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На початку третього тисячоліття в науковому пізнанні склалась нова парадигма, яка 

передбачає пильний інтерес суспільства до збереження живої природи в усьому її 

різноманітті і змінах, обумовлених новим характером ставлення до неї людини. Як свідчить 

історія розвитку людства, людина на всіх стадіях свого розвитку була тісно пов’язана з 

навколишнім середовищем, але відтоді, як сформувалось високоіндустріальне суспільство, її 

небезпечне втручання в природу різко посилилось. Як результат, сьогодні споживацьке 

ставлення людини до природи загрожує перерости в глобальну небезпеку для всього 

людства. Щоб запобігти таким негативним наслідкам, людству необхідно впроваджувати 

гуманістичну екологічну політику як комплекс заходів, необхідних для забезпечення 

динамічної рівноваги людини й навколишнього середовища. 

Що стосується українського контексту окресленої проблеми, то треба констатувати, що 

екологічна проблема сьогодні стоїть досить гостро. Спектр її широкий і різноманітний. 

Серед актуальних проблем сьогодення є забруднення води і погіршення якості водних 

ресурсів, забруднення повітря, недоцільна вирубка лісів, вимирання багатьох видів тварин, 

неефективна утилізація побутових відходів, негативний вплив джерел радіації і багато 

іншого. 

Серед причин, які обумовили складну екологічну ситуацію в нашій державі екологи 

виділяють відсутність ретельно розробленої нормативно-правової бази, що стосується 

регулювання відносин у природоохоронній діяльності (зокрема, штрафи за нанесення шкоди 

середовищу, які не відповідають заподіяній шкоді). Недоліком можна назвати і той факт, що 

громадські організації та інститути громадянського суспільства в Україні беруть незначну 

участь в справі охорони природи, на відміну від зарубіжних країн, де така практика широко 

поширена і є досить ефективною. Отже, очевидно, що екологічна криза в нашій країні є 

комплексною, а тому потребує системного філософського осмислення. Вітчизняні вчені все 

частіше доходять до висновку, що екологічну кризу неможливо вирішити без формування у 

широких верств населення екологічної свідомості [1]. 

Однак, ми вважаємо, що подібна мета передбачає серйозну світоглядну трансформацію 

суспільства – позбавлення від крайнього антропоцентризму і виховання більш поважного 

ставлення до природи (в іншому випадку, будь-які політичні заходи будуть марними, 

оскільки громадяни не розумітимуть необхідності жорстких заходів що до охорони 

навколишнього середовища). Важлива роль у цьому процесі належить філософії як 

теоретичній формі світогляду. В її межах здійснюється узагальнене світоглядне осмислення 

екологічних проблем; виробляється понятійно-категоріальний апарат з проблем взаємодії 

людини, суспільства й природи, і, відповідно, формується екологічна форма суспільної 

свідомості; відбувається пошук найбільш ефективних шляхів вирішення екологічних 

проблем сучасності. 
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Ґендерна асиметрія – непропорційна представленість соціальних і культурних ролей 

статей (а також уявлень про них) у різних сферах життя. Ознака ґендерної асиметрії – назви 

професій, які існують тільки у формі чоловічого або жіночого роду. Тільки форму чоловічого 

роду  мають назви престижних професій і посад, що протягом тривалого часу  вважалися 

недосяжними для жінок: юрист, хірург, директор, менеджер, професор, диригент, депутат, 

міністр, президент. Форму жіночого роду мають назви непрестижних професій та 

низькооплачуваних посад: покоївка, прибиральниця. 

До останнього часу це виправдовувалося цілою низкою причин: суспільним поділом 

праці між чоловіками та жінками, перевагою чоловічої  праці в колі відповідних посад і 

професій, відсутністю «ресурсів» у самій мові. 

У сучасному світі всі випадки ґендерної асиметрії розглядають як прояви мовного 

сексизму. 

Назви осіб чоловічої статі у формі чоловічого роду вживаються й щодо жінки: «Вона – 

молодець, мудрець, геній, хвалько, підліток». «Вона – наш друг, ворог, кумир, свідок». Слів 

жіночого роду для назв таких якостей в осіб жіночої статі немає. Але мова віддає перевагу 

формі чоловічого роду і тоді, коли для позначення жінок є слова жіночого роду. Це так звані 

родові іменники та займенники чоловічого роду, які означають жінку й чоловіка водночас. 

Зокрема, в реченні «До мене підійшов студент з мого курсу» іменник чоловічого роду 

«студент» означає «особу чоловічої статі, що навчається в університеті». Проте в реченні 

«Кожен студент має пишатися тим, що навчається в нашому університеті» іменник 

«студент» не означає конкретну особу, а стосується усіх: і студентів, і студенток. Але у 

самому реченні «студентки» наче «непомітні». 

Іменники за таким «поширеним» значенням використовуються у передачах радіо і 

телебачення, текстах реклами журналів і газет. Це можна чути у мові багатьох журналістів: 

«Сьогодні гостем програми була співачка….» або «Ганна Бойко – переможець нашого 

конкурсу» то що. «Ти не один!» – заставка на телеканалі «1 + 1». І тільки до свята Восьмого 

березня з’явилась нова заставка – «Ти не одна!». Телевізійне шоу на цьому каналі має назву 

«Найрозумніший», проте перемагає в ньому не тільки найрозумніший хлопець, а й 

найрозумніша дівчина. 

Коли назви професій і посад жінок, насамперед престижні, існують тільки у формі 

чоловічого роду, це насправді виявляється найпотужнішим засобом впровадження до глибин 

свідомості думки про те, що жінки, які мають ці професії або посади, беруться «не за свою 

справу». Певно, це сильніше впливає на психіку людей і проникає в більш глибокі шари 

підсвідомості саме внаслідок своєї «непомітності». 
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