник, автослюсар, механік,
автомеханік.
Також група визнала стереотипним і таким,
що не відповідає дійсності, твердження, що
«дівчата прагнуть ролі дружини та матері, а
юнаки успіху та побудови кар’єри»:
«...не згодна, знаю багато дівчат, які
прагнуть побудувати кар’єру і можуть
це зробити, останнім часом все змінюється»;
«...сьогодні однозначно немає, дівчата не
прагнуть рано вийти заміж, спрямовані
на навчання, самореалізацію. І маленький відсоток хоче рано вийти заміж».
Опитані вчителі(ки) шкіл вважають значу
щими чинниками підвищення успішності
дівчат та юнаків у виборі професії та її
практичному опануванні вплив батьків,
авторитетних людей або кумирів, профорієнтацію та профорієнтаційне тестування.
Ділячись своїми спостереженнями стосовно
результативності засвоєння освітньої програми дівчатами та юнаками, більшість учасників(ць) цієї ФГД зазначили, що відмінності
за статевою ознакою в цьому плані немає:
«…я вважаю, що абсолютно немає ніякої
різниці, все залежить від особистих якостей учня і його бажань»;
«... що стосується бажання, в нашій
школі більший відсоток дівчаток відповідальні, дисципліновані, хлопчики —
«розхлябані», щось можуть не доробити,
а можливості рівні».
Але, при обговоренні здібностей юнаків
та дівчат щодо опанування точних та
гуманітарних наук дехто з учасників(ць) фіксував гендерні відмінності, визнаючи, зокрема, більш успішними в математиці хлопців
(«…хлопці, якщо вони дисципліновані»; «...
напевно, хлопчики, я не математик, важко»); а в гуманітарних науках — дівчат («…
думаю, дівчатка, це з досвіду роботи», «…
дівчата — однозначно ... з досвіду...»).
На запитання «що ви, як вчитель, намагаєтеся робити, якщо бачите, що дівчина
втрачає інтерес або має низьку успішність
з предметів STEM (наука, технології, інженерна справа, математика)?», вчителі(ки)

« Що стосується

бажання, в нашій
школі більший
відсоток дівчаток
відповідальні,
дисципліновані,
хлопчики —
«розхлябані», щось
можуть не доробити,
а можливості рівні »

зазначили, що негативний вплив у таких
випадках часто чинить родина («…я вважаю,
що все йде з сім’ї, тому намагаюся налагодити психологічно комфортні умови, щоб
поговорити з учнем, знайти причини, які
пригнічують дитину, що позначається на
освіті»); а також на свідомій пріоритизації
предметів ученицями, залежно від вподобань чи планів на майбутнє («…дивлячись в
якому віці буде втрачати інтерес до математики, якщо це 10-11-й клас, то, можливо, ця дівчинка буде вступати до ЗВО, і їй ці
предмети не потрібні, вона зосередилася на
інших…»).
Як показали результати фокус-групи, опитані
вчителі(ки) переважно не опікуються гендерними аспектами викладання, і є більше
схильними до демонстрації гендерно нейтрального підходу до навчального процесу:
«…коли я пропоную учням літературу,
мій вибір авторів не залежить від того
— чи це чоловік, чи це жінка, головне,
щоб це були фахівці»;
«...викладання в школі і навчальний матеріал не прив’язані до гендерного питання, я не бачу різниці. Єдине що, уроки
праці ... У нас є групи для хлопців, є групи,
де навчаються тільки дівчата, тобто
є навички, які виробляються тільки у
дівчаток, якісь — тільки у юнаків».
Водночас окремі учасники(ці) висловлювалися на підтримку відокремленого трудового
навчання учнів різної статі в школі (і не лише
трудового):
«…і не тільки на уроках, я б повернулася
до чоловічих і жіночих гімназій».
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Водночас, серед опитаних були й прихильники гендерно-чутливого підходу до трудового навчання:
«…може бути не всім хлопчикам подобається різьбити по дереву, може не всі
дівчатка хочуть кроїти і шити, може
комусь щось інше цікаво…».
Проте більшість ухилилася від відповіді на
зазначене запитання.
Фемінітивами у професійній діяльності опитані вчителі(ки) шкіл не користуються («…
слово для мене нове, поясніть поняття»),
або користуються рідко, переважно з нормативної необхідності («…ці слова виникли з
виникненням нового правопису, ми, як філологи, зобов’язані їх використовувати»; «...
тільки якщо я пишу заяву, знаю, що директор школи жіночого роду — тоді так»).
Щодо впливу вчительської спільноти на
професійний вибір учнів(ць), то одні учасники(ці) зазначали, що мали особистий досвід
вмовляння учня відмовитися від обраної
майбутньої професії («…у мене був досвід,
один учень хотів стати офіціантом, але в
нього дуже вибуховий характер. Ми із ним
поговорили, я йому розповів, які виклики
можуть його чекати, запитав, що він буде
робити, якщо зіткнеться із ними і до чого
його реакція може призвести, проговорили
інші варіанти, він зайнявся іншою справою.
Він мені дякував потім, що вступив до
технікуму»), більшість же заперечила право
вчителів безпосередньо втручатися у професійний вибір учнів/иць («…людина сама
має вибирати, але був досвід коли давали
рекомендації за підсумками діагностики,
коли видно, що у дитини яскраво виражені
здібності до якогось виду діяльності, професії. Рекомендації даємо м’яко, намагаєшся показати переваги інших професій»; «... у
мене такого досвіду не було, я вважаю — це
неправильно; правильно, щоб ми давали
дитині інформацію про її кращі якості,
здібності, схильності, розповідали про
наслідки. Я тобі розповідаю — вирішуєш ти,
навіть якщо з нашої, дорослої точки зору,
вибір дитини неправильний»).
Позиції учасників(ць) ФГД щодо реакції
вчителів та вчительок на факти стереотипного нав’язування дитині вибору майбутньої
професії батьками, не були одностайними.
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Одні демонстрували позицію відсторонення
(«…це сімейна справа, ... із досвіду — «добрими намірами пекло встелене» ..., більше не
втручаюся...»), інші — активного втручання,
захисту інтересів дитини («…провести бесіду
з дитиною і дізнатися — чи подобається
йому або їй ця професія, якщо ні, то треба
поговорити з батьками»); треті — позицію
«миротворців» між батьками та дітьми («...
важливо зрозуміти мотиви батьків, чому
вони це роблять, поговорити — як об’єднати бажання дитини і бачення батьків»).
Обговорюючи ставлення до твердження
«Той, хто не вірить, що він може вступити до
ЗВО, йде до ЗПТО», учасники(ці) ФГД одностайно визнали його таким, що не відповідає
дійсності, та назвали стереотипом:
«...є різні приклади, люди часто здобувають професію в ЦПТО саме за своїм
покликанням, але така думка дійсно
існує. А є приклади, коли люди здобувають вищу освіту, тому що так сказали
батьки, а потім навчаються на «робочу»
професію. Є приклади, коли дитина добре
вчиться, але фінансовий стан родини не
дозволяє вчитися у ЗВО»;
«...є наші внутрішні стереотипи, багато
батьків говорять — «будеш погано вчитися — підеш у ПТУ», вчителі кажуть
— «щось не зробиш, тобі прямий шлях
до ПТУ».

3.2.2. Профорієнтація та співпраця
із ЗПТО
Під час фокус-групової дискусії з вчителя(ка)
ми шкіл, з’ясувалося, що профорієнтація
у школі здійснюється переважно шляхом
інформування учнів та учениць про «світ
професій», поширення «історій успіху», кореляції навчальних програм з професійною
сферою:
«…ми писали твір — «Ким я хочу стати»
в 5-му, 9-му класах. І коли через багато
років, я зустрілася зі своїми випускниками, жоден із них не працював за тією
спеціальністю, про яку мріяв»;
«...на будь-якому етапі навчання ми стикаємося з питаннями профорієнтації,
коли ми виводимо кудись дітей або вони
бачать нас на робочому місці».

Питання вибору майбутньої професії обговорюється зі школяр(к)ами під час різних занять: «на всіх», «на уроках англійської є такі
теми», «класні години», «основи здоров’я»,
«біологія», «курси за вибором, факультативи», «час із психологом», «інформатика».

•

вчительська спільнота має перестати
стигматизувати ЗПТО («...перестати говорити — «будеш погано вчитися — підеш
у ПТУ», і насамперед нам — вчителям»);

•

осучаснення матеріально-технічної бази
ЗПТО;

Серед основних форм профорієнтаційної
роботи в їхніх школах, учасники(ці) ФГД називали екскурсії на робочі місця, екскурсії до
навчальних закладів, презентації від батьків
(фото, відео з місця роботи, майстер-класи),
відвідування ярмарку професій, спілкування
з представниками підприємств — «замовниками професій», профорієнтаційні тестування, майстер-класи.

•

поширення «історій успіху» («…важливо говорити про успішні історії людей,
наприклад, мер нашого міста закінчив
ПТУ №3»);

•

більше соціальної реклами.

Співпраця шкіл із ЗПТО, на думку вчите
лів(ок), є продуктивною та не має складнощів. За визнанням більшості опитаних,
профорієнтаційні програми ЗПТО є успішними та цікавими:
«... мене зацікавила презентація будівельного технікуму. Ми домовилися про
зустріч, вони приїхали до мене в школу з
майстер-класом, презентували професії
будівельника, архітектора на практиці.
Діти вирізали, будували, малювали. Потім учні підходили і просили організувати екскурсію. Результат — 30 осіб 9-ого
класу пішли в технікум»;
«... ми із дітьми ходили до школи поліції,
вони відпрацьовували прийоми, дітей
водили в тир, давали зброю»;
«... у нас був досвід походів на молокозавод, там дітям показували технологію.
Індустріальний коледж проводив дуже
цікавий квест. ЦПТО приходили з майстер-класами, найбільше запам’ятався
майстер-клас з фотографами, його
вели учні ЦПТО і це теж сподобалося
учням...».
Щодо чинників підвищення конкурентоспроможності ЗПТО та зростання рівня престижу
професійно-технічної освіти, то учасники(ці)
фокус-групи назвали такі:
•

батьки мають змінити своє ставлення до
ЗПТО;

•

самі юнаки та дівчата мають розуміти
цінність робітничих професій;
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ФОКУС-ГРУПОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

•

•

•
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Абсолютна більшість учасників(ць) ФГД
з педагогічної спільноти сходиться на
думці, що традиційний розподіл ролей,
коли жінка займається родиною, а чоловік
заробляє, вже відійшов у минуле та не відповідає сучасним нормам життя в Україні.
На їхню думку, молодь не поділяє цей стереотип, й, загалом, є достатньо толерантною та вільною від гендерних ідеологем у
своєму виборі майбутнього.
Всі учасники та учасниці зійшлися на
ключовому впливі батьків на подальший
вибір професії дитини. Ставлення родини
визначає спроможність молодих людей
обирати свій фах. Це особливо проявляється у виборі професійної освіти, тому
що школярі/ки у 8-9-х класах не завжди
можуть зробити усвідомлений вибір та
покладаються на думку батьків.
В українському суспільстві існує тенденція
недооцінки професійно-технічної освіти,
що заважає професійному розвитку як
дівчат, так і хлопців. Це стосується як батьків, так і викладацького складу навчальних закладів, роботодавців. В результаті
— багато школярів/ок не розглядають
ЗПТО як можливе місце навчання, хоча
мають відповідний хист.

•

Деякі учасники(ці) ФГД не були обізнані
щодо скасування у 2017 році наказу МОЗ
України від 29 грудня 1993 року №256, що
містив перелік заборонених для жінок
робіт, та посилалися на його дійсність, що
може бути ознакою недостатньої поінформованості педагогічних колективів з
цього питання.

•

Учасники(ці) ФГД продемонстрували
схильність до декларування рівності між
чоловіками та жінками, хлопцями та
дівчатами, тоді як загальний суспільний
контекст нерівних можливостей та наявні
інституційні обмеження за ознакою статі
загалом не були згадані.

•

Недостатня обізнаність в питаннях гендерної рівності та рівних можливостей
викладацького складу як шкіл, так і ЗПТО,
значно впливає на процес професійної
орієнтації та розвитку дівчат. Освітній
процес загалом не є гендерно чутливим ні
в ЗПТО, ні в школах.

•

Дослідження дозволило вчергове зробити
спостереження, що спільним викликом
для ЗПТО та шкіл є радянський спадок,
який проявляє себе у «декоративній» гендерній рівності.

ДОДАТКИ
Додаток 1

Чи подобається тобі навчання? Відповіді за статтю (%)

Чоловіча

18,4%

Жіноча

19,2%

19,9%

10,4%

15,4%
Точно
подобається

Скоріше
подобається

Рис. 7.

Складно
відповісти

Точно не
подобається

Скоріше не
подобається

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи подобається тобі навчання?»
і «Стать»7

Додаток 2

Успішність у науках, розподіл думки за статтю (%)

Успішність у математиці

Успішність у мовах та
гуманітарних науках

Успішність у
природних науках

37,8%
23,6%

24,8%
21,6%
64,8%
58,3%
10,4%
14,3%

24%
22,6%
60,5%
62,5%

1,6%
13,9%

70,9%
63%
5%
14,4%

Дівчата: «Дівчата успішніші»

Дівчата: «Немає різниці»

Дівчата: «Хлопці успішніші»

Хлопці: «Дівчата успішніші»

Хлопці: «Немає різниці»

Хлопці: «Хлопці успішніші»

Рис. 8.

7

48,8%

2,8%

41,4%

5%

19,2%

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Як би ти порівняв/ла успішність
хлопців та дівчат у математиці/у мовах та гуманітарних науках / у природничих
науках?» і «Стать»

Під час двовимірного аналізу відповідей респондентів(ок) за статтю нами не враховувалися відповіді респондентів(ок), які на запитання
«Вкажи, будь-ласка, свою стать» вказали варіант відповіді «інша стать». Абсолютне значення кількості таких відповідей дорівнює 7. Така
кількість відповідей не є статистично значущою та не дозволяє робити статистично обґрунтованих висновків та порівнювати такі відповіді
із відповідями інших статевих груп респондентів(ок).
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Додаток 3

Як би ти порівняв/порівняла успішність хлопців та дівчат у мовах та
гуманітарних науках? За навчальним закладом (%)
0,8%
4,9%

0,7%
1,5%
69,9%

Коледж

13,8%
10,6%

20,9%
11,2%

0,8%
5,8%

2,7%
5,7%

56,9%

Школа

62,2%

Ліцей

65,7%

Центр
професійнотехнічної
освіти

23,3%

27%
9,5%

6,1%

5,8%
0%
67,3%

Технікум

23,1%
3,8%

Рис. 9.

Хлопці
дещо
успішніші

Дівчата
дещо
успішніші

Дівчата
набагато
успішніші

Немає різниці
в успішності
дівчат та
хлопців

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Як би ти порівняв/
порівняла успішність хлопців та дівчат у мовах та гуманітарних науках?»
і «Навчальний заклад»

Додаток 4

Як би ти порівняв/порівняла успішність хлопців та дівчат у матемтиці?
За навчальним закладом (%)

13%
17,1%
65%
4,9%

5%
14,5%
62,2%
14,1%
4,2%

Коледж

Дівчата набагато
успішніші

Рис. 10.

52

Хлопці
набагато
успішніші

Ліцей

Дівчата дещо
успішніші

3,8%
21,2%
69,2%
5,8%

Технікум

Немає різниці в
успішності дівчат
та хлопців

9%
14,2%
69,4%
3%
4,5%

Центр професійнотехнічної освіти
Хлопці дещо
успішніші

7,5%
16,3%
59,5%
12,3%
4,4%

Школа

Хлопці набагато
успішніші

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Як би ти порівняв/порівняла
успішність хлопців та дівчат у математиці?» і «Навчальний заклад»

Як би ти порівняв/порівняла успішність хлопців та дівчат у природничих
науках? За навчальним закладом (%)

Додаток 5
10,6%
13,8%
70,7%
4,9%

4,6%
17,9%
67,2%
7,6%
2,7%

Коледж

Ліцей

Дівчата набагато
успішніші

Рис. 11.

9,7%
11,9%
72,4%
3,7%
2,2%

13,5%
84,6%
1,9%

Технікум

Дівчата дещо
успішніші

Немає різниці в
успішності дівчат
та хлопців

Хлопці дещо
успішніші

Школа

Хлопці набагато
успішніші

«На твою думку, кому вдається досягти найбільших кар’єрних успіхів в обраній
тобою професії?», відповіді за статтю (%)

Чоловіча

Жіноча

35,7% 3,5%
Хлопцям

60,8%

6,5% 10,3%
Хлопцям

Дівчатам

83,2%

Дівчатам

Не залежить
від статі

Не залежить від статі

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «На твою думку, кому вдається
досягти найбільших кар’єрних успіхів в обраній тобою професії?» і «Стать»

Додаток 7

«Чи погоджуєшся ти з думкою, що деякі професії є суто «чоловічими»,
а деякі — «жіночими»? Відповіді за статтю (%)

36,5%

32,8%

38,2%

16,2%

Однозначно так

12,7%

Скоріше так

18,7%

17,1%
9,7%

Скоріше ні
Чоловіча

Рис. 13.

Центр професійнотехнічної освіти

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Як би ти порівняв/порівняла
успішність хлопців та дівчат у природничих науках?» і «Навчальний заклад»

Додаток 6

Рис. 12.

5,4%
19,4%
64,9%
7,7%
2,6%

Однозначно ні

8,4% 9,8%
Важко сказати

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з думкою,
що деякі професії є суто «чоловічими», а деякі — «жіночими»?» і «Стать»
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Додаток 8

Ставлення до ствердження «Чоловіки повинні вміти забити цвях, полагодити
кран, праску», відповіді за статтю (%)

61%

51,9%
20,8%

Повністю
згоден/а

27,3%
12,9% 11,9%

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 14.

Скоріше не погоджуюся

5,2% 8,9%
Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Чоловіки повинні вміти забити цвях, полагодити кран,
праску» і «Стать»

Додаток 9

Ставлення до ствердження «Для дівчат більш природно займатися хатніми
справами, ніж для хлопців», відповіді за статтю (%)

52,4%
22,3%
10,2%

16,6%

Скоріше погоджуюся
Чоловіча
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19,3%

3,6%

Повністю
згоден/а

Рис. 15.

15,1%

60,5%

Скоріше не погоджуюся

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Для дівчат більш природно займатися хатніми справами,
ніж для хлопців» і «Стать»

Додаток 10

Ставлення до ствердження «Завдання батька — утримувати родину,
а матері — піклуватися про дітей», відповіді за статтю (%)

36,7%

35,5% 34,8%
17,9%

20,8%

25,9%

18,6%
9,9%

Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 16.

Скоріше не погоджуюся

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти
з твердженням — «Завдання батька — утримувати родину, а матері —
піклуватися про дітей» і «Стать»

Додаток 11

Ставлення до ствердження «Материнство — основа життя жінок,
вони повинні народжувати дітей», відповіді за статтю (%)

44,4%
27,5%

31%

24,7%

19,3%
10,4%

Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 17.

28,5%

Скоріше не погоджуюся

14,1%
Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти
з твердженням — «Материнство — основа життя жінок, вони повинні
народжувати дітей» і «Стать»
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Додаток 12

Ставлення до ствердження «Чоловіки повинні заробляти більше, ніж жінки»,
відповіді за статтю (%)

43,4%
21,8%

27% 26,7%

20,8%
14,4%

Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 18.

Скоріше не погоджуюся

30,6%
15,1%
Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Чоловіки повинні заробляти більше, ніж жінки» і «Стать»

Додаток 13

Ставлення до ствердження «Для жінки кар’єрний успіх є не таким важливим,
як для чоловіка», відповіді за статтю (%)

53,3%
24,8%

19,4%
10%
Повністю
згоден/а

17,7%

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 19.
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22,8% 19%

Скоріше не погоджуюся

33%

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Для жінки кар’єрний успіх є не таким важливим, як для чоловіка»
і «Стать»

Додаток 14

Ставлення до ствердження «Чоловіки не зможуть добре шити, навіть якщо
будуть дуже старанно вчитися», відповіді за статтю (%)

63,2%
25,3%
13,6%

43,7%
17,1%

17,4% 16,8%

3%
Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 20.

Скоріше не погоджуюся

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Чоловіки не зможуть добре шити, навіть якщо будуть
дуже старанно вчитися» і «Стать»

Додаток 15

Ставлення до ствердження «Жінки не зможуть добре грати у футбол, навіть
якщо будуть дуже старанно вчитися», відповіді за статтю (%)

52,4%
22,3%
10,2%

16,6%

19,3%

3,6%

Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 21.

15,1%

60,5%

Скоріше не погоджуюся

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Жінки не зможуть добре грати у футбол, навіть якщо
будуть дуже старанно вчитися» і «Стать»
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Додаток 16

Ставлення до ствердження «Професія астрофізика — недоречна для жінки»,
відповіді за статтю (%)

51,3%
43,2%
22,1% 18,4%

26,8% 25,4%

7,9% 4,9%
Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча

Рис. 22.

Жіноча

Ставлення до ствердження «Професія вихователя у дитячому садочку —
недоречна для чоловіка», відповіді за статтю (%)

29,3% 27,8%

27%
11,4%
Повністю
згоден/а

Скоріше погоджуюся
Чоловіча
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Повністю
не згоден/а

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Професія астрофізика — недоречна для жінки» і «Стать»

Додаток 17

Рис. 23.

Скоріше не погоджуюся

21,1%

28,2%

Скоріше не погоджуюся

32,5%
22,6%

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Професія вихователя у дитячому садочку — недоречна
для чоловіка» і «Стать»

Додаток 18

Ставлення до ствердження «Жінки не мають прагнути опанувати типово
чоловічу професію», відповіді за статтю (%)

30,5%
18,9%

22,1%

21,4%

Скоріше погоджуюся

Скоріше не погоджуюся

Чоловіча

Повністю
не згоден/а

Жіноча

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєшся ти з
твердженням — «Жінки не мають прагнути опанувати типово чоловічу
професію» і «Стать»

Додаток 19

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

1,2%
0,7%

53,8%

41,2%
39,2%
54,8%

Військовий

5,8%
3,2%
1,6%
1,2%
Будівельник

7%
2,7%
Рис. 25.

28,5%

39,5%

10%

Повністю
згоден/а

Рис. 24.

29,1%

15%
25,2%
Вчитель

0,7%
2,5%
0,4%
0,7%

71%

83,8%

Дівчата: «Жіноча»
Хлопці: «Жіноча»

26,3%
22,8%

Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»

65,1%
73,2%

Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (військовий, вчитель, будівельник)» і «Стать»
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Додаток 20

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

1,2%
0,7%
Лікар

53,8%
41,2%

39,2%
54,8%
5,8%
3,2%

Поліцейський

2,4%
0,5%

3%
2,7%
Міський
голова

2,7%
2,5%

21,1%
36,7%

Хлопці: «Жіноча»

70,1%
57,8%

Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»
Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»

Хлопці: «Важко відповісти»

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

6,8%
12,4%
Дантист

12,5%
17,9%
2,7%
2,2%
5,1%
6,9%
Малярштукатур

4,9%
2%
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Дівчата: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (лікар, міський голова, поліцейський)» і «Стать»

Додаток 21

Рис. 27.

62%

Дівчата: «Жіноча»

5,8%
2,7%
Рис. 26.

19,3%
35%

75,6%

78%
67,5%

20,2%
28,3%
Психолог

1,2%
5,5%
0,7%
0,7%

77,9%
65,5%

Дівчата: «Жіноча»

53,5%

41,7%
36,6%
49,4%

Хлопці: «Жіноча»
Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»
Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (дантист, психолог, маляр-штукатур)» і «Стать»

Додаток 22

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

2,2%
2,5%
Машиніст

4,9%
3,5%

28,4%
39,5%

37,7%
35,2%
55,1%
58,8%

Дієтолог

2,8%
5,5%
1,5%
1,7%

1,9%
3,5%

20,2%
17,6%

Слюсар

5,5%
2%
Рис. 28.

Дівчата: «Жіноча»
Хлопці: «Жіноча»
Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»

72,4%
76,9%

Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (машиніст, дієтолог, слюсар)» і «Стать»

Додаток 23

Електрогазозварювальник

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

2,1%
4,2%
19%
15,1%
6,8%
3%

19,9%
32%
Перукар

72,1%
77,7%

12,5%
17,4%
Кухар

4,6%
14,9%
0,7%
0,5%
Рис. 29.

67,3%
53,3%

1,3%
5,5%
1%
1,5%

61%

77,7%

Дівчата: «Жіноча»

67,2%

82,2%

Хлопці: «Жіноча»
Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»
Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (електрогазозварювальник, перукар, кухар)» і «Стать»
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Додаток 24

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

25%
28,5%
Флорист

5,2%
12,4%
2,8%
9,2%

67%
49,9%

2,1%
5,7%
1,2%
1,2%
Рис. 30.

Дівчата: «Жіноча»
Хлопці: «Жіноча»

69,8%
57,8%

Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»
Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

2,1%
2,5%
Автомеханік

3,9%
1,5%

32,8%
24,1%
61,2%
72%

12,9%
16,4%
Фотограф

4,3%
11,9%
0,7%
1,7%
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70,3%
77,4%

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (флорист, сталевар, бухгалтер)» і «Стать»

Додаток 25

Рис. 31.
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Сталевар
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26,9%
35,5%
Бухгалтер
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3,5%

2,8%
3,2%
Тракторист

28,5%
19,1%

3,4%
1,7%

65,2%
75,9%

Дівчата: «Жіноча»

82%

70%

Хлопці: «Жіноча»
Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»
Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»
Дівчата: «Чоловіча»
Хлопці: «Чоловіча»
Дівчата: «Важко відповісти»
Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (автомеханік, тракторист, фотограф)» і «Стать»

Додаток 26

Чи є ця професія «жіночою» чи «чоловічою»

14,1%
17,1%
Журналіст

82,8%
71,7%

2,7%
9,9%
0,4%
1,2%

2,1%
5,2%
1,2%
1,5%
Дівчата: «Жіноча»
Хлопці: «Жіноча»

Рис. 32.

Програміст

1,2%
1,5%
28,1%
39,7%

Бібліотекар

3,3%
4,7%

68,6%
53,6%

Фітнестренер

20,1%
31%

11,7%
20,3%
5,3%
11,4%
0,7%
2%

75,5%
62,8%

82,2%
66,3%

Дівчата: «І для жінок, і для чоловіків»

Дівчата: «Чоловіча»

Дівчата: «Важко відповісти»

Хлопці: «І для жінок, і для чоловіків»

Хлопці: «Чоловіча»

Хлопці: «Важко відповісти»

Двовимірний розподіл відповідей на запитання «Чи є ця професія «жіночою»
чи «чоловічою»? (журналіст, програміст, бібліотекар, фітнес-тренер)» і «Стать»
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