
Альманах науки 

 

42 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 81’27:305                                                                                                            Томенко І.І., 

студентка 5 курсу філологічного факультету 

(спеціальність «прикладна лінгвістика») 

Галунова Н.М.. 

кандидат філологічних наук 

доцент кафедри загального та прикладного мовознавства 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

 

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ 
 

У статті визначається термін «стереотип», який розглядається як багатоаспектне та багатофакторне поняття. 

Запропоновано різні тлумачення цьому терміну. В статті наведено гендерні стереотипи, які існують в різних країнах 

світу, та статистичні дані щодо цього питання, які було взято з офіційного сайту ООН. Стаття може бути корисною 

для науковців, які вивчають гендерні стереотипи як міжкультурний аспект. 
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Століттями різні нації формують особисте 

уявлення про навколишнє середовище, про свою 

чи чужу культуру. Таким чином з’являються 

гендерні стереотипи, в основі формування яких 

знаходиться загальне уявлення нації про власну 

культуру, традиції, звички, а також про норми 

мовлення нації, її моральні та етикетні норми. 

Вивченням гендерних стереотипів та гендерних 

ролей займалися науковці різних країн протягом 

століть. До них належать: Ш. Берн [1], Д. Ворон-

цов [2], О. Горошко [3,4,5], Е. Іглі [17], А. Кири-

ліна [7], І. Клецина [8], І. Костікова [10], І. Томен-

ко [15] і т. д. Проте останнім часом вчені почали 

досліджувати ці поняття, як взаємодію мови, ку-

льтури та психології народу. Цим питанням зай-

маються переважно зарубіжні наковці: І. Кон [9], 

У. Ліппман [19], І. Марковіна [13], А. Павловсь-

ка [12], Ю. Сорокін [13], Т. Токтарова [14] та ін.   

Протягом довгого часу науковці не доходили 

єдиної думки щодо визначення терміну гендер-

ний стереотип, адже це поняття багатоаспектне 

та багатофакторне.  На сьогоднішній ж день існу-

ють різні тлумачення. На думку О. Іванової ген-

дерний стереотип – це «спрощене, схематизо-

ване, найчастіше перекручене або навіть помил-

кове, характерне для сфери буденної свідомості 

уявлення про якийсь-небудь соціальний об’єкт» 

[6, 335]. О. Мітіна та В. Петренко у своїй роботі 

«Кросскультурне дослідження стереотипів жіно-

чої поведінки (в Росії та США)»  стверджують, 

що гендерний стереотип – це те, «як гендерні 

ролі сприймаються представниками цієї ж куль-

тури» [11, 68]. Е. Іглі зазначає, що гендерні стере-

отипи з’являються на основі гендерних ролей. 

На її думку сформовані стереотипи зазвичай вис-

тупають як норми для чоловіків та жінок та явля-

ються моделями для гендерно-рольової  соціа-

лізації [17].   

А. Кириліна у своїй роботі «Гендерне дослід-

ження у вітчизняній лінгвістиці: проблеми, 

пов’язані з бурхливим розвитком» стверджує, 

що свідомість індивіда дуже впливає на розвиток 

гендерної системи [7]. «Свідомість кожної люди-

ни формується під впливом соціальних та куль-

турних стереотипів» [15, 71]. Якщо людина по-

рушує ці стереотипи, то це привертає увагу ін-

ших людей. Таким чином з’являються так звані 

ярлики, наприклад, «материн мазунчик», «під-

каблучник», «мужоподібна жінка» і т. д. [15, 72]. 

Ш. Берн у своїй праці «Гендерна психологія» 

зауважує, що «пояснення багатьох гендерних 

відмінностей слід шукати не в гормонах чи хро-

мосомах, а в соціальних нормах, які приписують 

нам різні типи поведінки, аттитюди та інтереси 

відповідно до біологічної статі» [1, 31]. На її дум-

ку людина намагається відповідати гендерним 

очікуванням через нормативний та інформацій-

ний тиск [1, 32]. 

У різних країнах є різні гендерні стереотипи. 

Наприклад, існує стереотип, що жінки мають 

виконувати більшість роботи в домі та 

виховувати дітей. Цей стереотип наявний в 

Західній Африці, Китаї, Кенії, Непалі, США, 

Тайланді, Японії, Ізраїлі, Греції, Швейцарії, 

Пуерто-Ріко та на пострадянському просторі [1, 

242]. Як правило, чоловіки в цих країнах прово-

дять в три рази менше свого часу з дітьми, ніж 

жінки [1, 242]. Дж. Блум-Фешбах пояснює, що 
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поділ труда за гендерним принципом виник че-

рез фізичні розбіжності, які пов’язані зі здатніс-

тю жінок народжувати дітей та вигодовуванням, 

а також з великими фізичними розмірами та 

силою чоловіків [16]. Ч. Лем вважає, що такий 

розподіл труда в цих країнах посилився 

індустріалізацією, яка вимагала, щоб батьки на 

довгий час покидали дім і були на роботі, де 

присутність дітей розглядалось недоречним [18]. 

А, наприклад, в південній частині Центрально-

Африканської Республіки та півдні Народної 

Республіки Конго таких стереотипів не існує.   

У більшості суспільств статус жінки нижче, а 

влада в них менша, ніж у чоловіків. Ця законо-

мірність спостерігається у всьому світі, хоча і з 

значними варіаціями. Якщо у всьому світі 

працює близько половини жінок, то на Ближ-

ньому Сході – близько 19%, а в Південній Азії – 

28% [1, 242]. Наприклад, в Бангладеш та Індо-

незії тільки 1% жінок стають керівниками. В 

Норвегії та Австралії цей показник вищий – 33%. 

В Росії та Україні жінки зазвичай отримують 

меншу зарплатню, ніж чоловіки за аналогічний 

труд [1, 242]. Згідно даним ООН, в усьому світі 

жінки майже завжди знаходяться на менш прес-

тижних та менш доходних місцях, ніж чоловіки 

[1, 253]. За даними ООН «станом на жовтень 

2015 року присутність жінок в національних 

парламентах складає лише 22%» [21]. Слід 

зазначити, що «ця цифра незначно збільшилась з 

1995 року, коли жінки складали 11,3% від всіх 

парламентів» [21].  

Існує інший стереотип, який стосується осві-

ченості чоловіків та жінок. Вважається, що 

неграмотних жінок у світі більше, ніж чоловіків. 

781 млн людей, станом на 2015 рік, у віці 15 років 

та старше залишаються неграмотними [20, 12]. 

Майже дві третини з них – жінки. Наприклад, в 

Африці приблизно 55% жінок  і 35 % чоловіків 

неосвічені [1, 255]. В Південній Африці ці показ-

ники вищі. Відсоток неосвічених жінок складає 

60%, а чоловіків – 35% [1, 255].  Проте слід заз-

начити, що на сьогоднішній день гендерний роз-

рив в плані освіченості скорочується. За даними 

ООН станом на 2015 рік «дівчата, як правило, 

мають вищий показник успішності та швидше 

засвоюють знання» [20, 12]. Це стосується більш 

розвинених країн, таких як США, Росія, Англія, 

Франція, Японія, Китай і т. д. 

У сучасному суспільстві існує велика 

кількість гендерних стереотипів, які специфічно 

впливають на життя як жінок, так і чоловіків. Це 

позначається на всіх сферах життя кожної 

особистості. Проте останнім часом ці стереотипи 

згладжуються.  
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Томенко И.И., Галунова Н.Н. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

В статье определяется термин «стереотип», который рассматривается как многофакторное и многоаспектное 

понятие. Предлагаются разные определения данному термину. В статье изложены гендерные стереотипы, которые 

существуют в разных странах мира, а также статистические данные относительно этого вопроса, которые были 

взяты с официального сайта ООН. Статья может быть полезной ученым, которые изучают гендерные стереотипы 

как межкультурный аспект. 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, гендерные роли, нормы речи нации, ярлыки, биологический пол. 

 

Tomenko I., Halunova N.  

GENDER STEREOTYPES IN DIFFERENT COUNTRIES 

The article defines the term "stereotype", which is considered as a multidimensional and multifactorial concept. Different 

interpretations of this term are offered. The article presents gender stereotypes that exist in different countries of the world, and 

statistics on this issue that were taken from the official UN website. An article may be useful for scholars who study gender stereotypes 

as an intercultural aspect.     

Key words: gender, gender stereotypes, gender roles, speech norms of the nation, labels, biological sex.         
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