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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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Нові форми масової комунікації вимагають іншого способу життя і мислення, 

соціального спілкування в інформаційному суспільстві  не оминає це і сферу освіти та 

виховання  [1]. 

Поняття інформатизації (від англ. Informatisation) визначається як "сукупність 

взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб громадян і суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на 

основі застосування сучасної обчислювальної і комунікаційної техніки" [2]. 

Але для вдалого введення цієї системи у склад освітніх технологій необхідно: створити 

в кожному навчальному закладі єдину інформаційну освітню середу, яка б забезпечувала 

узгоджений доступ до інформації і ефективну роботу з нею всім учасникам освітнього 

процесу (адміністрації, педагогам, учням та батькам); організувати інформаційний обмін за 

допомогою електронної пошти та Інтернет між усіма навчальними закладами та районним 

управлінням освіти, розробити та впровадити єдину інформаційно-аналітичну систему; 

розробити систему інформаційних освітніх ресурсів, в тому числі районний освітній портал і 

єдину систему Web-сайтів навчальних закладів [4]. 

Інформатизація є одним із головних напрямів перебудови життя суспільства на основі 

використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих 

видах діяльності. Інформатизація охоплює три взаємопов'язані складові: медіатизацію (лат. - 

посередник) - удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації; 

комп'ютеризацію - удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації; 

інтелектуалізацію - розвиток здібностей, сприйняття і продукування інформації, тобто 

підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, у тому числі використання засобів 

штучного інтелекту [3]. 

Перехід до формування нового інформаційного укладу життя ставить перед системою 

освіти завдання підготовки людей до життя та діяльності в нових для них умовах 

інформаційного суспільства. Це вимагає зміну підходів до проблеми інформатизації сфери 

освіти. Отже,  в перспективній системі освіти повинні домінувати інформаційні компоненти 
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