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ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ЖУРНАЛІСТИКА В КІНОСТРІЧКАХ
Анотація. Явища гендерної дискримінації, прояви сексизму, зокрема, є доволі розповсюдженими не 
лише в українському медійному просторі. Хоча явища не є новими, однак наявність численних стереоти-
пів, критичності у сприйнятті в певних суспільних групах, зумовлюють потребу їх уважнішого вивчення 
та аналізу. У матеріалі йдеться про вияви понять у сучасному медійному просторі загалом та про ви-
разні прояви явищ у кіноіндустрії, зокрема, у стрічках, в яких ключовими персонами є самі журналісти. 
Подібний ракурс розгляду явища видається цікавим з огляду на малу кількість подібних досліджень в 
українському гуманітарному просторі. Явища гендерної дискримінації в медійному просторі часто ста-
ють предметом професійних дискусій не лише у відповідній сфері, але й об’єктом аналізу дослідників 
економічного мікроклімату. Варто навести хоча б факт меншого рівня доходів фахівців-журналісток у 
порівнянні із чоловіками, які наводять експерти низки громадських організацій, приміром – фахівчині 
Інституту масової інформації. Про це було згадано під час фахової дискусії National Media Talk, яка відбу-
валася у травні 2019 року у Києві. Однак, у межах цього матеріалу, ми говоритимемо про соціокультурні, 
ментальні аспекти гендерних стеоретипів, які виникають під час виконання журналістами та журналіст-
ками професійних обов’язків та відображені у кіно. Розглядаються також способи подолання гендерної 
дискримінації в журналістиці ХХІ століття.
Ключові слова: гендерні стереотипи, журналістика, медіа, стать, освітній процес, сексизм, дискримінація, 
кінематограф, режисура, суспільство.
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GENDER STEREOTYPES: JOURNALISM IN FILMS
Summary. The phenomena of gender discrimination, displays of sexism, in particular, are rather widespread 
not only in Ukrainian realities. Therefore, the phenomena deserve a more detailed analysis. The material 
deals with the displays of concepts in the contemporary media space. The thoughts of contemporary journalists 
about their experience in the field of media with opposite sexes are analyzed. It gave an opportunity to compare 
the attitude of men to women and vice versa. Taking into consideration that most modern scholars analyze 
sexism in the language and work of media workers, the study of journalists’ views of other people is on time.  
The issue of journalism in the cinematograph is considered. In particular, if to take into consideration formed 
and widespread stereotypes about the media staff of different sexes in the society. In order to achieve a quali-
tative result, we reviewed named films, analyzed them and critics of their viewers. The films of four directors 
are analyzed, but this number is quite enough. It is because the general tendency of media space representa-
tion in films is totally and clearly observed in the given movies. The situation with the overcoming of gender 
discrimination is rather complicated, so starting to work on it requires not on a large scale, but in small steps. 
To do this, the changes to the curriculum of pupils can be made, so that they understand what is good and 
what sexism is from school. Following pupils, there should be students, who during their studies are forming 
not only the general attitude to the encirclement, because they already live independently, but also traits are 
distinguishing, which they hid earlier. In this case, it is also necessary to improve the curricula. However, it 
is more difficult to deal with the displays of sexism which have the representatives of the older generation. 
Consequently, the possible option is the additional propaganda of equal treatment of sexes through television, 
radio broadcasting and street advertising. This way, people will keep information on the subconscious level. 
However, in each case, it is necessary to consult with psychologists in order to clearly understand how to prop-
erly overcome gender discrimination both in society and journalism in the 21st century.
Keywords: gender stereotypes, journalism, the media, sex, education, sexism, discrimination, cinema, 
directing, society.

Поняття «сексизму» не є новим і має різні 
вияви з огляду на актуальний соціальний 

дискурс. У перекладі з англійської «sexism» озна-
чає упередження або дискримінацію за гендер-
ними ознаками. Водночас у Словнику гендерних 
термінів зазначено, що «…у суспільстві сексизм 
може бути представлений у вигляді системи 
стереотипів, офіційно закріплених положень чи 
навіть ідеології. В основі сексизму лежить пере-
конання про перевагу однієї статі над іншою…» 
[13, с. 175].

Постановка проблеми. Сьогодні набувають 
актуальності дослідження про те, як конкрет-
но виявляються гендерні особливості у формі 
та змісті журналістських матеріалів. Учені ана-
лізують гендерні стереотипи про висвітлення жі-
нок у засобах масової комунікації. Трапляються 
розвідки про вплив на журналістику природних 
особливостей чоловіка та жінки. Зокрема, як ви-
являється в роботі потреба жінки описувати ре-
альність. Чи залежить від гендерного балансу 
якість журналістики в цілому, хто все ж кращий, 
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цікавіший, важливіший, з точки зору генерації 
ідей, замикання контекстів – поки можуть оці-
нювати лише роботодавці й колеги. Додаткова 
складність хіба що, в тому, що аудиторія у сво-
їй більшості погано розрізняє хорошу і неякісну 
журналістику. Але це – вже проблема стереоти-
пів реципієнта.

Важливо розуміти, що актуальною є проблема 
експлуатації та популяризації самими медійни-
ками гендерних стереотипів. Зі слів копірайтера 
та журналіста в минулому Олега Жорника, «жін-
ки і журналістика – як геній і лиходійство: двісті 
років тому були речами несумісними, сто років 
тому були сміливим викликом, а зараз – це прак-
тично єдино можлива норма. Хоча б тому, що 
зараз їх більше через банальний матеріальний 
аспект – низькі зарплати галузі. Чоловіків-жур-
налістів зазвичай відразу вихоплюють на більш 
серйозні, в тому числі, адміністративні посади. 
Крім того, чоловіків може відштовхувати від-
сутність в нашому суспільстві помітного впливу 
преси. Тому в журналістиці залишаються, в осно-
вному, жінки, яких вплив особливо не цікавить, 
і які часто взагалі не розуміють, що відбувається 
навколо. Це схоже на процес вимивання золота 
з обороту: якщо в ходу золоті монети – вони зни-
кають першими» [6].

Водночас у Європейській обсерваторії жур-
налістики (EJO) стверджують, що на території 
Європи у пресовій та онлайновій журналістиці 
працюють переважно чоловіки. EJO провели 
дослідження в 11 європейських країнах і як ви-
явилося, «загалом гендерний дисбаланс біль-
ше помітний у традиційних друкованих медіа. 
У цифрових новинних ресурсах дисбаланс був 
трохи меншим, хоча у більшості він також спосте-
рігався – на користь чоловіків. У деяких країнах 
та деяких ЗМІ статей без підпису публікувалося 
більше, ніж тих, де авторами були жінки» [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Саме таку нерівність серед кількості працівни-
ків певної статі і загалом дисбаланс між жінками 
і чоловіками неодноразово досліджували такі на-
уковці як Тамара Марценюк, Оксана Кісь, Кор-
ді Файн і Джина Ріппон. У своїх дослідженнях 
та книгах вони описали не тільки сучасну ситу-
ацію із сексизмом, а й описали досвід минулих 
століть. 

Отже, повертаючись до проблеми дискримі-
нації в журналістиці, з одного боку медіа-сфера 
приваблює жінок, оскільки в цій професії можна 
не тільки проявити свої сильні сторони і творчі 
навики, а й подати інформацію у нестандартній 
формі. А з іншого боку – сфера ЗМІ більш чоло-
віча, адже у ній присутні і небезпека, і напруже-
ний ритм роботи, і стриманість у текстах, яку, на 
думку більшості реципієнтів, не може дати про-
тилежна стать. 

Виділення не вирішеної раніше частини 
загальної проблеми. Щороку полиці бібліотек 
і шпальти наукових видань поповнюються до-
слідженнями щодо сексизму в мові журналістів. 
Наприклад, це тексти Юлії Маслової («Сексизм 
у мові друкованих засобів інформації») та інфор-
маційно-просвітницький журнал «Я», кожен ви-
пуск якого орієнтований на гендерну просвіту. 
Проте ніхто так і не звертає уваги на те, як самих 
медійників сприймає суспільство. 

Мета статті. Якщо ж розглядати гендерні 
стереотипи в журналістиці з огляну на її зобра-
ження в кінематографі, то існує також два режи-
серських бачення: одні знімають фільми про те, 
що чоловіки не здатні бути медійниками, інші 
ж, що жінки. І головною метою статті є показати 
ці режисерські бачення. Викрити чи є все ж дис-
кримінація однієї зі статей у кінематографі. 

У сучасних фільмах про ЗМІ нерідко зобра-
жують запеклу боротьбу між представниками 
«четвертої влади» за право бути співробітником 
того чи іншого видання/телеканалу, абощо. Але 
частіше виготовляють кінострічки про те, як себе 
поводять медійники та медійниці у різних робо-
чих ситуаціях. 

Яскравим прикладом різного режисерського 
бачення є сучасні кінострічки «Секретное досье» 
і «Тысячу раз «спокойной ночи». Хоча герої філь-
мів проживають ще у ХХ столітті, вони обоє пра-
цюють в екстримальних воєнних умовах. Давай-
те ж ретельно розглянемо обидві стрічки. 

«Секретное досье» у 2018 році зняв американ-
ський кінорежисер Стівен Спілберг [11]. Одним 
із головних героїв став аналітик Держдепарта-
менту США Деніел Еллсберг, який за допомогою 
журналістського інструментарію збирав інфор-
мацію про участь Штатів у в’єтнамській війні. 
Чоловік не лише копирсався у таємних докумен-
тах, а й безпосередньо працював у зоні ведення 
воєнних дій і співпрацював із «The Washington 
Post». Деніел Еллсберг не піддавався емоціям 
та переживанням, він чітко розумів, яке перед 
ним стоїть завдання і що у нього має вийти у кін-
цевому результаті. А це є підтвердженням того, 
що робота у зонах конфлікту є підсильною в біль-
шій мірі чоловікам.

Для більшості критиків головним меседжем 
цього фільму є безстрашність влади, але із жур-
налістської точки зору ідея полягає в іншому. 
Першочергово варто говорити про те, що «Се-
кретное досье» показує і небезпеку професії, 
і складнощі, і затратність сил. Більше того, Дені-
ел Еллсберг не є журналістом, проте виконує своє 
завдання так, як робив би це медійник. Хтось 
скаже, що це чергове підтвердження відсутнос-
ті спеціалізації журналістів як тоді, так і зараз, 
мовляв, у ЗМІ може податися кожен. Однак це 
не так. І хибність цієї теорії підтверджує вико-
навчий директор Інституту масової інформації 
Оксана Романюк: «Професія журналіста є однією 
з найбільш ризикованих у світі. Ніхто особливо 
не замислюється, що стоїть за цими словами.  
І, насправді, ніхто особливо в це й не вірить. Усі 
думають – журналістика ризикована десь там, 
далеко, в Іраку чи на Філіппінах» [10].

Крім того, телеведучий Сергій Рахманін пере-
конаний, що пересічна людина не зможе подати 
суспільству якісно згенерований, пережований 
продукт, як це зробив би журналіст: «Заяложене 
слово, але журналістика — це місія. Багато хто 
про це або забуває, або навіть не знає, приходячи 
в професію. Це не просто опис подій. Інформацію 
людина отримує скрізь. <…> Сам собою факт не 
означає нічого. <…> Зараз достатньо зайти в со-
цмережі, аби побачити відео з реєстратора, яке 
лише за кілька годин покажуть по телебаченню. 
Але суть полягає не в тому, щоби переглянути, а 
в тому, щоби зрозуміти, що відбулось. Побачити 
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те, що залишилось за кадром. Зосередитись на де-
талях, які здаються дрібними, а насправді є важ-
ливими. Пов’язати те, що ти побачив, прочитав, із 
тим, що відбувається навколо, зрозуміти, як воно 
впливає на країну, світ і на тебе особисто. Цими 
речами журналіст і має займатися» [1].

У стрічці «Тысячу раз «спокойной ночи» (2013) 
норвезького кінорежисера Еріка Поппе опису-
ються події в Афганістані (Кабул) та Кенії [14]. 
Відважна фотокореспондентка Ребекка Томас 
не боїться працювати у гарячих точках, адже за-
вдяки її знімкам світ має можливість побачити 
те, що переживають люди в тих місцях. Своєю 
роботою Ребекка намагається привернути увагу 
влади до практично не захищених людей. Але за 
великою жагою зробити все нові і нові фото, жур-
налістка забуває про те, що вдома на неї чекають 
чоловік та дві доньки. У цьому фільмі Ребекка 
мама, діти якої щоразу відпускають її на нове 
завдання і бояться дізнатися, що та померла під 
час його виконання. 

Під час останньої зйомки у столиці Афганіс-
тану, Кабулі, Ребекка отримала тяжкі травми, 
а згодом взяла свою старшу доньку до Кенії, де 
розташований табір біженців і там сталася пере-
стрілка. Після цих подій у жінки стався нерво-
вий зрив і більше фотографувати вона не змогла, 
адже емоції та страх брали верх над розумом. 

Така поведінка головної героїні підтверджує 
стереотип, що жінкам не місце у військовій жур-
налістиці, але не в журналістиці загалом. 

Так, про місце жінок і чоловіків у журналіс-
тиці та їхню відповідальність дуже влучно ска-
зав український журналіст Отар Довженко: «Мій 
досвід взаємодії з чоловіками-підлеглими був 
травматичний. Вони набагато частіше за колег-
жінок конфліктували, відмовлялись виконувати 
завдання чи робили все по-своєму, висловлюва-
ли невдоволення, хоч і отримували не найгіршу 
зарплатню. І врешті завжди йшли» [4].

Водночас, якщо говорити про роботу журна-
лістів і журналісток у зонах конфліктів, то спе-
ціальний кореспондент «ТСН» Наталя Нагорна 
власним прикладом показала, що «жінки в АТО 
працюють не гірше за чоловіків». Вона ствер-
джує: «Після роботи в АТО головне, що я зрозу-
міла – наскільки людина смертна. У твоїй голові 
відбувається повна переоцінка принципів і прі-
оритетів, можливо, я нарешті почала розуміти, 
що мені потрібно і що важливо. Після роботи 
в АТО людина ближче пізнає себе, свої страхи 
та всі свої недоліки» [15]. А відтак, за її словами, 
неважливо, хто поїхав у зону конфлікту, голо-
вне – яке у людини ставлення до ситуації. Але 
без відповідної підготовки їхати в гарячі точки 
не можна нікому. 

Якщо у вищеназваних кінострічках режисери 
показали чоловіка сильнішим та витривалішим за 
жінку, то у наступних двох фільмах все навпаки. 

Стрічка «10 дней в сумасшедшем доме» була 
знята у 2015 році, але про події, які зображено, 
із далекого ХІХ століття [3]. У ті часи журналіс-
тами працювали виключно чоловіки, адже жінок 
вважали надто слабкою і невартою цієї роботи 
частиною суспільства. «Ще 100-150 років тому 
жінка, яка не вміла куховарити, шити, в’язати 
і вишивати, вважалася соціально неповноцін-
ною. <…> На цьому тлі повідомлення про жінок, 

які займалися ще чимось, окрім домашніх справ, 
викликали у сучасників подив. <…> З часом жін-
ки почали успішно освоювати заняття, які тра-
диційно вважалися чоловічими. Журналістика 
стала однією з перших сфер, куди прийшли пред-
ставниці слабкої статі» [2]. Проте 19-річна жур-
налістка-початківець Елізабет Джейн Кокран 
(під псевдонімом Неллі Блай) вирішила довести, 
що жінки можуть працювати набагато краще за 
чоловіків. Заради того, аби її взяли до видання 
Джозефа Пулітцера, дівчина погодилася вдати 
із себе божевільну, потрапити на острів, де ліку-
ють хворих, і написати про це все сенсаційний 
матеріал. Юній журналістці вдалося переконати 
лікарів у тому, що вона не сповна розуму, її по-
містили до божевільні, де дівчина почала себе 
поводити як зазвичай і не вдавати із себе душев-
нохвору. Неллі пережила разом з іншими холод 
і голод, хоча самі лікарі харчувалися відмінною 
їжею і носили теплий одяг. Усі катування і зну-
щання над хворими дівчина спочатку детально 
записувала, а потім запам’ятовувала, адже у неї 
відібрали записник. Одного дня керівництво 
психіатричної лікарні зрозуміло, що нічого до-
брого не буде, якщо їхня пацієнтка залишиться 
живою і від неї вирішили позбавитися. Проте до 
закладу прийшов адвокат, аби забрати журна-
лістку. Неллі практично дістали із «того світу» 
і після її звільнення ситуація із славнозвісною 
психіатричною лікарнею «Блекуел» набула роз-
голосу. Завдяки витримці та мужності молодої 
журналістки світ дізнався правду про корумпо-
ваний заклад, влада розпорядилася розпочати 
слідство, а згодом суд постановив ув’язнити ке-
рівника психіатричної лікарні та віддати «Бле-
куел» державі. 

В основу кінострічки лягла реальна історія 
про справжню журналістку Елізабет Джейн Ко-
кран, яка свого часу відкрила дорогу в журна-
лістику багатьом жінкам, переконавши всіх, що 
вони не слабка стать. 

В іншому ж фільмі, – «Сенсация» (2006) – над 
зйомками якого попрацював також американ-
ський кінорежисер Вуді Аллен, зображено не-
впинність бажання донести до світу правду чоло-
віком-медійником [12]. Головною родзинкою цієї 
стрічки є те, що головний герой Джо Стромбл по-
мер і навіть із «того світу» намагається створити 
сенсацію, хоча вже і не своїми руками. 

У «країні мертвих» Джо познайомився із 
Джейн Кук, особистим секретарем Пітера Лай-
мана, який нібито був серійним убивцею на 
прізвисько «Вбивця з колодою Таро». Щойно 
журналіст дізнався про це, одразу почав розпи-
тувати жінку, звідки у неї такі підозри і після 
того в чоловіка виникла геніальна ідея. Він по-
чав являтися молодій журналістці Сондрі Пран-
ськи. Першого разу вони «зустрілися» під час ви-
ступу фокусника, який мав розкласти дівчину на 
молекули у великому ящику. Ледь не довівши 
дівчину до інфаркту, він розповів, хто він і що 
має інформацію щодо серійного вбивці і раптово 
зник. Наступного дня Сондра знову повернула-
ся до чарівника Чудіні, проте той не сприйняв 
її розповідь серйозно. Та раптом Джо Стромбл 
знову явився дівчині. Цього разу чоловік назвав 
ім’я вбивці і навіть кількість його жертв і їх зо-
внішність. Він наголосив, що будуть нові жерт-
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ви і журналістці варто поспішати із розсліду-
ванням, адже на кону не лише чужі життя, а і її 
власне. Журналістка не стала чекати і думати, 
що це марення, а взялася за пошук самого Пі-
тера Лаймана і взяла із собою Чудіні (справжнє 
ім’я Сідні Уотерман). Усіма можливими і немож-
ливими способами юна медійниця почала збира-
ти докази або хоча б натяки на те, що Лайман 
справжній головоріз. І потрапила вона навіть до 
самого підозрюваного додому, втерлася в його 
довіру і ліжко. Водночас Сондра починає закоху-
ватись у героя свого розслідування, що надзви-
чайно дратує Стромбла. Закоханість затьмарила 
розум журналістки і та через свої почуття розпо-
віла Лайману про своє вигадане ім’я та розсліду-
вання, що було зроблено даремно. Але саме в цей 
момент Чудіні почав рятувати дівчину, яку Лай-
ман вже запланував вбити і зробив це не най-
краще. Він спробував втопити журналістку, але 
та насправді вміла добре плавати і, коли вбивця 
давав покази правоохоронцям з приводу утопле-
ниці, Сондра зайшла до кімнати. Після цього 
Лаймана затримали, медійниця опублікувала 
своє сенсаційне розслідування, а Чудіні помер.

Хоч і виконувала всю роботу молода кореспон-
дентка, ініціатором розслідування був покійний 
журналіст Джо Стромбл, в образі якого криєть-
ся і боротьба із реальністю, і бажання досягнути 
висоти, і сила до роботи далі. Хоч події у фільмі 
дещо і неможливі, та чоловіча стать у ЗМІ тут зо-
бражена у кращому світлі. 

Польський політолог Павло Боболович ска-
зав: «Бути журналістом лише за професією не-
можливо, бо журналістика – це пристрасть і за-
хоплення» [16].

А відтак, з огляду на проаналізовані стрічки, 
можна зробити висновок, що неважливо, якої ста-
ті співробітники ЗМІ, якого віку вони і чи є у них 

сім’я. Головне – ставлення до роботи, адекватна 
оцінка своєї праці та відданість людям, для яких 
і працюють журналісти. 

Якщо ж говорити про те, як можна викорінити 
стереотипність, гендерну дискримінацію та інші 
принципи суспільства, то починати потрібно із 
кількох категорій людей:

– підростаючого покоління (школярі);
– студентів (журналістів, зокрема);
– старшого покоління.
Усе тому, що тільки після переусвідомлення 

громадськістю самих понять «сексизму» і «дис-
кримінації» не лише в Україні, а й у світі почне 
зникати цькування та дисбаланс між жінками 
і чоловіками журналістами. 

Для школярів потрібно вводити спеціалізо-
вані програми по вивченню сімейних та громад-
ських цінностей. Для цього можна вносити зміни 
у навчальні програми, аби ще зі школи учні ро-
зуміли, що є добре, а що є сексизмом. 

Для студентів варто вводити окремі предмети 
щодо вивчення геднерних особливостей і специ-
фік різних сфер людської діяльності. Усе тому, 
що у студентів під час навчання формується не 
лише загальне ставлення до оточення, а й виріз-
няються риси характеру, які вони приховували 
раніше. У такому випадку потрібно вдосконали-
ти навчальні плани також. 

Складніше ж боротися із проявами гендерної 
дискримінації у старшого покоління. Тому мож-
ливим варіантом є додаткова пропаганда рівного 
ставлення до статей через телебачення, радіомов-
лення та вуличні реклами. Таким чином у людей 
на підсвідомому рівні буде зберігатися інформа-
ція. Але в кожному випадку необхідно проводити 
консультації із психологами, аби чітко розуміти, 
як правильно долати гендерну дискримінацію 
і в суспільстві, і в журналістиці ХХІ століття.
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