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надзвичайно широким розповсюдженням техніки та технічних засобів саме у цьому столітті, 

а також всеосяжним впливом науки і техніки на усі сторони життя суспільства. 
Особливість цієї проблеми пов'язана сьогодні зі стрімким зростанням потужних 

технологій. При цьому кількість людей, які зазнають впливу технічних заходів та їхніх 

вторинних ефектів, значно зростає. Потерпають і природні системи, що стають об'єктом 

людської діяльності, оскільки порушується їхня рівновага, що нерідко призводить до 

руйнування цих систем. Ніколи раніше людина не мала таких поотужних важелів, щоб бути 

здатною знищити життя у певній частині екологічної системи і навіть у глобальному вимірі. 

Важливо наголосити, що людина й суспільство не існують поза техносферою, техніка є 

історичною, вона постійно оновлюється. Технічні інновації стають каталізатором, імпульсом 

докорінних змін у всій системі людського життя. У ХХ ст. в умовах високого рівня розвитку 

науки та техніки розкрилися принципово нові аспекти їх зв'язку з різними сферами людської 

життєдіяльності, із поступом історії, з природою людини, а разом з тим по-новому постали 

істотні проблеми людського буття. Атомна і термоядерна енергія, початок космічної ери, 

автоматизація і кібернетизації виробництва, комп'ютеризація повсякденному житті - це такі 

досягнення сучасної науки, які говорять про виправданість її претензій чинити величезний і 

всезростаючий вплив на всі сфери суспільного життя. Якщо раніше область техніки 

обмежувалася сферою виробництва матеріальних благ, то нині вона пронизує все суспільне 

життя. 

Будь-який прогрес, як відомо, водночас супроводжується і певним регресом, оскільки 

розвиток і розквіт одних явищ завжди здійснюється за рахунок інших, тому рух відбувається 

в обидва боки, а от вибір напряму -- це вже справа людей. Отже, доки в науково-технічний 

прогрес не будуть внесені належні морально-гуманістичні засади і цілі, існує реальна 

небезпека для людської особистості, так і для людства в цілому. 

Сама по собі НТР не може бути поганою або хорошою, це суб'єктивні поняття людей. 

Що добре для однієї групи, то може виявитися протипоказаним інший. Відкриття робляться 

людьми і для людей, питання в тому, як вони будуть використовувати дане відкриття. 
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Ще з давніх часів жінки страждали від сексизму або гендерної нерівності. Наприклад, 

освіта для жінок стала можливою лише після 1864 року, коли з’явилася освітня реформа. На 

той час існувало 77 жіночих шкіл, але освіта в них була побудована на гендерних 

стереотипах та ролях. Також існує термін «ефект Матільди», який означає систематичне 

заперечення вкладу жінок в науку та знецінення їхніх відкриттів. Також, як відомо, багато 

відкриттів, що зробили жінки, були присвоєні їхнім чоловікам або друзям або були 

запатентовані чоловічим ім’ям, бо в той час вважалося, що жінка не може бути 

винахідницею та займатися наукою, бо недостатньо розумна для цього. Хочу зауважити, що 

не тільки винахідниці працювали з чоловічим ім’ям, а і письменниці, яким відмовляли 

печатати їхні твори, бо вони жінки.  
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Це було декілька десятків або сотень років тому, але на жаль, у наш час жінки досі 

страждають він нерівності. Основні сфери, де вони з цим зустрічаються: професійна та 

повсякденне життя.  

Дискримінація в професійній сфері існує і вона дуже відчутна. Як приклад можна взяти 

середню зарплату в жінок та чоловіків в Україні. Середня заробітна плата чоловіків близько 

12 тисяч гривень, у той час як в жінок – 9 тисяч. Або кількість заборонених професій для 

жінок, що стає однією з причин безробіття. Також такі терміни як «липка підлога» та «скляна 

стеля» є сексизмом у професійній сфері. Зараз в Україні 433 тисячі зареєстрованих 

безробітних людей, серед них 256 тисяч жінок. Так трапилося через два останні пункти. 

У повсякденному житті жінкам також не легко. Ще з дитинства мали дівчаткам кажуть: 

«б’є – значить кохає», але це звичайне нав’язування того, що насилля – нормально. 22% 

людей і Україні в дитинстві бачили, як батько бив матір, кожна четверта українка хоча б раз 

в житті переживала фізичне або сексуальне насилля, розповідає про це лише одна з трьох. 

Жінки не можуть піти до поліції, бо зараз до 62% правоохоронців вважають, що жертва 

насилля сама в цьому винна. Також, чітко виражені гендерні ролі з самого дитинства є 

великою проблемою. Або сексуалізація жінок та буллінг, якщо вони не співпадають з 

стандартами краси. Досі жінок сприймають як об’єкт сексуального задоволення. Наприклад, 

у відеоіграх, де жінки одягнені у відвертий одяг, у той час як чоловіки одягнені у закриту 

одежу, або в рекламах з двозначними слоганами. Та ігри й реклама не уся проблема 

сексуалізації. Чоловіки на вулицю дозволяють собі окликати жінок та робити непристойні 

«компліменти», а також не рідко дозволяють собі розпустити руки. Але зараз з цим 

намагаються боротися та не все можна вирішити законом. Поки люди не навчаться поважати 

та цінувати одне одного – гендерна дискримінація буде продовжувати своє існування. 
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Під час Другої світової війни українська культура зазнала великих втрат. Відчутних 

втрат зазнали музеї, картинні галереї та бібліотеки. За ці роки Львів втратив 5 тис. рукописів, 

понад 3 тис. стародрукiв, 300 iнкунабул, близько 40 тис. томiв літератури. Усього з України 

вивезли понад 330 тис. музейних експонатів рiзної цінності. Війна стала серйозним 

випробуванням для нашої культури. Діячам культури та науки доводилося працювати в 

тяжких і несприятливих умовах. 
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