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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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Наука розвивалася зовсім неактивно, бо усіх вчених було відправлено на схід Росії. Але 

наукові діячі продовжували свою діяльність та через деякий час інститут електрозварювання 

АН УРСР, очолюваний відомим вченим Є. Патоном, досяг вагомих результатів у зварюванні 

корпусів танків Т-34, упроваджував цю технологію безпосередньо на 10 танкових заводах і 6 

заводах, що виготовляли авіабомби.  

У період з 1939 по 1945 роки освіта зазнала втрат. Бо у ці роки в понад 45 українських 

вузів працювали в евакуації. Київський і Харкiвський університети були об’єднані в один, 

близько 5,5 тис. евакуйованих українських педагогів працювали в 100 навчальних закладів. 

Учнів інформували про розвиток подiй на фронтах, випускались бойові листки, активно 

велося листування з фронтовиками, вистави і концерти самодіяльності у шпиталях для 

поранених бійців і командирів.  

Література розвивалася, але повільно. У цей період письменники почали активно 

використовувати сатиру, також поезія стала покликом до боротьби з ворогом. Прозових 

творів писали все менш, віддаючи перевагу віршам. Треба зауважити, що культурні діячі 

також йшли на фронт, наприклад третина членів Спілки письменників України вийшли на 

поле бойових дій у ролі солдат; 25 чоловік загинули. 

Образотворче мистецтво відкрило в собі жанр графіка, а особливо: агітаційні плакати 

та сатиричні малюнки. Художники відвідували колгоспи, заводи та в рідких випадках фронт. 

Це робилось для того, щоб знайти новий матеріал для наступних робот. 

Театральне мистецтво було перенесено на фронт. Велика кількість акторів 

відправлялися на фронт та виступали у перервах перед солдатами, щоб ті не падали духом 

остаточно. Після закінчення війни 68 артистів були нагороджені медалями та орденами. 

Мотиви в кiно та музиці були схожими. Вони призивали до патрiотизму та оспiвували 

досягнення та героїзм армії. 
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Мовлення студентів Запоріжжя характеризується домінуванням різноманітних його 

елементів, насамперед, просторіч, діалектизмів та інтерферем, що виникли внаслідок 

активної повсюдної двомовності мешканців Північного Приазов’я. 

Двомовність(білінгвізм) – вільне володіння двома мовами, одна з яких є рідною для певного 

народу, інша – чужа, однак вживається паралельно з першою. Двомовність є об’єктом 

мовознавчих досліджень тоді, коли двомовним стає весь народ чи його значна частина. Це явище 

досліджували Ю. Жлуктенко, С. Семчинський, В. Розенцвейг, Є. Верещагін, Н. Шумарова та інші. 
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